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 تمهيد

تماقتراحالمعاييرالدوليةلبرامجاألعمااللمتعلقةباأللغاملألغراضاإلنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيةألولمرةمنقبلفرقالعملفيالمؤتمرا

 1996 عـــــــــــــــــــــام (يوليـــــــــــــــــــــو)لتقنيالدوليفيالـــــــــــــــــــــدنماركفيتموز

ــــــــــر" ،وتمتحديدالمعاييرلكافةجوانبأنشطةإزالةاأللغاموالتوصــــــــــيةبهاواالتفاقعلىتعريفعالميجديدلعملية  ."التطهي

 1996 وفيأواخرعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

تمتطويرالمعاييرالمقترحةفيالدنماركمنقبلمجموعةعملتقودهااألممالمتحدةكماأنالمعاييرالدوليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةلعملياتتطهيرا

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرتالطبعةاألولىمنقبإلدارةاألممالمتحدةلخدماتاألعماالألرضمناأللغاملألغراضاإلنسانيةقدطوِّرتأيضاوأ

 . 1997عام)مارس() فيآذارUNMASلمتعلقةباأللغام (

 

ومنذذلكالحينتوسعنطاقهذهالمعاييراألصليةلتشماللمكوناتاألخرىلألعمااللمتعلقةباأللغام(خاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةتلكال

متعلقةبالتوعيةبمخاطراأللغامومساعدةالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحايا) 

راءاتالتشغيليةوالممارساتوالسلوك،وقدأُعيدتطويرالمعاييروأعيدتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميتهاالىالمعايير ولكيتعكسالتغييراتعلىاإلج

 .2001 ) مع النسخة األولىالتيأنتجتفيتشريناألول (اكتوبر)عامIMASالدوليةلألعمااللمتعلقةباأللغام(

 

يقععلىعاتقاألممالمتحدةالمسؤوليةالعامةلتمكينوتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيعاإلدارةالفعالةلبرامجاألعمااللمتعلقةباأللغام،بما

ـــــــــــــــــــــي ذلكالتطويروالمحافظـــــــــــــــــــــةعلىالمعايير ومنأجلذلكفإندائرةاألممالمتحدةلخدماتمكافحـــــــــــــــــــــةاأللغام  .ف

)UNMASتعلقةباأللغام ) هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إحدىدوائراألممالمتحدةالمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤولةعندعموتطويرالمعاييرالدوليةلألعمااللم

)IMASوالتي أنشئت بمساعدةمركزجنيفالدوليألنشطةإزالةاأللغاملألغراضاإلنسانية ،( )GICHD.( 

 

يتممنقبللجانفنيةبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعممناIMASإنالعملعلىإعدادومراجعةوتنقيحالمعاييرالدوليةلألعمااللمتعلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةباأللغام

 .لمنظماتالدوليةالحكوميةوغيرالحكوميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

عيارمعالمعلوماتعنعمالللجانالفنيةمعاعلىالموقعويمكنالحصولعلىأحدثإصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارلكلم

2TUhttp://www.mineactionstandards.orgU2Tكماتتمالمراجعةبشكلخاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللمعاييرالدوليةلألعمااللمتع

 كلثالثسنواتعلىاألقللضمانتطويرأسسوممارســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتلألعمااللمتعلقةباأللغامIMASلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةباأللغام 

 .وإلدراجالتغييراتعلىالقوانينوالمتطلباتالدولية
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 مقدمة

حاالت الطوارئ  إطاربرامج األعمال المتعلقة باأللغام برامج تقودها األمم المتحدة أنشئت في قد تكون 
خالل المرحلة االنتقالية ما  تدعمها األمم المتحدة وضعت قد تكون برامجأو حفظ السالم، عمليات اإلنسانية أو 
. المتعلقة باأللغام لحاجة محددة لألعمال على المستوى الوطنيبرامجتم إنشاؤها وإدارتها كون تقد أوبعد النزاع 

مشتركة البرنامج األعمال المتعلقة باأللغام، وهناك بعض االعتبارات األساسية  انشاءبغض النظر عن كيفية 
 المتعلقة باأللغام.إلنشاء جميع برامج األعمال 

 
في إنشاء برنامج األعمال المتعلقة باأللغام من أجل  األساسيةيهدف هذا المعيار إلى تعزيز فهم االعتبارات 

 باأللغام. برنامج األعمال المتعلقة انشاءمساعدة الحكومات والمنظمات األخرى المشاركة في 
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 المتعلقة باأللغامدليل انشاء برنامج االعمال 
 النطاق .1

 .األلغامانشاء برنامج االعمال المتعلقة ببشأن  العواملوتوجيهاتاليقدم هذا المعيار 

 المراجع .2

ق (أ) وهي وثائق مهمة يتم اإلشارة إليها في هذا المراجع المعيارية مبينة في الملح هي عبارة عن الئحة من
 المعيار وتشكل جزءاً من أحكام هذا المعيار.

 والتعريفات واالختصارات ،المصطلحات .3

المعايير الدولية لألعمال المتعلقة  سلسلةمصطلحات والتعريفات واالختصارات المستخدمة في قائمة كاملة لل
  .IMAS 04.10باأللغام مقدمة في

، "يجوز"، "ينبغي"تستخدم الكلمات "يجب"،  IMASمجموعة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام 
و توجيهات المنظمة  ، وهذا االستخدام يتسق مع اللغة المستخدمة في معاييرمن االلتزاملإلشارة إلى درجة 

 ):ISO(الدولية لتوحيد المقاييس 

تستخدم لإلشارة إلى المتطلبات واألساليب والمواصفات التي يجب تطبيقها وذلك لتتوافق مع  "يجب" )أ 
 المعايير.

 تستخدم لإلشارة إلى المتطلبات واألساليب والمواصفات المفضلة. "ينبغي" )ب 
 تستخدم لإلشارة إلى أسلوب أو مسار العمل الممكن.  "يجوز" )ج 

 

مجموعة من مشاريع األعمال المتعلقة باأللغام تدار ألعمال المتعلقة باأللغام" يشير إلى برنامج امصطلح "
أو المركز الوطني لألعمال المتعلقة  لألعمال المتعلقة باأللغاممن قبل وكالة مركزية مثل السلطة الوطنية 

 باأللغام.

ررة أي وكالة تعمل كمصدر للتمويل، بما في ذلك حكومات الدول المتض" يشير إلى الجهة المانحةمصطلح "
 األلغام.من 
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لجنة مشتركة بين تكون غالباً  ،ة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام" يشير إلى جهة حكوميةسلطمصطلح "ال
 وإدارة وتنسيق األعمال المتعلقة باأللغام. ،الوزارات في الدولة المتضررة من األلغام التي تتولى مسؤولية تنظيم

ة وطنية لألعمال المتعلقة باأللغام قد يكون من الضروري والمناسب سلطفي حالة عدم وجود  مالحظة: 
ألخرى المعترف بها أن تتولى بعض أو كل المسؤوليات ات الدولية اسلطلألمم المتحدة أو بعض ال

ة وطنية سلطوتؤدي بعض أو كل المهام الخاصة بمركز األعمال المتعلقة باأللغام أو إلى حٍد ما 
 لألعمال المتعلقة باأللغام.

 

منظمة، ألعمال المتعلقة باأللغام" يشير إلى مركز تنسيق ا"أو ألعمال المتعلقة باأللغام" مركز امصطلح "
عادة هي المسؤولة عن التخطيط، والتنسيق، واالشراف وفي بعض الحاالت تنفيذ مشاريع األعمال المتعلقة 

للبرامج الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام، يعمل باأللغامبالنيابة عن السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام. 
بوصفه المكتب التشغيلي للسلطة الوطنية  عمال المتعلقة باأللغامألمركز األعمال المتعلقة باأللغام/مركز تنسيق ا

 لألعمال المتعلقة باأللغام.

 انشاء حاجة برنامج األعمال المتعلقة باأللغام .4

 الحكومة الوطنية 4.1

يجب ،تعيينهاأو وكالة، الحكومة). فعالةحكومةيوجد حيث(لى عاتقالحكومة الوطنيةعاأللغامفي أي بلدتقع مشكلة 
تبدأبرنامجمن دوندعوةأوموافقة أن ال  الوطنيويجباأللغام األعمال المتعلقة بلبرنامجالتخطيط شاركفيتأن 

 ة.الوطنيالحكومة

برنامجاألعمال المتعلقة باأللغامكجزء  انشاءيمكن، حفظ السالمعمليات أواالنسانية الطوارئتحاالفي، ومع ذلك
 .موافقةالالحصول علٮينبغي محاولة، وجودحكومة شرعيةوعندمنتفويض من االمم المتحدةدون موافقةالحكومة،

إدارة برنامج  للمتابعة مع فعالة حكومة ينبغي أن تحصل األمم المتحدة على تفويض رسمي عند وجود 
األلغام إلى األعمال المتعلقة بيتم نقل مسؤولية عن برنامج أن األلغام وضمان األعمال المتعلقة ب

 .بأسرعوقتممكنالحكومة

عمل دون وضع برنامج وطني لألعمال تالمتعلقة باأللغام الفردية و األعمالإنشاء مشاريع يستمر ذلك، قدومع 
 م.المتعلقة باأللغا

 برنامج المبادرة الوطنية 4.2

. دونمساعدةاألممالمتحدةأوأيمنظمةدوليةأخرىابهالخاصاأللغامبرنامج األعمال المتعلقة ببدءالحكومة قدتقرر
وتشمل . معاهداتأواالتفاقياتالدوليةلالمتثال لللمتعلقةباأللغامأوالحاجةلألعماالالحاجةتحديد ويمكنأنيستندهذاالقرارعلٮ
) APMBC(( 1997 عاملألفرادالمضادةاتفاقية حظراأللغام مثلهذهالمعاهداتأواالتفاقيات

والشرك الخداعية أللغامالبروتوكواللثانيالمعداللمتعلقبحظرأوتقييداستعماالو،)أواتفاقيةأوتاوا
مخلفات الحرب القابلة واألجهزةاألخرٮوالبروتوكواللخامسبشأن

 دية.اتفاقيةالذخائرالعنقووفياتفاقيةاألسلحةالتقليديةلألممالمتحدةلالنفجار

 برعاية األمم المتحدةبرنامج  4.2

برعاية أو دعم األلغاماألعمال المتعلقةببشأنالحاجةإلٮبرنامجينبغي على أي قرار 
. نطاق وأثر األلغام مباشرةً وضعالبالد،والتيقدتشملبعثةتقييمإلٮالبلدالمعنيلتحديدلإجراءتقييمرسميببدأياألممالمتحدةأن

 IMAS( معيارو) IMAS 08.10( المسحغيرالتقني، ومعيار)IMAS 07.11راجع معيار تحرير األرض (
 .. إدارةالمعلوماتفيلمزيدمنالتفاصيل) 05.10
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. UممكنUلمتعلقةباأللغام،وعماإذاكانمثلهذاالبرنامجأمرلألعماالبرنامجوطنيUيلزمUللبلداذا ما تقييملل دينبغي أن يحد
 .لتيعلٮمستوٮالمجتمعاألعماالاأللغام،بمافيذلكبمتعلقجاري أليعملاعطاءاالقرار التام وينبغي

جة لجمع معلومات إن قرار وضع برنامج وطني لألعمال المتعلقة باأللغام بمساعدة األمم المتحدة سيكون كنتي
 كافية تظهر هذه الحاجة.

 اعتبارات انشاء برنامج األعمال المتعلقة باأللغام .5

 التقييم العام لألعمال المتعلقة باأللغام 5.1

كما هو محدد لمتعلقةباأللغاميقوم على احتياجات محددة لألعمال ابرنامجاألعمااللمتعلقةباأللغامانشاء قرارإن 
نطاق وحجم احتياجات األعمال كون يمن المعلومات المتوفرة من قبل الحكومة الوطنية أو األمم المتحدة. ولن 

بشكل كاملفي هذه المرحلة ويجب أن يتم تخطيط البرنامج كأفضل ما يمكن مع  معروفةالمتعلقة باأللغام 
 المعلومات المتوفرة.

يضمن هذا التخطيط بأن عملية  أن ويجب
والنساءو،وقتممكنعمليابحيثيمكنإجراءتقييمشامللمشكلةاأللغاموأثرهاعلٮالرجالأسرعجمعالمعلوماتوتحليلهاوتنفيذهافي

. الممكنة واألنشطةاإلنسانيةواإلنمائيةمن األلغام األطفالفيالمجتمعاتالمحليةالمتضررة
) MRE( مخاطراأللغامبوالتوعية) LIS( آثاراأللغاممسحتشملهذهاألنشطةتقييمالمسحفيحاالتالطوارئ،وقد

 .أدناه،سوفتؤثرإلٮحدكبيرفينطاقوحجمهذاالتقييم 5.2 الظروفالوطنيةالتينوقشتفيالبند. تقييماالحتياجات

حاجات ساعدفيتحديدتالتقييممن خالل هذا جمعهايتم المعلوماتالتيإن 
ستساعد . والمواردالالزمةلتنفيذالعملالمتطلبات تنسيقوإدارةوتنظيم،واألعمااللمتعلقةباأللغامتدخالت

لألعمال المتعلقة فيوضعسياسةوطنيةأيضاً هذهالمعلومات
 . ولوياتاإلنسانيةوالتنميةالوطنيةباألاأللغامواستراتيجيةمرتبطةب

فتتطبيقطوالالطلبتومعالجتهاوتحليلهاوتخزينها،ويهاوجمعالمعلوماتلمدٮالحقيقيلمشكلةاأللغامتقييملقديكونمنالصعب
 .البرنامجرة حياة

 ظروف الوطنيةال 5.2

عادة تؤثر بعض الظروف الوطنية على قدرة تنفيذ األنشطة االنسانية، والتنمية واالعمال المتعلقة باأللغام، 
 باأللغام:لمتعلقةلألعماالإنشاءبرنامجخالل موجودة التالية  تكونالظروف

ضعف  )أ 
،والدعمالطبي،د،وتوفيرالخدماتاألساسيةأوالسلعمثالالتصاالتالبلؤثرعلىالوصوإللىأجزاءمنيالبنيةالتحتية

 ه؛والكهرباءوالغذاءوالميا
 قد ال يتوفر استقرار أمني، وهذا قد يكون في أماكن محددة أو يكون على نطاق واسع؛ )ب 
قد يكون هناك عدد كبير من المشردين، الحصول على فهم أفضل لتأثير األلغام ومخلفات الحرب  )ج 

 أ بإعادة التوطين؛لالنفجار يبدالقابلة 
 منظمات األعمال المتعلقة باأللغام، والمنظمات االنسانية واالنمائية األخرى، لم يتم انشاؤها بعد؛ )د 
 عدم وجود هيئة مركزية للحكم فعالة؛ و  )ه 
 عدم توفر سلطة وطنية فعالة. )و 

 
وضع باأللغام،ينبغيةلمتعلقاألعماالتؤثرهذهالظروفعلٮإنشاءبرنامجوحيث 
العاجلة لمتعلقةباأللغاماألعماالالخططاألوليةإلنشاءالبرنامجمعالمواردإلدارةمهام

على ولوياتاألينبغيأنتركزو. في وضح يسمح به البنيةالتحتيةوذاتاألولويةفيالمناطقالتيتكونفيهااألوضاعاألمنية
ل عمدعمالمحدودة لمساعدةضحايااأللغاموالتوعيةمنمخاطراأللغام،وبعضعملياتإزالةاأللغام

 وكاالتالمعونةواإلغاثةاإلنسانيةالعمل،
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طنية، البرنامج قادر بسرعة على توسيع أنشطة األعمال مزيدمنالخططمعتحسنالظروفالولبذالأيضاً ينبغي
 المتعلقة باأللغام في المناطق التي يمكن حديثاً الوصول اليها.

 وكاالت التنفيذ5.3

 تنفيذ األعمال المتعلقة باأللغام من قبل:يمكن 

 المنظمات التجارية؛ )أ 
 المنظمات غير الحكومية الوطنية أو الدولية؛ )ب 
 المنظمات الحكومية مثل الجيش؛ )ج 
صندوق األمم المتحدة للطفولة في حاالت الطوارئ (اليونيسيف) وكاالت األمم المتحدة مثل  )د 

 (المشمولين بالتوعية من مخاطر األلغام/مخلفات الحرب القابلة لالنفجار)؛
رين للسلطة الوطنية سوآءا في األمم المتحدة، أو السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة الموظفين المباش )ه 

 باأللغام أو المركز الوطني لألعمال المتعلقة باأللغام؛ أو
 إزالة األلغام المجتمعية التي يقوم بها األفراد من الرجال والنساء في المجتمعات المتضررة. )و 

 

 مزيج من الوكاالت المنفذة. من المرجح إلى حد كبير أن يكون هناك

يمكن تحديد حتٮاألعمال المتعلقة باأللغامأنشطةية تنفيذفكرةكيفهناك كونتالتخطيطمنالضروريأنأثناء 
. وإدارةوتنسيقاألعمااللمتعلقةباأللغام،لمتطلباتالتنظيميةوالتسهيالتلتنظيما

كان التعاقد بتنفيذ ال،إذاعلٮسبياللمث. متطلباتتشريعيةأوتنظيميةةتساعدهذهالمعرفةأيضافيتحديدأي
 IMASلمزيدمنالتفاصيل،انظر. ضمنالبرنامجالعقداألعمااللمتعلقةباأللغاميجبوضعقدرةإدارة

 تنفيذاألعمااللمتعلقةباأللغامستقوم بالمؤسساتالحكوميةكانت بدالمنذلك،إذا. دليلعقوداألعمااللمتعلقةباأللغام07.20
قد يتم  ،فيهذهالظروف)الجيشعلٮسبياللمثال(

 لحالية.التيتحكمهااألنظمةاالحاليةلمتعلقةباأللغامداخاللمنظماتتنفيذاألعماال

يتم انشاؤها األعمااللمتعلقةباأللغامالتيسمنظمات و،واالنمائيةاإلنسانيةمنظماتفي الالشائعومن 
. برنامجلألعمااللمتعلقةباأللغامنشاءبلدقبالالوالعملفي

ذاتالمتعلقةباأللغاماألعماالفيهذهالحاالتيجبالنظرفيدمجمنظماتاألعمااللمتعلقةباأللغامالحاليةفيالبرنامجوتلبيةاحتياجات
 .منالمنظماتاإلنسانيةواإلنمائيةألولوية

 التمويل 5.4

 عام 5.4.1

تكاليف الوكاالت ال يمكن اجراء األعمال المتعلقة باأللغام بدون الدعم المالي الالزم، والذي يجب أن يغطي 
 المنفذة ووكاالت االدارة والتنسيق.

 على المستوى الوطنيالبرامج المنشأة 5.4.2

بالنسبة للبرنامج التي يتم انشاؤه على المستوى الوطني يتعين على الحكومة الوطنية توفير التمويل الالزم 
ويمكن أن يساعد صندوق التبرعات سوآءا من المصادر الوطنية أو من الجهات المانحة الخارجية أو القروض. 

التمويل األولي للبرامج الوطنية وهناك أيضاً خيار أن ينشئ البرنامج الوطني  االستئماني التابع لألمم المتحدة في
على أساس صندوق استئماني خاص به. تستعد كثير من الحكومات للمساعدة في تمويل األعمال المتعلقة باأللغام 

 الثنائية.

 البرامج المدعومة من األمم المتحدة 5.4.3
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) UNDP( اإلنمائيجاألممالمتحدةغالباً ما يكون برنام
لكندوربرنامجاألممالمتحدةاإلنما؛تمويلمحدودمعينلألعمااللمتعلقةباأللغاموالخاصةهتكاليفلعلٮتوفيرالتمويالألوليقادراً 

قد يساعد أيضاً . ئيهوعادةلمساعدةالبرامجالوطنيةمعتعبئةالمواردالخاصةبها،وليستوفيراألموال
 .صناديقاالستئمانيةالوطنيةالبرنامجاألممالمتحدةاإلنمائيفيمجاإلدارة

 البرامج التي تقودها األمم المتحدة 5.4.4

من صندوق التبرعات االستئماني وحدةتحكمك) UNMAS( ألممالمتحدةلألعمااللمتعلقةباأللغامدائرة ا
. تقودهااالممالمتحدةالتي وتمويلبرامجهابها الخاصتمويلهامسؤولةعنترتيبو

. ربما ال يزال هناك حاجة إلى تمويل ربماالتزالهناكحاجةإلٮتمويإلضافيمنالجهاتالمانحةلتغطيةتكاليفالبرنامجكاملة
 ضافي من الجهات المانحة لتغطية كامل تكاليف البرنامج.إ

 وكاالت التنفيذ5.4.5

الخاص بها إن العديد من وكاالت التنفيذ مثل المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية تقوم بترتيب التمويل 
 على الرغم من وجود بعض االعتماد على التمويل الوطني أو تمويل األمم المتحدة.

 الدعم العيني5.4.6

العيني دعملشماليقد. منقباللمانحينبدالمنالتموياللمباشرفي بعض الحاالت العينيالدعم يمكن تقديم 
 .امباأللغةلمتعلقاألعماالوالموادأوالمرافقللمساعدةفيبرنامج،أوالمعدات،أتوفيرالموظفينالمتخصصين

 متطلبات العمالة 5.5

من متطلبات 
باأللغاموجودالموظفينالمؤهلينمنالذكورواإلناثعلٮحدسواءعلٮالمستوٮالعمليلتنفيذأنشطةاألةلمتعلقاألعماالبرنامجانشاء

مركز األعمال المتعلقة باأللغام  / لألعمال المتعلقة باأللغام سلطةالوطنيةالعمااللمتعلقةباأللغاموعلٮمستوٮ
االهتمام بمتطلبات ينبغيف. األلغاماألعمال المتعلقة بدارةودعمإل

. تخطيطإلنشاءبرنامجاألعمااللمتعلقةباأللغامفيالالعمالة
ب  فيالملحقمرفق. الموظفينتشكيلةضمنالسماتتنوعويجببذلجهودخاصةلضمانالتوازنبينالجنسينو

 مركز األعمال المتعلقة باأللغام. اإلرشاديةإلنشاءالعمالةملخصعاملمتطلبات

 التدريب5.5.1

سواء كان تدريباً رسمياً، أو التدريب يحتاج كل الموظفين للتدريب، ما إذا كان هذا هو التدريب الرسمي، 
على الوظائف، أو التدريب االنعاشي أو التدريب المتواصل على المعدات، أو األنظمة أو االجراءات 

فرق الو مال المتعلقة باأللغاممراعاة االحتياجات التدريبية لموظفي المنظمة وموظفي األعينبغي الجديدة.و
ويجب بذل جهود . للبرنامجتخطيط الكشف األلغام على سبيل المثال) كجزء من فرق كالب متخصصة (ال

 )IMAS 06.10ويوفر المعيار ( .خاصة لضمان التوازن بين الجنسين وتنوع السمات ضمن تشكيلة الموظفين
 ب.المزيد من اإلرشادات حول إدارة التدري

6. 0B ،وإدارة وتنسيق األعمال المتعلقة باأللغامتنظيم 

6.1 1Bاالدارة والتنسيق 

لألعمال المتعلقة باأللغام السلطةالوطنية. باأللغامعلىمستويينةلمتعلقاألعمااليتمتنظيموإدارةوتنسيقبرنامجعادة، 
واسعة وقرارات السياسةهيالمسؤولةعنالقراراتاالستراتيجية
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عناإلدارةاليوميةوفيبعضالحاالت،تنفيباأللغاممسؤولألعمااللمتعلقةاباإلجراءاتالمتعلقةباأللغام،ومركزالنطاقالمرتبطة
 هيئاتمنفصلة.تكونأن طبيعيمنالمستويينلإلدارةفيمنظمةواحدةولكنهالويمكنالجمعبين. لمتعلقةباأللغاماألعماالذمشاريع

باأللغام ومركز األعمال المتعلقة باأللغام بناءاً على  لألعمال المتعلقةلسلطةالوطنيةينبغي أن يتم انشاءا،مثالياً 
 ينبغيأنو. تنظمأنشطةاألعمااللمتعلقةباأللغامأيضاً التشريعاتالوطنيةالتي

لألعمال  اإلشرافأويكونمسؤوالعنأنشطةللسلطةالوطنيةسيقوم بأيوزارةأوإدارةحكوميةأوعضوفيالسلطةالتنفيذيةتبين
. لألعمال المتعلقة باأللغام سلطةالوطنيةالعضاءفياألأوالمسؤولين/والوزاراتوأن تحدد،المتعلقة باأللغام

 لمتعلقةباأللغاماألعماالةعنبعضجوانبالمسؤولوتشملهذهالهيئاتعادةمسؤولينمنالوزاراتأواإلداراتالحكوميةالتي
تلك برامجالعملو،)والداخليةوالخدماتاالجتماعية،والصحة،الخارجيةالشؤون و،والتربيةوالتعليم،مثلوزاراتالدفاع(

 األخرىالقابلة لالنفجار مخلفاتالحربالناتج عنتلوثالاأللغاماألرضيةوفيبشكلكبيرمحصورةقدتكون
هي رئيسة أيوزارةأوإدارةاتالتشريعأن تحدد أيضاً ينبغي ،و)مثلوزاراتالزراعةوالنقلوالطاقة(

لألعمال المتعلقة  للسلطةالوطنيةالعامة مانةاألهيبمثابةلألعمال المتعلقة باأللغام ولسلطةالوطنيةاجتماعاتا
لألعمال المتعلقة لسلطةالوطنيةيضاً اقدتشمأل. ؤديهذهالوظيفةيمركز األعمال المتعلقة باأللغام ال ،إذاكانباأللغام

  .لمتعلقةباأللغاماألعماالممثليالمنظماتالدوليةوالهيئاتأوالمنظماتاألخرىالمشاركةفيباأللغام العاملة 

يتم قد تيالمنظماتالوهذه
المنظماتالقائمةالمسؤوليةعناألعمااللمتعلقةبمنحالوطني،يمكنالمبادرةولكنفيبعضالحاالت،وخاصةمعبرنامجانشاؤها،

مدنية يجب ابالغ يكونتحتإدارةسلطةقداأللغاممنقباللجيشوهذالمتعلقةبعماالاألعلىسبياللمثال،إذاتمتنفيذ. األلغام
 عنها أثناء تأدية األعمال المتعلقة باأللغام.السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام 

6.2 2Bالسلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام 

واإلشرافوالتنسيقلألعما،واإلدارة،السياسةوضعسلطةالوطنيةهيالكيانالرئيسيالمسؤولعنالاهوموضحأعاله،فإنكم
مركز األعمال المتعلقة منقبليومياً تنسيقالدارةواإلتمتومعذلك،عادة. اللمتعلقةباأللغامفيالبلدالمتضرر

 المسؤولياتالمحددةللسلطةالوطنيةانظر. لألعمال المتعلقة باأللغام المستوىالتشغيليللسلطةالوطنيةعنصر،باأللغام
 أدناه. 11.1 فيالبندلألعمال المتعلقة باأللغام

المبادرة فيبرنامج. سلطةوطنيةمستقلةانشاء جميعبرامجاألعمااللمتعلقةباأللغامتتطلبال
 .سلطةالقائمةاللمتعلقةباأللغامإلىاألعماالتفويضتنظيموإدارةوتنسيقةيمكنالوطني

لألعمال  األممالمتحدة،قدالتوجدشروطإلنشاءسلطةوطنيةبقيادة األلغاماألعمال المتعلقة ببرنامجعند انشاء 
 ،ولكنبمجردوجودالشروط،ينبغيعلىاألممالمتحدةتشجيعومساعدةالحكومةالوطنيةفيإنشاءسلطةوطنيةالمتعلقة باأللغام

 لألعمال المتعلقة باأللغام.

6.3 3B مركز األعمال المتعلقة باأللغام 

يتم انشاء  قدو. ألعمااللمتعلقةباأللغاماليومية لألنشطةاديرويلسلطةالوطنيةاالهيئةالتنفيذيةالتيتنفذسياساتهو 
 المتحدة.بدعمومساعدةمنوكالةأخرىمثالألممانشاؤهسلطةالوطنيةأويمكنلمنقبالةمباشرالمركز 

انشاء المركز ،يتماألعمااللمتعلقةباأللغامبرنامجعاجل لفيبعضالحاالت،وخاصةخاللمرحلةبدء
وبمجرد . لمهاماإلدارةاليوميةللسلطةالوطنيةافي البداية ويتولىنقبالألممالمتحدةأوهيئةدوليةأخرىم

ألعمااللمتعلقةباأللغام لعلىإنشاءسلطةوطنيةبعدذلكسلطةالحاكمةمعترفبها،ينبغيالتركيزووجود وظروفاستقرارال
 .علىحدسواءعلى المستوى الوطنييشغل ألعمااللمتعلقةباأللغام ومركز ا

مستقل قد ال يتطلب مركز ،الوطنيعلىالمستوىالمنشأةفيبعضالحاالت،السيمامعبرامجاألعمااللمتعلقةباأللغام
. لألعمال المتعلقة باأللغام

الالمعمولبهالتنفيذهذهواألنظمةبالفعاللهياكاللتنظيميةتملكلمتعلقةباأللغامقداألعماالتنظيموإدارةوتنسيقبالسلطةالمكلفة
 مهام.
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مع بتنسيقغالباً تتم ولكنبنفسهإجراءبعضالعملياتيمكن لمركز األعمال المتعلقة باأللغام 
تختلف . الوكاالتالمنفذة - وجهات التشغياللتجاريةوالمنظماتغيرالحكومية،والمنظماتالدولية،لوزاراتالحكوميةتدخال

الصغير الذخائرمشكلة ،بمافيذلكالقابلة لالنفجار مخلفاتالحربونشطةالمحددةالمطلوبةفيبلدمعينتبعالطبيعةاأللغاماأل
. رقإزالةاأللغامالتشغيليةخاصةبهافقد يكون لمركز األعمال المتعلقة باأللغامفيبعضالحاالت،. غيرالمنفجرة

يكون وبهعلىعماللفرقالخاصةركز كثيراً سي ألنهأنهأقلنجاحايبينومعذلك،فإنهذاالنهجقد
أن مركز األعمال المتعلقة قديؤديأيضاإلىتضاربفيالمصالح،حيثو. بفعاليةظائفالتنسيقالوطنية بوعلىالقيامقادرغير

 .الوكاالتالمنفذة - أعاله 5.3 انظرأيضاالفقرة". المشغل" و" الحكم" هيئةتنظيمية،علىحدسواءك،باأللغام

7. 4Bتنظيم مركز األعمال المتعلقة باأللغام 

تتألف األعمال 
لحومساعدةالضحايا،وإزالةاأللغام،وتدميرالمخزوناتوالدعوة،مخاطراأللغامبأنشطةمحددة؛التوعيةمنالمتعلقةباأللغام

لمركز األعمال المتعلقة باأللغام  وظيفيةالمكوناتإن ال. استخداماأللغامالمضادةلألفرادظر
تم . الظروفلتناسبجميعلمركز المؤسسةالعامةليمكن تحديد إلدارةبعضأوكلهذهاألنشطةهيالمعيارنسبياوالالزمة

معينة أنشطةكان هناك عامة،إذاالمعهذهالمنظمة"ب" والمرفق "ج"، هذهالمنظمةالعامةفيالمرفقعلى مثالتضمين 
لألعمال المتعلقة 

تمت . كامالً إلدارةهذاالنشاط،ولكنيبقىالتنظيماألساسيالالزموظيفيالمكونالالتنفذضمنالبرنامج،تتمإزالةامباأللغ
 "د". صيلفيالمرفقابمزيدمنالتفلمركز االعمال المتعلقة باأللغاموظيفيةالمكوناتةالناقشم

8. 5Bمتطلبات المرافق 

. ألعمااللمتعلقةباأللغامافقخالاللتخطيطإلنشاءبرنامجامتطلباتالمريجب مراعاة 
والمركز الوطني لألعمال المتعلقة ،لألعمال المتعلقة باأللغام لمرافقالمكتبيةللسلطةالوطنيةلسوفتكونهناكحاجة

مع مرافقالوينبغياختيار. األلغاملألعمال المتعلقة باإلقليميةمكاتبمن الوأيباأللغام، 
توفير الجنسوالتنوعوضمان/ نوعالاأللغاموالمتعلقة باألعمال التوسعالمستقبليالمحتمللبرنامجمراعاة

 المعنية.مساحةكافيةلجميعالمكوناتالوظيفيةللمكاتب

 والتدريبكالب كشف األلغام) مناطقاالختبار( عتمادالمرافق من أجل االوينبغيأيضاالنظرفيمتطلبات
 الميكانيكية.والعملياتمتخصصي كالب كشف األلغام ،والتيقدتشملتدريب)لتدريبوأماكن االمباني(

وأمان المتروكةالقنابل العنقودية،اللزوموعندالتدميرسواءمتفجرات( متطلباتتخزينالمتفجراتويجب النظر في 
 .عامالفيإنشاءهذهالمرافقالقائم قديكونالوضعاألمني. علىالمستوىالوطنيواإلقليمي) الذخائرغيرالمنفجرةنقل 

م التخلص من الذخائر/ المواد المتفجرة (أماكن التخلص) والختبار قد تكون هناك حاجة للمرافق أيضاً لمها
 وتقييم المعدات.

9. 6Bجهات الدعم 

) المتعلقةباأللغاماألعمال بمافيذلك( عددمنالوكاالتالدوليةالتيلديهاخبرةواسعةفيتقديمالدعماإلنسانيوالتنميةهناك 
لألعمال المتعلقة باأللغام  وكاالتمثلدائرةاألممالمتحدةال. من األلغام لبلدانالمتضررةل
)UNMAS(برنامجاألممالمتحدةاإلنمائي، )UNDP،(واليونيسيف )UNICEFالدوليةالصليب األحمر لجنة)و 
)ICRC(والمفوضيةاألوروبية، )EC (ومنظمةالدوالألمريكية )OAS ( جمعيها

. وهناك المساعدةأوالمشورةتقدمألعمااللمتعلقةباأللغام،وغالباماالوطنية لبرامجاللديهامساهماتقدمتلعددمن
اللتقديممدنيةأخرىمثلمركزجنيفالدوليلألعمااللمتعلقةباأللغامأوالمنظماتغيرالحكوميةأيضالديهاالخبرةالالزمةمجموعات
 .توجيهات

 استخدام المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام .10

للتوجيه ألعمااللمتعلقةباأللغاملوضعمعاييراألمم المتحدة لتمتكليفدائرة
 (IMAS) وقدتمإنتاجالمعاييرالدوليةلألعمااللمتعلقةباأللغام. وتنفيذوإدارةبرامجاألعمااللمتعلقةباأللغام،فيتخطيط
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تقديم لمتعلقةباأللغاممنخاللاألعمااللتحسينالسالمةوالكفاءةفي
الدولية. ،منخاللوضعمبادئو،فيبعضالحاالت،منخاللتحديدالمتطلباتوالمواصفاتاتالتوجيه

تشغيل لوضعمعاييروطنيةوإجراءاتلألعمال المتعلقة باأللغام لسلطةالوطنيةاأيضامساعدةو
 وطني.معياركلالستخدام،موائمتهاوطنيةمنخالإلنشاءإطارمرجعي،والتييمكناستخدامهاأودائمة

على الموقع متوفرةلألعمال المتعلقة باأللغام السلسلةالحاليةمنالمعاييرالدولية
وتقدم 2TUwww.mineactionstandards.orgU2Tااللكتروني

 لألعمال المتعلقة باأللغام.مرجعاقيماللحكوماتأوالمنظماتالتيتسعىلوضعبرنامجوطني

 المسؤوليات .11

 السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام 11.1

المرتبطة باألعمال القراراتاالستراتيجيةوالسياساتكامل  السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام مسؤولة عن
 بما يلي:فيالبالدالمتعلقة باأللغام 

 تصميمواإلشرافعلىتنفيذتشريعاتاألعمااللمتعلقةباأللغام؛ )أ 
إنشاءأوتقديم  )ب 

التوصيةإلىالحكومةسياسةوطنية،واالستراتيجية،واألولوياتوخططالعملللحدمنتأثيراأللغامومخلفاتالحربالقابلة 
 لألعمال المتعلقة باأللغام)؛أيالخطةالوطنية(نفجار لال

الصلة عنمدى واألممالمتحدةوالجهاتالمعنيةاألخرىذات،والجهاتالمانحة،والناس،لحكومةاإبالغ )ج 
 التقدمالمحرزفياألعمااللمتعلقةباأللغام؛

 مركز األعمال المتعلقة باأللغام؛ اإلشرافعلىعمل )د 
األلغامبمافيذلكالمعاهداتالدوليةالخاصة تقديمالمشورةللحكومةبشأناألعمااللمتعلقةب )ه 

برامجعملتأثرباألعمااللمتعلقةباأللغام؛والسياساتلتوجيهاإلداراتوالوكاالتالحكوميةبشأنالخطواتالتييجباتخاذهاعند
 الذخائرالتلوث الناتج عن األخرى،بمافيذلكالقابلة لالنفجار مخلفاتالحربواأللغاماألرضيةبها

 تصبحمنالدواللموقعةعلىالمعاهداتالدولية؛لعلىالحكومةالوطنيةواالنعكاسات المتطلباتوغيرالمنفجرة؛الصغيرة
متعددة األطراف، الجهاتالمانحة( توجيهوكاالتالتنميةالدوليةلةالحكومسياساتلالتوصيةتقديم نشاءأوإ )و 

) والمنظماتغيرالحكومية،وغيرها،وبنوكالتنميةالمتعددةاألطراف،ووكاالتاألممالمتحدة
تأثربرامجعملهاباأللغاماألرضيةوالتلوث الناتج عن مخلفاتالحربالقابلة لالنفجار تالتييجباتخاذهاعندبشأنالخطوا

 األخرى؛
/ الجنسالمتعلقةبوالمبادئالتوجيهيةأواإلجراءات،بمافيذلكتلك،واللوائح،ضمانأنتكونالمعاييرالوطنية )ز 

هذه ستندتينبغيأنو .التيتحكمأنشطةاألعمااللمتعلقةباأللغاموسفلترد في األوالتنوع،النوع
 الصلة؛إلىالمعاييرالدوليةوالتشريعاتالوطنيةذات

 تعبئة الموارد من المصادر الوطنية والدولية. )ح 
 

 مركز األعمال المتعلقة باأللغام 11.2

التشغيلي، مركز األعمال المتعلقة باأللغام مسؤول عن األعمااللمتعلقةباأللغامعلىالمستوىعلى تشرفكهيئة 
 التالية:تنفيذ المهام 

،الوكاالت )إذاوجدت أي منها( تمكين التواصل معالسلطاتالحكومية )أ 
األاإلنسانيةوالتنمويةلتحديدماهياألولوياتالعاجلةومتوسطةاألمدلألعمااللمتعلقةباأللغام،وإعدادخططلمعالجةهذه

 ولويات؛
 الوفاءلضماناإلقليميأو/وأنشطةاألعمااللمتعلقةباأللغامعلى المستوى الوطنيوليإدارةت )ب 

 باألولوياتالعاجلةومتوسطةاألمدلألعمااللمتعلقةباأللغام.
 مماثل؛المتعلقةباأللغامأونظاملألعمال قديكونهذانظامالمعلوماتاإلدارية. إنشاءنظامإلدارةالمعلومات )ج 
وتأثيراتها المختلفة وضعوتنفيذعمليةجمعالمعلوماتوتحليلهابحيثيمكنإجراءتقييمشامللمشكلةاأللغام )د 

 طفال؛واألعلىالرجالوالنساء
 ؛األلغاملألعمال المتعلقة ببينخططالتنميةالوطنيةواإلنسانيةوالخطةالوطنيةالتناسقضمان )ه 

http://www.mineactionstandards.org/
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تطويرالمعاييرالوطنيةلألعمااللمتعلقةباأللغام واألنظمةالداخلية  )و 
 واإلجراءاتإلدارةفعالةألنشطةاألعمااللمتعلقةباأللغام؛

 تنفيذالخطةالوطنيةلألعمال المتعلقةباأللغام؛ )ز 
 واعتماد مشغليومراقبي أنشطة األعمااللمتعلقةباأللغام؛  )ح 
 لألعمال المتعلقة باأللغام. للسلطةالوطنيةالعامة مانةاألالعمل بصفتها )ط 

 
 األمم المتحدة 11.3

، تقوم األمم المتحدة من خالل أنشطة األعمال استجابةأكثرفعاليةومالئمةلخطراأللغاماألرضيةلضمان 
وهذا تعزيزالممتلكاتالوطنيةوبناءالمؤسساتوتنميةالقدرات،بالمتعلقةباأللغام

 لألعمال المتعلقة باأللغام. توقفعلىااللتزامبمتطلباتجوهرالمعاييرالدوليةي

مركز إدارةعملياتحفظالسالم،وهيي احدى اقسام ه) UNMAS( عمااللمتعلقةباأللغاملألدائرةاألممالمتحدة
بشكل وهيتسعىإلىضماناستجابةاألممالمتحدة. ممالمتحدةألعمااللمتعلقةباأللغامفيمنظومةاألتنسيق ا

 وبرامجها.للتلوثباأللغاماألرضيةمنخالاللتعاونمعإداراتاألممالمتحدةووكاالتهاوصناديقهاستباقيومنسقاو،فعال

لألعمال المتعلقة برامجالوطنيةللدعمشامل) UNDP( ويوفربرنامجاألممالمتحدةاإلنمائي
. األلغام،بناءعلىطلبالدواللمتضررةمناأللغاماألعمال المتعلقة باأللغامفيمجموعةكاملةمنأنشطةب

، ويساعد البرنامج إنعاشالبلدانومنأجلمنعاألزماتالرئيسي األلغامفيالمقراألعمال المتعلقة بمنخاللمكاتبهالقطريةوفريق
لألعمال المتعلقة المحلية/  البرامجالوطنيةأو تعزيز إلنشاءالدول المتضررة من األلغام 

 .األلغامالقيامبجميععناصراألعمااللمتعلقةباأللغامب

 مفوضال) اليونيسيف( صندوقاألممالمتحدةللطفولة
صناديق الحكومات،( شركائهبالتعاونمع. حمايةوتعزيزحقوقالفتيانوالفتياتالمتضررينمنالصراعالمسلحالرئيسيل

، ووكاالتاألممالمتحدةاألخرى
طرااخمتطويروتنفيذمشاريعالتوعيةببشكألساسي،وتدعماليونيسيف)والمنظماتالدوليةواإلقليميةوالمنظماتغيرالحكومية

 بها.أللغامواألنشطةاإلنسانيةالمرتبطة

لألعمال المتعلقة  عملمعدائرةاألممالمتحدةي،)UNOPS( مكتباألممالمتحدةلخدماتالمشاريع
هومزودالخدمةالرئيسيفيمجاالألعماالويرهمنشركاءاألعمااللمتعلقةباأللغام،برنامجاألممالمتحدةاإلنمائيوغو،باأللغام

وهو قادر . لمتعلقةباأللغام
االستمراريةفيالتنفتأمينعلىدةوقادربرامجاألعمااللمتعلقةباأللغامالتيتديرهاأوتدعمهااألممالمتحجميعخدماتإلىالتقديمعلى

 الوطنية.يذأثناءأيةعمليةنقلقدتجريبينوكاالتاألممالمتحدةأوبيناألممالمتحدةوالحكومات

يقدم  (ODA) مكتبشؤوننزعالسالح
معاهدة حظر استيداعويساعداألمينالعامفيأدائهلمسؤولياتهوتنفيذالمهامالتيأوكلتلهفيقدرةالمشورة

 وبروتوكوالتها.األلغامالمضادةلألفرادواتفاقيةاألسلحةالتقليدية

المبني على المبادئ وتنسيقالعمالإلنسانيالفعالو) هي حشد OCHAاإلنسانية (مكتبتنسيقالشؤونمهمة
والدولية. فيشراكةمعالجهاتالفاعلةالوطنية

لألعمال فيمختلفآلياتالتنسيقالتيوضعهافريقاألممالمتحدةبفعاليةويمثلمكتبتنسيقالشؤوناإلنسانيةيشاركو
 والوطنية.والجهاتالمانحةوالشركاءاآلخرينعلىالمستوياتالعالميةواإلقليمية،المتعلقةباأللغام،والحكومات

هي المفوض الرئيسي ) UNHCR(ألممالمتحدةلشؤونالالجئينةلالسامييةمفوضال
والمفوضية . المفوضالساميمممن يعنى بهمحمايةوتعزيزحقوقالالجئينوغيرهل

طراأللغامواألنشطةاإلنسانيةااخمبالتعاونمعشركائها،تعترفوتدعمفيعددمنالبلدان،برامجإزالةاأللغامومشاريعالتوعيةب
 .عودةالالجئينوإعادةاإلدماجالمتعلقة بلمرتبطةبها

. دعمالتنميةاالقتصاديةواالجتماعيةوللتلبيةاالحتياجاتالطارئةاألغذية (WFP) برنامجاألغذيةالعالمييستخدم 
: لتوفيرالمساعداتالغذائية،ويركزعلىبتفويضهمشاركةالبرنامجفياألعمااللمتعلقةباأللغامترتبط
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 الغذائيةاإلنسانيةبسبباأللغاماألرضيةأومخلفاتالحربيتم فيها تقييد االستجابةدعماألعمااللمتعلقةباأللغامفيالحاالتالتي
عدم التمكن من توصيل الغذاء القابلة لالنفجار؛ في حالة 

 األلغام.برامجإزالةبإلىالمستفيدينالمستهدفينواستخدامالغذاءلمساعدةالبرامجالمجتمعيةالتيترتبطمباشرة

) WHO( منظمةالصحةالعالمية
لضحايا،لالمستدامةمساعدةلهيالمسؤولةعنوضعالمعاييروالمنهجياتالمالئمة،فضالعنتعزيزبناءقدراتالخدماتالصحيةل

المعنية  الدعمالصحيالتقنيالعامإلىمختلفشركاءاألممالمتحدةالمنظمة وفروت. منخاللوزارةالصحة
 .لمتعلقةباأللغام،وتتعاونبشكلوثيقمعمنظمةاليونيسيفواللجنةالدوليةللصليباألحمرباألعماال

 

 

 

 

 

 الملحق أ
 (معياري)
 المراجع

ه�ذا الج�زء م�ن ، والتي،تش�كل م�ن خ�الل االش�ارة ف�ي ه�ذا ال�نص، أحك�ام تحتوي الوثائق المعيارية التالية على أحكام
 .ال تنطب�ق أي م�ن ه�ذه المطبوع�ات عل�ى المع�ايير ،المنقح�ة اته�اأو طبع ، الالحق�ة هاوتع�ديالت ،للمراجع المؤرخة ،المعيار

ي�ق أح�دث طبع�ات الوث�ائق ات بناءاً على ه�ذا الج�زء م�ن المعي�ار للت�دارس ف�ي إمكاني�ة تطبيهذا يشجع أطراف االتفاق ،لكن
الطبعة األخيرة من الوثيقة المعيارية تنطبق على هذا المعيار.  ، تكونلمراجع غير المؤرخةبالنسبة لالمعيارية المبينة أدناه. 

المع��ايير أو المنظم��ة الدولي��ة للمق��اييس س��جالت المنظم��ة الدولي��ة للمق��اييس واللجن��ة الكهروتقني��ة الدولي��ةيحتفظوا بأعض��اء 
 :بيةاألورو

 ؛دليل شراء معدات األعمال المتعلقة باأللغام IMAS 03.10 .أ 

 ؛راءعملية الش IMAS 03.20 .ب 

 ؛دليل أبحاث تكنولوجيا األعمال المتعلقة باأللغام IMAS 03.30 .ج 

 ؛األلغامفحص وتقييم معدات األعمال المتعلقة ب IMAS 03.40 .د 

 األلغام؛المتعلقة بقاموس مصطلحات، تعريفات واختصارات األعمال  IMAS 04.10 .ه 

 ؛ادارة المعلومات IMAS 05.10 .و 

 ؛ادارة التدريب IMAS 06.10 .ز 

 تحرير األرض IMAS 07.11 .ح 

 دليل صياغة عقود األعمال المتعلقة باأللغام؛ و IMAS 07.20 .ط 

 المسح غير التقني. IMAS 08.10 .ي 

أحدث نسخة/طبعة من هذه المراجع، يحتوي مركز جنيف ال�دولي إلزال�ة األلغ�ام لألغ�راض اإلنس�انية  استخدامينبغي 
)GICHD طبعة م�ن مع�ايير نس�خةويح�تفظ بس�جل ألح�دث  .جمي�ع المراج�ع المس�تخدمة ف�ي ه�ذا المعي�ارمن ) على نسخ/

ال��دولي إلزال��ة األلغ��ام لألغ��راض مرك��ز جني��ف  ، تحف��ظ األدل��ة والمراج��ع م��ن قب��ل)IMASاألعم��ال المتعلق��ة باأللغ��ام (
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 اإللكترون��������ي للمع��������ايير الدولي��������ة لألعم��������ال المتعلق��������ة باأللغ��������ام موق��������عالويمكن قراءته��������ا عل��������ى اإلنس��������انية،
)http://www.mineactionstandards.org/الوطني�����ة لألعم�����ال المتعلق�����ة باأللغ�����ام ةس�����لطعل�����ى ال ).ينبغ�����ي، 

 ات المهتمة األخرى والمنظمات الحصول على نسخ قبل بدء برامج األعمال المتعلقة باأللغام.سلطوالمستخدمين وال

  :مراجع اعالمية مفيدة إضافية

 كتيباألممالمتحدةلتخطيطاألعمااللمتعلقةباأللغام؛ .ك 

 ؛2007 مركزجنيفنيسان - قابلة لالنفجاردليالألعمااللمتعلقةباأللغامومخلفاتالحرب ال .ل 

 ؛2006 دليلوضعتشريعاتاألعمال المتعلقة باأللغام،مركزجنيفمارس .م 

 ؛2006 مركزجنيفأبريل - دلياللمعاييرالدوليةلألعمااللمتعلقةباأللغام .ن 

 ؛و2005 األعمااللمتعلقةباأللغاموفعاليةالتنسيقيونيو -السياسةالمشتركة بين وكاالتاألممالمتحدة  .س 

 .ألممالمتحدةلبرامجاألعمااللمتعلقةباأللغام/النوع للجنسلتوجيهيةالمبادئال .ع 
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 الملحق ب
 (إعالمي)

 األعمال المتعلقة باأللغام النموذجيالتنظيم العام لمركز 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 مدير المركز

ادارة المعلومات ونظم المعلومات 
 ضمان الجودة/مراقبة الجودة الجغرافية

 القانونية االدارة االستراتيجية خدمات الدعم
 العمليات (العقود واللوائح الوطنية)

Finance Pers\ 
Admin 

Log QC 
 التفتيش

QA 
 VA CL MRE Plans Current مراقبة االعتماد

Ops MDD SD Mech 

 مالحظة:
قد يشمل مركز األعمال المتعلقة باأللغام أيضاً مركز اتصاالت، والذي ينبغي أن تكون محطة 

الصافية لشبكة االتصاالت الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام. وسيكون هذا تحت التحكم 
 سيطرة العمليات في المخطط التنظيمي.

 االختصارات:
)QA (– ضمان الجودة   )MDD (–كالب كشف األلغام 
)QC (– مراقبة الجودة   )Mech (- ميكانيكي 
)VA (–مساعدة الضحايا   )SD (– تدمير المخزون 
)CL (– التواصل المجتمعي   )Log (- اللوجستية 
)MRE (– التوعية بمخاطر األلغام  )Pers\Admin (– الموظفين/االدارة 
)Plans (- التخطيط 
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 جالملحق 
 (إعالمي)

 مؤشر احتياجات العمالة إلنشاء مركز األعمال المتعلقة باأللغام
 

 الوظيفة
 المالحظات القسم 1*

مدير 
 المركز

ينبغي أن يكون المدير أحد أوائل المعينين ويجب أن يساهم في اختيار ما تبقى من الموظفين  االدارة
 للتأسيس األولي للمركز.

رئيس 
االدارة 
االسترا

 تيجية

االدارة 
االسترا

 تيجية

 رئيس اإلدارةاالستراتيجيةهوالمسؤول عنتقييماالحتياجات
علىسبياللمثالمنخالاللمسحغيرالتقنيأومسحتأثيراأللغاماألرضيةوالتشاورمعالوكاالتالحكوميةووك(

االت 
ا؛وضعاستراتيجياتوخططلتنفيذاالستراتيجية؛وتقييمالنتائجالتيتحققتمنخالل،علىسبياللمثال،)التنمية

 فيتعبئةالمواردالمركز ساعدمديريرئيساإلدارةاالستراتيجية. التطهيربعدلمسح ما
تخطيطومعالدوائرالحكومية،والوكاالتالمانحة،وماإلىذلكلتحديدحاالعملبشكلوثيقمعرئيسالعملياتفيوي

 .جتهملدعماألعمااللمتعلقةباأللغام
رئيس 

 العمليات
 فعلىعمألقساماشرواالقيتنسبالعملياتالرئيسيقوم  العمليات

عامة،وإدارةعملياتاألعمااللةمسوحتخطيطوتنفيذأيالالفرعيةفيإنشاءقاعدةبياناتالمعلومات،والعمليات
المركزفي  يساعدرئيسالعملياتمدير. متعلقةباأللغاموتطويرالمعاييرواإلجراءات

المركز  مساهمةمتخصصةفيمهامةأيويقدملتطويرالبرامجاعمأ
 .فيحالةعدموجودموظفينمتخصصين

مسؤول 
ضمان 

الجودة/ 
مراقبة 
 الجودة

/ ضمانالجودةبداية في تطوير اجراءات يشارك مسؤول ضمان الجودة/ مراقبة الجودة  العمليات
والمراقبة والتفتيشعلىمهامإزالةاأللغام العتماد منظمة األعمال المتعلقة باأللغام. مراقبةالجودة

. إذالزماألمر،والتحققمنمهامتدميرالمخزون
كماسيشاركفيتطويرالمعاييرواإلجراءاتوسوفتكونهناكحاجةإلجراء مهام ضمان الجودة/ مراقبة 

 ام.الجودة فيالمهامالحاليةإلزالةاأللغ
مراقب 
ضمان 

الجودة/ 
مراقبة 
 الجودة

/ ضمانالجودةيساعد مسؤول مراقبة ضمان الجودة/ مراقبة الجودة في وضع اجراءات  العمليات
 قد يلزم مراقبين اضافيين. ثباتاً ح المركز أكثر بيص وما أنوتأدية مهامها.  مراقبةالجودة

مسؤول 
 العمليات

 الحاليةالعمليات تخطيطوالذواجباتيتنفبالعملياتيقوم مسؤول  العمليات
المركز  جراءاتويساعدرئيسالعملياتومديراإلمعاييروالساعدفيتطويروي،)مسحعامالبمافيذلك(
العمليات التخطيطوقد يتولى واجبات ثباتاً أكثرالمركز يصبحوما أن. أعمالتطويرالبرنامجفي

 ت.منهذهالتعيينالزوم سد مسؤول العمليات أحدمعمسؤولمنفصل للتخطيطوالعملياتالحاليةالحالية
مساعد 

 العمليات
 ثباتاً يصبحالمركز أكثروما أن. يساعدمساعد العملياترئيسالعملياتومسؤواللعملياتفيواجباتهم العمليات

 ن.يإضافييلزممساعدوعملياتقد
مسؤول 
التوعية 
بمخاطر 
األلغام 
والتوا
صل 

المجتمع
 ي

المدمجتين  التوعية بمخاطر األلغام والتواصل المجتمعيمسؤول  العمليات
هوالمسؤولعنتنسيقوظيفةالتواصل المجتمعيفيعملياتاألعمال المتعلقة 

معالجةاحتياجاتالمجتمعاتالمتضررة باأللغاملضمان
األعمااللمتعلقةباأللغام. فيالمراحالألولىمنبرنامج

مسؤواللتوعيةبمخاطراأللغاموالتواصاللمجتمعي سوفتكونهناكحاجةو
جمع  تقييم حاجات التوعية مسحللتأكدمنالبمخاطراأللغامفيالتخطيطوإجراءالتوعيةلتوفيرمدخالت

ل المجتمعي والتوعية التي قامت بالفعل بالتواصالمنظماتوسيلزم التواصل مع . مخاطراأللغامب
التواصل مهام معتطورالبرنامجيمكنفصل. الزملمراقبةاألنشطةوتقديمأيتنسيقبمخاطر األلغام 

 .مخاطراأللغامبوالتوعيةالمجتمعي 
مسؤول 

ادارة 
المعلوما

مسؤوإلدارةالمعلوماتهوالمسؤولعنإنشاءقاعدةالبيانات،واالتصالمعالمنظماتالخارجيةللحصولعلى  العمليات
المعلوماتأوتبادلهاللمساعدةفيتحديدأولوياتأنشطةاألعمال المتعلقة 
 باأللغام،وتطويرأوتكييفالتقاريرمن أجل استخدامهافيالبرنامج
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. أنظمةوإجراءاتإلدارةالمعلوماتووضعإدخااللبياناتفيقاعدةالبياناتو،)بإشرافرئيسالعمليات( ت
ويعمل مسؤول 

لمتعلقةباأللغاموتخطياألعماالاللعملياتفيتطويرخططمعلوماتبشكلوثيقمعرئيسالعملياتومسؤوالإدارة
 .األعمااللمتعلقةباأللغامطمهام

كاتب 
إلدخال 
 البيانات

كتبةإدخااللبياناتمسؤولين عنالمساعدةفيفحصالبيانات والتحقق  العمليات
قد يلزم أكثر من . منها،وإدخااللبياناتفيقاعدةالبياناتوإعدادالتقاريروالخرائطلدعمالبرنامج

 كاتبإدخااللبياناتحسب حجممنالمعلومات.
مسؤول 
خدمات 

 الدعم

خدمات 
 الدعم

. لدعم المركز) اللوجستي،واألفرادواإلدارة( مسؤولخدماتالدعمهوالمسؤولعنمهامخدمةالدعم
هيمسؤوليةمديرالمركز.معتطورالبرنامج للمالية؛لكناإلدارةالعامةالماليةقسم ويشرف أيضاًعلىعمل

 .ماليبإدارةمسؤول الماليةمنخدماتالدعملقسممنفصلقسمقد يتم فصل 
مساعد 
خدمات 

 الدعم

خدمات 
 الدعم

وما أن يصبح المركز أكثر . يساعدمساعد خدماتالدعمفيالبدايةمسؤولخدماتالدعمفي واجباته
/  مساعدينخدمات دعم ويتم فصل المهاماللوجستيةوالموظفين ثباتاً قد يلزم

 اإلدارةإلىأقسامفرعيةمنفصلة.
مساعد 

 مالي
خدمات 

 الدعم
المساعد الماليمسؤولعناإلدارةاليوميةللشؤونالماليةالمخصصةللبرنامجمعمسؤوليةمديرالمركز 
عناإلدارةالعامةللمالية.ومعتطورالبرنامجأواذا اصبحت اإلدارةالماليةأكثرتعقيداقد 

للمالية واإلدارةالعامة. ماليينإضافيينالماليةمعمساعدينالمنصب الى مسؤول تتمترقيةهذا
 مسؤولية مدير المركز.بقىت

 
 

 : قد تختلف مسميات المناصب من برنامج آلخر.مالحظة
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 دالملحق 
 (إعالمي)

 المكونات الوظيفية لمركز األعمال المتعلقة باأللغام
 

 مدير مركز األعمال المتعلقة باأللغام 1د.
 

ادارة مرك�ز األعم�ال المتعلق�ة باأللغ�ام وبرن�امج األعم�ال المتعلق�ة باأللغ�ام، مدير المركز هو المسؤول ع�ن 
لك��ن تختل��ف المس��ؤوليات ب��اختالف المرحل��ة ف��ي انش��اء المرك��ز، ووج��ود أو ع��دم وج��ود س��لطة وطني��ة لألعم��ال 

 المتعلقة باأللغام فاعلة.

 االنشاء األولي لمركز األعمال المتعلقة باأللغام 1.1د.
 

اإلنش��اءاألولي للمرك��ز حيث��أنهمنغيرالمرجحوجود س��لطةوطنيةلألعمال المتعلق��ة باأللغ��ام فاعلة،س��يكون أثن��اء 
وينبغ�ي . وتلبيتهاهاتوفيرمواردولمتعلق�ةباأللغام،األعماالولوياتفوري ألالمدير مسؤولبالدرجة األولى عنضمانوضع

) يراأللغاماألرض�������������ية،الخمسحغيرتقني،مسحعام؛مسحتأث( إلجراءمسحواس�������������عالنطاقهذا احكاماً تض�������������منيأن
لألعمال لمساعدةفيتحديداالحتياجاتالفوريةوالمس�����تقبلية،علي�����ه ابالفعليتم ذل�����ك ،إذالمهاتلوثبجميعالمناطقالمش�����تبهل

 .  األلغامالمتعلقة ب

الوكاالت معالتواص����������������������������������������������������������������������لتتضمنالمركز انمس����������������������������������������������������������������������ؤولياتمدير
؛ لألعمااللمتعلقةباأللغاماألمداألولوياتالعاجلةوالمتوس����������������������������������������طةلوضعاإلنسانيةواإلنمائيةالقائمة،وةيالحكوم

؛المناسبةمعاييرالولوياتوتلبياألألعمااللمتعلقةباأللغامالتييجريتنفيذهافيالبرنامجللتأكدمنأنهالأنشطةةاإلشرافعلىإدارةأيو
س������������������������ير اإلشرافعلى؛ واأللغ������������������������املألعمال المتعلق������������������������ة بضمانإنش������������������������اءنظامإدارةالمعلوماتو

وطني��������������ة لألعم��������������ال المتعلق��������������ة خطةمس��������������ودة ميةووضعأولوياتالتنووضعلتقييمأوالمسح؛لأنشطةةيعمأل
الس�����������������������لطة الوطني�����������������������ة لألعم�����������������������ال المتعلق�����������������������ة باأللغ�����������������������ام األلغام؛واإلشرافعلىإنتاجب

. والنظمواإلجراءاتالداخليةإلدارةاألعمااللمتعلق��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ةباأللغام
 .لمتعلقةباأللغامألعمااليجباحترامقضاياالمساواةبينالجنسينوالتنوعفيجميعمراحال

 عنإدارةميزاني������������������������������������������ةمس������������������������������������������ؤول المركز وباإلض������������������������������������������افةإلىذلك،فإنمدير
 .الموظفين،وشراءالمعداتواختيارمرافقالمركزفياختياراساسياً لعبدورايوالمركز

ةس����������������������������لطة م����������������������������ن معأيالتواصلمسؤوالعنالمركزمديريكون علىالمستوىاالس����������������������������تراتيجي
 .األخرىوالجهات المعنية والجهاتالمانحة،وتقديمالتقاريرإلىاألممالمتحدةالعاملةوالتواصلالحكمالوطنيةسلطات

 انشاء مركز األعمال المتعلقة باأللغام 1.2د.

م������������������������������������دير  يص������������������������������������بحبمج������������������������������������رد انش������������������������������������اء المرك������������������������������������ز 
. باأللغاموتأثيرهمنحيثتحسينفرصالس���������������������������������������������المةوالتنميةةلمتعلقاألعماالفعاليةبرنامجبأكثراهتماماالمركز

 المركز ما يلي: وتشملمسؤولياتمدير

 ألعمااللمتعلقةباأللغام،وإدارةالميزانية؛ااردتعبئةالموارد،بمافيذلكمو )أ 
 معالمنظماتالتيتحتاجإلىدعماألعمااللمتعلقةباأللغام؛التواصل )ب 
تتغير الوض��عأواألولوياتحيث أنمراجعةالخط��ةهذا ش��مليقد( األلغ��امالوطني��ةلألعمال المتعلق��ة بإدارةتنفيذالخطة )ج 

 ؛)وافرالمزيدمنالمعلوماتويت
 ؛األلغاماألعمااللمتعلقة بوتنفيذوإدارةخطط،اإلشرافعلىتطوير )د 
 & OH(والص�حة المهني�ة نشطةاألعمااللمتعلقةباأللغام،بمافيذلكالسالمةألالتقنيةوالجودة ضمانمعاييرالس�المة )ه 

S(؛ 
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المعايير على مس�������������������������ارض�������������������������مانبقاء المرك�������������������������ز وبرنامجاألعمااللمتعلق�������������������������ةباأللغام )و 
لغام،وأنالمركز الدوليةوالتطوراتفيمجالتكنولوجيااألعمااللمتعلق�����������������������������������������������������������������������������������������������������ةباأل

 ؛)ضمنحدودالميزانية( وبرنامجاألعمااللمتعلقةباأللغاميسعونبنشاطلتحسيننوعيةوكفاءةعملها
تم ،هعناص������������������������������������������������������رأح������������������������������������������������������د باأللغام،أوةلمتعلقاألعمااللتأكدمنأنتقييماتبرنامجا )ز 

 وسيةاألخرى؛الرئيوالجهات المعنية وفقاالحتياجاتاإلدارةومتطلباتالجهاتالمانحةتنفيذها
 عناإلش�������رافعلىس�������يكون أيضاًمسؤوالً المدير. لمتعلقةباأللغامموظفياألعمااللتحس�������ينقدرةأنشطةالتدريبتوجيه )ح 

 للمركز. المعداتوالموظفينادارة

الحكوميةوالتواص������������ل معالسلطاتالوطنيةالتواصلعنمدير المركزمسؤوليتهواص������������لسيعلىالمستوىاالستراتيجي
. والجهات المعني����������������������������������ة األخ����������������������������������رىوالجهاتالمانح����������������������������������ة،وتقديمالتقاريرإلىاألممالمتحدة

 إذا تم انشاؤها.،لألعمال المتعلقة باأللغام لسلطةالوطنيةامباشرةفيبناءقدراتالمركزمديريشاركقد

 المنشأة والعاملة السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام 1.3د.

المرك����ز  مديربعضمس����ؤولياتلألعمال المتعلق����ة باأللغ����ام ثابت����ة وعامل����ة س����تتغير لس����لطةالوطنيةت اذاكان����ا
 : علىسبياللمثال. سلطةالوطنيةلقبالكالمسؤوليات على المستوى الوطنييتم توليها من 

والتزالهناكحاجةلم�دير . سوفتتخذالقراراتبشأنتنقيحالخطةالوطنيةلألعمال المتعلق�ة باأللغاممنقباللس�لطةالوطنية )أ 
 لتقديمالمشورةالفنيةللسلطةالوطنيةعلىصياغةالسياساتواالستراتيجياتويكونمسؤوالعنتنفيذأيتغييرات؛المركز 

 الرغممنبالميزاني�����������������ةالبرنامجومراقبة لسلطةالوطنيةمسؤوليةوض�����������������عميزانيةق�����������������د تت�����������������ولى ا )ب 
 ستحددذلك؛وماليةمعينةترتيباتوجود

. األلغامللعملفيالبرن���������امجة باألعم��������ال المتعلق���������منظماتعلى موافقةاللسلطةالوطنيةمس���������ؤوليةس��������تتولى ا )ج 
 . هذاالشأنبلتقديمالمشورةالمركز  التزالهناكحاجةلمديرو

 : مايليتشمل مسؤولياتإضافيةيتحمل مدير المركز 

 مج؛البرناضمننشطةباألسلطةالوطنيةعلىاطالعابقاء ال )د 
االجتماعات تنسيق اجتماعات السلطة الوطنية على النحو المطلوب. ينبغي على مدير المركز أيضاً حضور  )ه 

 العادية للسلطة الوطنية؛ و
 والجهات المعنية األخرى.واألممالمتحدة،اعداد العدادالتقاريرالخارجيةنيابةعنالسلطةالوطنيةإلىالجهاتالمانحة )و 

 . تزال مطبقةالوأعاله 1.2د.فيالفقرةةمبينالمركز  ماتبقىمنمسؤولياتمدير

 دارةاالستراتيجيةاإلقسم 2د.

 المركز فيما يلي: قسملمساعدةمديريكون لدى المركزاعتماداعلىمدىالتلوث،قد

اس���تناداً  خدماتاألعمااللمتعلقةباأللغام،لالمس���تقبليةوالناشئة،و،لالحتياج���ات الحاليةتقييمكاملودقيقادام���ة تحديدو )أ 
 واس�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������عةمسوحعلىسبياللمثال،الى،

تالدوليةبش��أنبرامجعملضحية،ومشاوراتمنتظمةمعالحكومةوالوكاالالوأنظمةمراقبة،)يةوالتقنغيرالتقنيةالمس��وح(
 باأللغام؛ هاوالمتطلباتالالزمةلدعماألعمااللمتعلقة

األعمال المتعلق������ة عملبرنامجتض������مسنواتلع������دة األلغاملألعمال المتعلق������ة بطةاس������تراتيجيةوطنيةخوض������ع  )ب 
األعم���������������������������������������������ال المتعلق���������������������������������������������ة  يةانس���������������������������������������������جام،ولكنأيضاكيفنفسهاأللغامب
 يةواأللغاممعاألولوياتاإلنمائيةاألوسعنطاقامنخاللدعمتقديمالخدماتالعامةاألخرىوتنفيذمشاريعاس��������������تثماريةتنمب
 ).والطرق،والطاقة،والتنميةالريفية،الخ،والصحة،التعليم(
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 االجتماعيةواالقتصادية،اس���تناداالفوائدبمافيذلك،باأللغامةالمتعلقاألعم���ال وفقالبرنامجالتي تحقق���ت تقييمالنتائج��� )ج 
م����������������������������������������������ا بع����������������������������������������������د  استخداماألراض����������������������������������������������يمسوح،علىسبياللمثال،الى

ت����������دعم عمله����������ا الدوليةالتيالوكاالت ،ودراساتالتكلفةوالعائد،وإجراءمش����������اوراتدوريةمعالحكومةوالتطهير
 باأللغام. لمتعلقةاألعماالبرامج

 القسم القانوني 3د.

من مص��در قس��مقانونيأويمكنطلبالخدماتالقانونيةللمرك��ز  األلغامق��ديكوناألعم��ال المتعلق��ة بمتطلباتبرنامجوفق��اً ل
 : مسؤول عن أمور مثل ما يلي،فإنالقسمالقانونيتم انشاؤهإذا. خارجي

 ألعمااللمتعلقةباأللغاموالتعاقد؛اعطاءاتطرح )أ 
 تفسيراللوائحوالمعاييرالدوليةوالوطنية؛و )ب 
المع��������ايير الوطني��������ة لألعم��������ال المتعلق��������ة باأللغ��������ام  ،مث��������لالص��������ادرة ع��������ن المركزالتأكدمنأنالوثائق )ج 

 .  مناالمتثالالالزمصيغتبشكلصحيحلضمانالمستوى

وجود ش����������كاوى عل����������ى المرك����������ز م����������ن فيحاالتالمركزقسمقانونيلتقديمالمش����������ورةإلىيلزم وجودق����������د
تض�����رر  فرادأوتلفالممتلكات�����أوتأذي األقدتش�����ملهذهالحاالت. خارجيةنتيجةألنش�����طةاألعمااللمتعلقةباأللغامالوكاالتال

و مرك���ز األعم���ال المتعلق���ة إهمالمنظماتاألعمااللمتعلق���ةباأللغامأتجاوزأو لمزعوم���ة،أوألعماالالبنيةالتحتيةمنخالال
 باأللغام.

 العملياتقسم  4د.

. لغامالعملياتهوالمسؤولعنإدارةجميععملياتاألعمااللمتعلقةباأللغامالتيأجريتض����منبرنامجاألعمااللمتعلقةباألقس����م 
 : ه ما يليتشملمسؤولياتوقد

وخاص������������������������������������������������������������ة معالمنظماتالتيتحتاجإلىدعماألعمااللمتعلقةباأللغام،علىالمستوىالعملي،التواصل )أ 
 ية؛والمنظماتاإلنسانيةوالتنم

 العمليات؛المركز وإبقاؤه على علم بتقديمالمشورةالفنيةلمدير )ب 
 ؛األلغاملألعمال المتعلقة بالمساعدةفيتطويروإدارةالخطةالوطنية )ج 
 األلغامللعملفيالبرنامج؛األعمال المتعلقة بالمساعدةفياختيارمنظمات )د 
 اإلشرافعلىاعتمادمنظماتاألعمااللمتعلقةباأللغام؛ )ه 
 للمركز؛ إدارةالمعلوماتونظمالمعلوماتالجغرافيةمهام اإلشرافعلى )و 
المع�������������������������ايير الوطني�������������������������ة لألعم�������������������������ال المتعلق�������������������������ة باأللغ�������������������������ام، تطويروإدارة )ز 

 ؛التقنيةالوطنيةوالمنشوراتأنشطةاألعمااللمتعلقةباأللغاموالنظمواإلجراءاتالداخليةإلدارة
. تخطيطوإدارةمه�������������������������������������������������������������������������������ام األعمااللمتعلق�������������������������������������������������������������������������������ةباأللغام )ح 

عمل،والتخطيطلمهاممحددة،وتوزيعالمهام،ومراقبةالتقدمالمحرزفيخطةالعملوالمهامالفرالوهذايش���مإلعدادخطط
االستالمبينمنظماتاألعمااللمتعلقةباأللغام،وتنسيقالدعمالمتخص�����������������������������ص،و دية،وإدارةعملي�����������������������������ة 

 إدارةالتغيرات،واس��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������تالمالمهام
 ،وإدارةاالستجابةالطارئةللحوادثالمتعلقةباأللغاموإدارةالتقاريرالروتينية.)مهامتطهيرالمناطق(

معاير ولالزم����������ة،االمعاييرالفنيةتطبيق علىمراقبةوتفتيشأنشطةاألعمااللمتعلقةباأللغاملض����������ماناالش����������راف  )ط 
 ؛الجودةوالسالمةوالصحةالمهنية

 ؛الحاجةالفرعيةحسبالعملياتتنسيقأعماألقسام )ي 
يتم االختب����������ار والتقي����������يم م����������ن قب����������ل ق����������د.لمعداتأواإلجراءاتالجديدةلتنس����������يقأوإدارةاالختباروالتقييم )ك 

 نفسه؛المركزمنظماتاألعمااللمتعلقةباأللغامأو
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. لمتعلق��������������������������������ةباأللغاماألعماالالعاملين بلتحس��������������������������������ينقدرةحس��������������������������������ب الحاجةتنسيقالتدريب )ل 
التنش�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������يطي الجدد،والتدريبللعاملينوقديشملهذاتدريبتعريفي

 أوالتدريبالتمهيديعندمايتمإدخاإلجراءاتأومعداتجديدةفيالبرنامج؛الروتيني
 ؛التقاريرالروتينيةوإعداداإلشرافعلىجمعالمعلومات )م 
والجهات ماتاألعمااللمتعلق����ةباأللغاموخارجيابينمنظض����من المركزالجتماعاتالروتينيةسواءداخلياوتسهيالتنسيق )ن 

 ؛المعنية األخرى
 ؛والجهات المعنية األخرى والزوار،روتينيةلوسائالإلعالمالجلسات اإلعالمية الإجراء )س 
 التي أجريت؛ ونتيجةللتحقيقاتالزمةكأيإجراءاتتصحيحيةأوعالجيةوتشملتأمينادث،وإجراءتحقيقاتالح )ع 
لألعمال المتعلق����ة كونمحطةالتحكمالصافيةلشبكةاالتص����االتالوطنيةيينبغيأنالمرك����ز الذي ةمركزاتص����االتإدار )ف 

 . باأللغام

كل واح�������������������������������������دة منه�������������������������������������ا عددمناألقسامالفرعيةالتيأنش�������������������������������������ئتعلىقسمالعملياتيحتوي
إن . المعلوم����������������اتمهام ،وإدارةالجودةأوإدارةالتواص����������������للألعمااللمتعلقةباأللغامأوإلجراءمحددةإلدارةعمليات

) المخزونوتدمير،والميكانيكةالضحايا،كالبكش����������������������������فاأللغاممساعد( إنشاءبعضهذهاألقس����������������������������امالفرعية
 .سيعتمدعلىماإذاكانبرنامجالعماللمتعلقباأللغامينفذهذهاألنشطة

ت���������������������������������������م انش���������������������������������������اء ه���������������������������������������ذه القس���������������������������������������ام  حي���������������������������������������ثو
كج�زء مخزونتدمير الوالميكانيكيةوكالبكشفاأللغامو،والتوعيةبمخاطراأللغام،الفرعيةالمتخصصةمثلمساعدةالضحايا

 ما يلي: وتشمل. تخصصاتهمبفيمايتعلقفإن لها مسؤوليات محددة ،المتعلقة باأللغاممن مركز األعمال 

 . في المعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام ضمنتالتيواختصاصهمالمتعلقة ب،المركز مسؤولياتأداء  )ص 
واختبار وتقي�������������������������������������������������يم أوالمش�������������������������������������������������اركةفيالتدريب؛المس�������������������������������������������������اهمة  )ق 

 إدارةالمعدات؛والتحقيقفيالحوادث؛ووالتقييمأوالتحقق؛أالتفتيشو؛والمراقبة؛وتوزيعالمهاماالعتماد؛؛والمعدات
 تقديمالمشورةالمتخصص���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ةلمدير )ر 

رئيسالعمليات،ومنظماتاألعمااللمتعلقةباأللغاموالمنظماتاألخرىالمشاركةفياألعمااللمتعلقةباأللغاموالمو،المركز
 األعمااللمتعلقةباأللغام؛دعمنظماتالتيتتلقى

 و؛تخصصاتهمبباأللغامفيمايتعلقةاللمتعلقاعمتنسيقأنشطةبرنامجاأل )ش 
والمعايير الوطني������ة لألعم������ال المتعلق������ة باأللغ������ام، المساهمةفيوض������عالخطةالوطنيةلألعمااللمتعلقةباأللغام، )ت 

 الصادرة عن المركز.التقنيةاألخرىمن المنشوراتواإلجراءاتالداخليةوأي

 ضمان الجودة/ مراقبة الجودةقسم  4.1د.

لمرك�������ز األعم�������ال المتعلق�������ة باأللغ�������ام ض�������مان الج�������ودة/ مراقب�������ة الج�������ودة  قس�������منشاءينبغ�������ي ا
األعم����������ال المتعلق����������ة برنامجلمه����������ام ض����������مان الج����������ودة/ مراقب����������ة الج����������ودة تحتقسمالعملياتلتنسيقوإدارة

وتشمل أي  هياالعتماد،ضمان الجودة/ مراقبة الجودة  مهام. البرنامجضمناأللغام،ومشاريعاألعمااللمتعلقةباأللغامب
من وال���تحققما بع���د التطهي���ر، إزال���ةاأللغامالتفت���يش ووالمراقب���ة (ض���مان الج���ودة)؛ ،ب���ار وتقي���يم الزمةعملي���ة اخت

 .التوعية بمخاطر األلغام (مراقبة الجودة) تقييمالمخزونوتدمير

 .اختصاصهمبمراقبةالجودةفيمايتعلق/  تساعدأيضامعضمانالجودةةتخصصماألقسامالفرعيةال: ظةحمال

 ،أومنقبلعناص���رداخلله���ذه الوظيفةمنقبلمنظماتمحددةمعتمدةض���مان الج���ودة/ مراقب���ة الجودة ويمكنتنفي���ذمهام
 إذاتماستخداممنظمةمنفص������لة،ينبغيلهذهالمنظمةو. وهذايعتمدعلىحجمالبرنامجوالمواردالمتاح������ة. المرك������ز نفس������ه

 مهام ضمان الجودة/ مراقبة الجودة.تنفيذجميعمثالياً 
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المعايير ال��وطني لألعم��ال المتعلق��ة عنإنتاجوإدارةمس��ؤوالأيضاودة قس��م ض��مان الج��ودة/ مراقب��ة الج��كونيقد
 الحوادث. جراءتحقيقاتإلالعمليات،وقسمتحتإشرافباأللغام 

 ادارة المعلومات ونظم المعلومات الجغرافيةقسم  4.2د.

نظ�������م ادارة (المعتمدين عل�������ى الحاس�������وب هوالمس�������ؤولعنإدارةنظامإدارةالمعلوماتونظمالمعلوماتالجغرافية
المتعلقة جميعالتقاريروالس������������������تقبال) أوماش������������������ابهالمعلوم������������������ات لألعم������������������ال المتعلق������������������ة باأللغام

البيان�����������������������������������������������ات وتقييم همقارنهوالمس�����������������������������������������������ؤولعنواأللغاموإدخااللمعلوماتفيقاعدةالبيانات،ب
 .،ونشرالمعلوماتأثناءعمليةإدخااللبياناتاللزومالتحققمنهاعندو

 : عما يلييضامسؤوألإدارةالمعلوماتونظمالمعلوماتالجغرافيةقسم 

 معالمنظماتالخارجيةللحص������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ولعلىالتواصل )أ 
 ية؛وألعمااللمتعلقةباأللغاموغيرهامناألنشطةاإلنسانيةأوالتنماللمساعدةفيتحديدأولوياتهاوتبادلالمعلومات

األعم�����������������������������������������������������������������������������������������������ال المتعلق�����������������������������������������������������������������������������������������������ة معلوماتدمج )ب 
باأللغاممعالمعلوماتاألخرىالتيتؤثرعلىأنشطةاألعمااللمتعلقةباأللغاملض��مانتحديدأولوياتفعالةومعلوماتكافيةمتاحة

 لتخطيط؛ل
 ؛المهاموالخرائطوغيرهامنالمعلوماتذاتالصلةللمساعدةفيتحديدأولويات،توفيرالتقارير )ج 
 التخطيط؛والمساعدةفيإعدادوإدارةخططالعملوخططالعماللفردية؛ )د 
 ج؛ ولبرنامموحدةلعالمعلوماتالروتينيةفيتقاريرروتينيةتلخيصوتجمي )ه 
 .  حسبالجنسوالعمرالتصنيفبطريقةوحفظها،البيانات،ضمان توفر )و 

اقس������������������������������������������������������������������������������ام إدارةالمعلوماتوقس������������������������������������������������������������������������������م التنسيقالوثيقبينإن 
 أساسي.أمرهو التخطيطوالعملياتالحاليةفيإدارةالمعلومات،وتخطيطوإدارةعملياتاألعمااللمتعلقةباأللغام

 الضحايامساعدة 4.3د.

للمركز عملياتقس��������������������������مالباأللغاميمكنإنشاءقسمفرعيتحتةاللمتعلقاعممتطلباتضمنبرنامجاألوفق��������������������������اً لل
في مج�ال منقبلمنظمةخارجيةعملية مساعدة الضحايا ،تدارعادةومعذلك. ضحايااللمراقبةوتنسيقأنشطةمنظماتمساعدة

 .ضحاياالحوادثاألخرى،فضالعنحوادثاأللغامةتغطيومساعدةالضحايا

 المجتمعأفراد التواصل مع قسم 4.4د.
 

عن وظيفةمنفص�����لةهألنالتواص�����ل م�����ع أف�����راد المجتم�����ع  ع�����ن التوعي�����ة بمخ�����اطر األلغامقس�����م فصلت�����م 
المركز يمكنإنشاءقس����������������مفرعيمحددفي. نوظيفتيتؤدي ك����������������ال ال����������������التعليمعلىالرغممنأننفس����������������المنظماتقد

قد ت�������������ؤدي األلغام،وإنكانفيبعض�������������الحاالتاألعمال المتعلق�������������ة بفيمايتعلقبعملياتالتواص�������������لإلدارةأولتنفيذمهام
 .  بهامنظماتاألعمااللمتعلقةباأللغاممهاماالتصااللخاصة

من معالمجتمعاتالمتض��������ررةالتواص��������ل م��������ع أف��������راد المجتمعه��������ي القي��������ام بالتواص��������ل انمسؤوليةقسم
   :لمجتمعيفيالحاالتالتاليةلتواصالقديشمالوهذا. األلغامقبلوأثناءوبعدعملياتاألعمااللمتعلقةباأللغام

 ؛الدراسة العامة لألعمال المتعلقة باأللغام أثناءأيأنشطةمسحيجريتنفيذهاكجزءمنعملية )أ 
حاجات األلغامبحيثيتمتض���������������������������������ميناألعمال المتعلق���������������������������������ة باالتص���������������������������������القباللقيامبعمليات )ب 

 ؛والنساءواألطفالفيتحديداألولوياتوالتخطيطلألعمااللمتعلقةباأللغام،الرجال
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 نطاقعملياتإزالةاأللغامبالمجتمعاتالمتض��������������������ررةعلىعلمتكون كجزءمنإعدادموقععمإلزال��������������������ةاأللغامبحيث )ج 
تنفيذ ألنش������������طةالعاديةولليأيتعطو،التي س������������يتم تطبيقهانظماإلن������������ذارومخاطرمرتبطةبالعمل،ةأيو،القريبة
 لجارية؛التواصالأنشطة

التق���������������������دم المس���������������������تمر تحديثهولاأللغاماألعمال المتعلق���������������������ة بلروتينيأثناءعملياتالتواص���������������������ال )د 
 ؛وتوفيرمنتدىللمناقشةلحاللمشاكلولمجتمعات،ل

 ،بمافي����������������ذلكالقابل����������������ة لالنفجار األلغامأومخلفات����������������الحربعند تحدي����������������د موقعالتواص����������������لحدوثب )ه 
 العامة؛منقبألفرادمنالذخائرغيرالمنفجرة

 مهمة؛استالم كجزءمنالتواصل )و 
 ومراجعة ما بعد التطهير؛ كجزءمنأيالتواصل )ز 
 واحتياجات المركز. و لتلبيةاحتياجاتالمجتمعاتالمتضررةمناأللغامتواصلروتينيآخرأي )ح 

التواص�����������ل م�����������ع يجوزإدراجوظيفةمركز األعم�����������ال المتعلق�����������ة باأللغ�����������ام ىمتطلب�����������اتبن�����������اءاً عل
 ها.يجبأنتبقىنفس) كماهومبينأعاله(أداؤها مخاطراأللغام،إالأنالوظائفالتييتعينبالمجتمعكجزءمنقسمالتوعيةأفراد

 التوعية بمخاطر األلغام4.5د.
 

التوعية بمخ�اطر األلغ�ام  قسمالعملياتإلدارةوتنسيقأنشطةمنظماتإشرافلتوعيةبمخاطراأللغامتحتابغيإنشاءقسمين
أنش���������������������������طة مخاطراأللغاموبأنشطةالتوعيةوينبغ���������������������������ي رب���������������������������ط . فيالبرنامجالعامل���������������������������ة

 .المعلوماتمنهذهاألنشطةلتحديداألولوياتوالتخطيطللمهامالمستقبليةتوفرإزالةاأللغامبشكلوثيقلضمان

 الجاريةليات التخطيط والعم4.6د.
 

المخزون عن����د ت����دميرو( إزال����ةاأللغامعمليات والتنس����يقوإدارةجميع، عنالتخطيطالمس����ؤوالنهماينمه����ذان القس
. للمرك����������������������������ز متخصص����������������������������ةالفرعيةالقساماألقسمالعملياتوبالتنسيقمعإشراف،تحت)الض����������������������������رورة

المركز وتنقسمالمهامبينالتخطيطللعملياتالمستقبليةوالعملياتالجارية،ولكنترتبطبش���������������������������كلوثيقجداوتعتمدعلىموارد
 .  منقبلكيانواحدتنفذقدو

 هي كما يلي:المسؤولياتالنموذجية

. التخط������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������يط )أ 
إعدادخططالعمللألعمااللمتعلقةباأللغام،والتخطيطلمهاممحددة،وتوزيعمهامإزالةاأللغام،وتنسيقالدعمالمتخص���

 قد يتحكمقسمالتخطيطأيضابعنصرالمسحالتقنيللبرنامج؛و. صللمهامومراقبةالتقدمالمحرزفيخططالعمل
. الجاري����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ةالعمليات )ب 

الجاري تنس������يقالبينمنظماتاألعمااللمتعلقةباأللغام،واالستالم،وإدارةعملياتالجاريةاإلشرافعلىعملياتإزالةاأللغام
 المهام،واس������������������تالم،وإدارةالتغييراتإلىالمهامللمهام التق������������������دمالمحرزمراقبة لدعمالمتخص������������������ص،ل
 . روتينيةالمهام ال،وإدارةمهاماالستجابةلحاالتالطوارئوإدارةتقارير)المناطقمهامتطهيرل(

 والتواصل مع أفراد المجتمع.إدارةالمعلوماتأقسام سيقالوثيقمعيتمتنفيذهذهالمسؤولياتتحتإشرافقسمالعملياتوبالتن

 الميكانيكية وتدمير المخزونوكالب كشف األلغام، 4.7د.
قس�������م متخصصةالفرعيةالقساماألإنشاءيمكن باأللغام،ةاللمتعلق�������اعمبرنامجاألفي إطارمتطلب�������اتالعلىبن�������اءاً 
 .برنامجال تحتقسمالعملياتإلدارةوتنسيقهذهاألنشطةضمنالمخزونتدميرقسم الميكانيكيةو

 مركز االتصاالت4.8د.
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مركز األعم������������������������ال المتعلق������������������������ة باأللغ������������������������ام نشاءمركزاالتص������������������������االتفييمك������������������������ن ا
 أيتواص�ل م�ع وطنيةالشبكةلينبغيأنتشمالو. األلغ�املألعمال المتعلقة بتصاالتالوطنيةاالشبكةةلصافيالتحكمالمحطةك

. منظماتاألعمااللمتعلق����ةباأللغامالمراكز الرئيس����ية لجميع����أنش����أ م����ن قب����ل المرك����ز وم����ع إقليميمرك����ز رئيس����ي 
ض��مان  ،علىس��بياللمثالمنظمةم��ع المركز مباش��رةمنظمةتعملوأيمركزقدتغطيالشبكةالوطنيةأيضااالتصاالتالداخليةللو

 الت.كنأنتشاركمجموعةمتنوعةمنوسائالالتصاالجودة/ مراقبة الجودة. ويم

 خدمات الدعم 5د.

 المركزعلىحجموبن���������اءاً . والموظفينوالوظائفاإلداري���������ة، اللوجس���������تيةالخدمات قس���������مخدماتالدعميض���������م 
ي����دير قس����م  ق����د. قس����م واح����دجميعها هاوظائفمختلفة،أوقديغطيتدير،قديكونهناكأقسامفرعيةمنفص����لةدعمهمتطلباتو

 .الماليةللبرنامجالالزمة للشؤوندارةباإلوالتيتقوم،الماليةقسمالدعمأيضاً خدمات

 اللوجستيةالخدمات قسم  5.1د.

والك،،بمافيذلكالمركباتالمركزلدعمعملياتوالموادوالمحاسبةوص��يانةالمعدات،والتخزين،هوالمسؤولعنالمشتريات
وينبغ�����������������������������������������������������������ي أن يك�����������������������������������������������������������ون . مبيوتروالمعداتالتقني�����������������������������������������������������������ة

 ،التييمكنأنتش�������������������ماللمرافقالمكتبيةلمركزمنقبالالمستخدمةأوالمدارةعنمراقبةوصيانةالمرافقمسؤوالً هذاالقسمأيضاً 
 .  ومناطقاالختبارمن المتفجرات مناطقالتخلصو،المتفجراتمرافقالتدريب،ومرافقتخزينو،)الوطنيةواإلقليمية(

الخدمات نقس����������مفإمباشرةبه األلغامالخاص����������ةاألعمال المتعلق����������ة بعملياتالمرك����������ز ي����������دير إذاك����������ان
هذه وقديشملذلكوضعإجراءاتمحددةلش����������راء. ذهالعملياتاللوجستيةمسؤولعنش���������راءمعداتاألعمااللمتعلقةباأللغامله

 ).IMAS 03.10-IMAS 03.40لألعمال المتعلقة باأللغام ( وفقاسلسلةمنالمعاييرالدولية، معداتال

 قسم الموظفين/ اإلدارة 5.2د.

. المرك�������������������������������������������������������������ز هوالمس�������������������������������������������������������������ؤولعناإلدارةاليوميةللموظفينواإلدارةلدعم
والس��فر،والرعايةاالجتماعية،و،واإلجازاتوالعالوات،والعقودالشخصية،وإدارةالرواتب،مثاللتوظيفموروهذايشمأل

تس��������������������������يطر  تماس��������������������������تخدامإجراءاتل��������������������������م يإذا. واالرش��������������������������فةالوثائقنسخخدماتوالصحة،
 .هذاالقسملوضعإجراءاتإلدارةشؤونالموظفينواإلدارةيلزمإدارةشؤونالموظفينقدعلى

سياس����ة الم���وارد البش���رية الس����ليمة ينبغي���إجراء عملي���ة التوظيفبطريقةحساسةوشاملةبينالجنس���ين،وينبغيأنتدعم  : مالحظة
ض���من القض���ايا ،نزيه ترقي���ةولديهانظامرواتبوأن يك���ون تش���جعالتنوعبينالموظفينوأن األمومةوك���ذلكإجازةاألبوة،

 .خرىاأل

 الماليةقسم  5.3د.

األعمال المتعلق�����������������ة هوالمسؤولعناإلدارةاليوميةلألموااللمخصص�����������������ةلبرنامجقس�����������������م المالي�����������������ة 
 الروتينية،لدفعاتمثالأمورهوالمس�����ؤولعنو. المدير المرك�����زكونهامس�����ؤوليةالبرنامجميزانيةلاأللغاممعاإلدارةالعامةب
ي�����تم إذالم. نيةوإعدادالتقاريرالماليةالروتينيةووض�����عالميزا،،والمحاسبةالمالية)والمرافق�����الخ،واإليجارات،الرواتب(
 ،مس��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������يطرةمإجراءاتالماليةاستخدا
 المالية.إلدارةلهذاالقسملوضعإجراءاتيلزم،قد)علىسبياللمثاالألممالمتحدةأواإلجراءاتالماليةالوطنية(

 وظائف الدعم األخرىقسم  5.4د.

من المت�رجمينأن�ه ق�د ي�دار ،علىالرغممنالمركز أومترجمينيدعمونأية س�ائقينقد يدير قسم خ�دمات ال�دعم أيض�اً 
 ج.قسمدعمالبرامقبل 
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 سجل التعديل
 

 المتعلقة باأللغام لألعمالإدارة تعديالت المعايير الدولية 
 

ولكن هذا ال  ،تخضع سلسلة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام لمراجعة رسمية على أساس كل ثالث سنوات
 ألسباب تتعلق بالسالمة التشغيلية والكفاءة أو ألغراض التحرير. الثالث سنواتيمنع إجراء تعديالت خالل هذه 

 
وتاريخ والتفاصيل العامة للتعديل كما هو موضح في الجدول  ،وعند إجراء تعديالت على هذه المعايير سُتعطى رقم

تظهر تحت تاريخ  في عبارة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام أدناه. كما أن التعديل يدرج على صفحة غالف
 ".الخ 1رقم/أرقام التعديل المدمجة الطبعة " 

 
عليها  المحدثةويتم إدراج التعديالت  ،من المراجعات األساسيةلكل معيار قد يتم إصدار طبعات جديدة االنتهاءعند 

حتى تاريخ الطبعة الجديدة وعلى جدول سجل التعديالت الفارغ، ويبدأ تسجيل التعديالت مرة أخرى حتى يتم إجراء مزيد 
 من المراجعات.

 
أغلب المعايير المعدلة مؤخراً موجودة على الموقع اإللكتروني للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام 

2TUwww.mineactionstandards.orgU2T 

 تفاصيل التعديل التاريخ العدد
 .تحديث تعريف الهيئة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام، وادراج تعريف المركز .1 2010آذار  1 1

 تحديث عنوان دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة األلغام. .2
 تسمية الملحق ج إلى ب، د إلى ج و ه إلى د.إزالة الملحق ب وإعادة  .3
في كامل النص لالمتثال لقضايا الجنس/ النوع واتفاقية الذخائر  تغييرات ثانوية .4

 .العنقودية
 ) مكتب شؤون نزع السالح.UN ODAمراجعة اسماء المنظمات وتعديل ( .1 2012آب  1 2

 الذخيرة. مراجعة تأثير تطوير المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن .2
 تعديالت إمالئية ثانوية. .3

حزيران  1 3
2013 

 مراجعة تأثير معيار تحرير األرض الجديد. .1
 رقم التعديل المدرج في العنوان ورأس الصفحات. .2
 تحديث المراجع. .3
) التقييم العام لألعمال المتعلقة باأللغام في IMAS 08.10حذف المرجع السابق ( .4

 والملحق أ. 4.3البند 

   

   

   

 

http://www.mineactionstandards.org/
http://www.mineactionstandards.org/
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 الصحـــة
 والسالمـــة المهنيـــة
 في موقـع العمــل

 
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )DMAدائرة شؤون االلغام (                    
 بغــــــــــــــداد                   

0TUwww.Iraqmineaction.orgU0T                                           
 
 
 
 
 
 

http://www.iraqmineaction.org/
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غ�ام ( انظ�ر ان الحاجة الى تقليل المخاطر وتامين السالمة تعتبر من المب�ادئ الجوهري�ة ف�ي ادارة ش�ؤون االل
تتض��من مزيج��ا م��ن ت��دريبات عم��ل واج��راءات عماياتي��ة س��ليمة , ) . ان عملي��ة تقلي��ل المخاطر 07.10المعي��ار 

اشراف فعال وسيطرة , تعل�يم وت�دريب مناس�ب , مع�دات تت�وفر فيه�ا ش�روط الس�المة وت�وفير مع�دات ومالب�س 
 للوقاية الشخصية .

 
عمل وذلك بتسييج المن�اطق الخط�رة , الس�يطرة عل�ى حرك�ة ان تامين السالمة يتطلب تصميم مخطط لموقع ال

الع��املين وال��زوار وعام��ة الن��اس , ت��دعيم مس��افاتالمان, وت��وفير التغطي��ة الطبي��ة الفعال��ة والت��امين االزم . وه��ذا 
 االلغام والمنظمات المعنية وضع السياسة واالجراءات الماسبة لذلك. دائرة شؤون يستلزم من 

 
في منظور شؤون االلغام. لكي نق�ول ب�ان الحال�ة س�ليمة او  عنى المصطلح" سالمة"من الضروري توضيح م

تقليص�ه ال�ى مس�توى  امنة فان ذلك ال يضمن بالضرورة بانه قد تم ازالة الخطر. وانم�ا يعن�ي ب�ان الخط�ر ق�د ت�م
 )  51لدليل . انظر منظمة المعايير الدولية : (ا يمكن احتماله , بمعنى ان مستوى اصبح مقبول في المجتمع

 
غام فليس من الممكن وضع ضوابط تص�لح لوعند النظر الى المشهد الكلي للعمليات والنشاطات في شؤون اال

للتطبيق في كافة مواقع العمل ., لذا فان المنظمات المعنية يجب ان تضع اجراءات اداري�ة وعملياتي�ة يمك�ن م�ن 
خالل تحديد االخطار وتقييمه�ا وبالت�الي تقليله�ا بطريق�ة خاللها تحديد سبل تحقيق الصحة و السالمة المهنية من 

 منظمة.
 

ان هذا المعيار يزود منظم�ات التنظي�ف باالرش�ادات الخاص�ة بوض�ع وتنفي�ذ السياس�ات واالج�راءات الهادف�ة 
 الى تحقيق السالمة واالمان في موقع العمل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصحة والسالمة المهنية
 وقع العملالسالمة في م
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 النطاق  .1
 

هذا المعيار يوفر االرشادات االزمة لوضع وتنفيذ االجراءات والسياسات الهادفة الى تحقيق السالمة واالمان 
 في موقع العمل 

 
 المراجع .2
 

قائمة بالمراجع المعيارية في الملحق ا . تعتبر المراجع المعيارية وثيقة مهمة تم الرجوع  واالش�ارة تم ادراج 
 د اعداد هذا المعياراليها عن

 
 مصطلحات وتعاريف  .3
 

من سلس�لة المع�ايير  04.10تم ادراج كافة المصطلحات والتعاريف المستخدمة في شؤون االلغام في المعيار 
 الوطنية لشؤون االلغام .

يش�ير ال�ى ال�دائرة الحكومي�ة العراقي�ة المكلف�ة بتنظ�يم وادارة وتنس�يق ش�ؤون دائ�رة ش�ؤون االلغ�ام المصطلح 
 لغام . اال

المصطلح منظمة تنظيف يشير الى اية منظمة (حكومية,غير حكومية او تجارية ) مس�ؤلة ع�ن تنفي�ذ واجب�ات 
 ومشاريع التنظيف . وقد تكون هذه المنظمة متعاقدا اساسيا او متعاقدا ثانويا او جهة استشارية.

 
 متطلبات عامة  .4

لعمل وذلك بتسييج المناطق الخطرة , السيطرة ان توفير بيئة عمل امنة يتضمن وضع تصميم لمخطط موقع ا
على حركة العاملين والزائرين وعامة الناس , تامين مسافات االمان وتوفير تغطية طبية فعالة واج�راءات لنق�ل 

. وفيما يل�ي الح�د االدن�ى م�ن المتطلب�ات الواج�ب توفيره�ا م�ن قب�ل منظم�ات التنظي�ف لت�امين س�المة المصابين 
  موقع العمل .

 
 اءات تخطيط موقع العمل اجر .5

 متطلبات عامة 5.1
 

 ان موقع العمل يجب ان يتم تصميمه لتامين ما يلي :
 

ية ، المن�اطق المنظف�ة ، المن�اطق ظتوفير رؤية واضحة في المناطق الخطرة وبضمنها مناطق التش )أ 
  التي يمكن استخدامها وكذلك المناطق المجهولة حول موقع العمل .

 املين والزوار في موقع العمل .السيطرة على حركة الع )ب 
 تحديد عدد العاملين والزوار المسموح لهم بالدخول الى مناطق المتفجرات والتشظية الخطرة . )ج 
خالل عملية التدمير المسيطر عليه لمخلفات الحرب يجب اتخ�اذ االج�راءات والتحوط�ات المغقول�ة  )د 

 اسبة لهم داخل االبنية .البعاد العاملين والزوار عن منطقة الخطر او تامين حماية من
 تامين حواجز للحماية من االضرار. )ه 

 
 تاشير المناطق الخطرة     5.2

 
ان ت�وفير نظ�ام تاش�ير واض�ح ي�ودي ال�ى التميي�ز ب�ين المن�اطق االمن�ة والخط�رة ض�من موق�ع العم�ل ( انظ��ر 

 ) 08.40المعيار 
 
 
 

 السيطرة على الدخول الى المناطق الخطرة   5.3
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نظي��ف وض��ع وتنفي��ذ اج��راءات لغ��رض الس��يطرة عل��ى دخ��ول االش��خاص المخ��ولين ال��ى عل��ى منظم��ات الت
ويمك�ن تحقي�ق ذل�ك م�ن  المناطق الملغومة ، الى مواقع عمل التنظيف وكذلك الى من�اطق المتفج�رات والتش�ظية

 خالل : 
 

اخب��ار الس��كان المحلي��ين ، الع��امليين ف��ي التنظي��ف وزوار الموق��ع ع��ن ح��دود الموق��ع والمن��اطق  )أ 
 .طرةالخ

  
السيطرة المادية على الدخول الى المناطق الخطرة خالل عمليات تدمير مخلفات الحرب وذلك عن  )ب 

طريق وض�ع عالم�ات التح�ذير ( انظرالملح�ق ب للمزي�د م�ن التفاص�يل والتوص�يات ح�ول مع�ايير 
 واجراءات التشغيل الخاصة بالمناطق الخطرة ومسافات االمان .

 
 ى ما يلي : يجب ان تحتوي انظمة تحذير عل )ج 

 
عالمات تحذيرعلى الطرق والممرات والمقتربات ي�تم م�ن خالله�ا اخب�ار الن�اس انه�م داخ�ل منطق�ة  •

 منطقة الخطر . خطرة وهذه العالمات يجب ان تحتوي على معلومات عن طبيعة ومساحة
 
التوعية لغرض تقليل الخطر من خالل المحاطرات او العالمات او معلومات مطبوعة ت�وزع عل�ى  •

 سكان الذين يعيشون اويعملون قرب موقع العمل والى السلطات المحلية في المنطقة.ال
 

التوعي�ة لتقلي�ل الخط��ر تتض�من مواق�ع الخط��ر، وتتض�من خط�ورة تجاه��ل توجيه�ات الع�املين الت��ي  •
 للسيطرة على المنطقة الخطرة . تؤشر الطرق

 
اس�تخدام الح�راس للس�يطرة عل�ى المعايير الموثقة واالجراءات القياس�ية للتش�غيل يج�ب ان تتض�من  •

الدخول للمناطة الخط�رة واس�تخدام عالم�ات التح�ذير واالش�ارات الص�وتية خ�الل عملي�ات الت�دمير 
.ان التخطيط والتنفيذ لعمليلت التنظيف يجب ان يهدف الى تقليل الضررللسكان المحلل�ين ال�ى ادن�ى 

هم احياء . ان من غير الواقعي ان حد ممكن وهذا قد يتطلب نقلهم من المناطق الخطرة لغرض ابقائ
نتوقع بان الناس يمكن منعهم من الدخول الى ه�ذه اللمن�اطق طيل�ة فت�رة العم�ل . المث�ال الت�الي يق�دم 

 دليل  لوضع تسوية معقولة للمشكلة .
 

منطق�ة التش�ظية يج�ب ان تك�ون مس�اوية لمس�احة المنطق�ة الخط�رة الملوث�ة م�ن مخلف�ات ان مساحة  •
 .الحرب في الموقع 

 
يمكن لعامة الناس ان يستخدموا الطرق المؤشرة خ�الل المن�اطق الخط�رة بع�د اعط�ائهم التح�ذيرات  •

سبة المشار اليها في اعاله ما عدا في الح�االت الت�ي تج�ري فيه�ا عملي�ات ت�دميروتفجير . وف�ي المنا
هذه الحاالت يجب وضع حراس عل�ى نق�اط ال�دخول ف�ي المن�اطق الخط�رة لمن�ع دخ�ول االش�خاص 

 ذلك من الضروري تقييد حركة الدخول عندما يتم تنظيف اعتدة خاصة ذات تشظية كبيرة.وك
 

يج��ب تحدي��د مس��افة ام��ان داخلي��ة. عل��ى س��بيل المث��ال، تك��ون بمق��دار نص��ف قط��ر المنطق��ة الخط��رة  •
، ان نص�ف القط�ر مث�ل ه�ذه المس�افة مم�رات التنظي�ف المحيط�ة به�افصل  والمحتوية على التلوث 

. يجب ان اليسمح لعامة الناس بالدخول في اي وقت عن�دما تج�ري عملي�ات  م25 يكون حده االدنى
  يج�ري ف�ي مواق�ع تتس�بب بقط�ع الط�رق والمم�رات عن�دما يك�ون العم�للك�ن التنظيف في الموق�ع . 

ول�يس اذا ك�ان موق�ع العم�ل ص�غيرا اي . لمس�افات االم�انالتفكي�ر بحل�ول بديل�ة يصبح من الواج�ب 
على الوحدة القائمة بالتنظيف ان تجري العمليات بطريقة تقلل الض�رر ، يتحتم واسعا بما فيه الكفاية

. اما اذا كان موقع العمل كبيرا فان المنظمة القائمة ب�التنظيف يج�ب ان  على الناس الى الحد االدنى
تس��عى للحص��ول عل��ى مس��اعدة االدارة المحلي��ة، الش��رطة او خ��دمات الط��وارئ او الج��يش لتحدي��د 

 الشراف على فتح طرق جديدة مناسبة .العالمات و ا
 

 
 المناطق المسيطر عليها   5.4
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على منظمات التنظيف القيام بالسيطرة الفعالة على موقع العمل. تاش�ير ع�دد م�ن المن�اطق بعالم�ات واض�حة 
الغراض السالمة . مثل هذه المناطق جب ان تكون خارج مسافات االمان من كل المن�اطق الملوث�ة ، وفعالي�ات 

 لتنظيف و مخازن المتفجرات .ا
 

 ساحة وقوف العجالت   5.4.1
 

يج��ب ان تك��ون س��احة وق��وف العج��الت منطق��ة يمك��ن اس��تخدامها او منطق��ة كبي��رة منظف��ة لت��وفير س��احة امن��ة 
لعجالت الزوار و العاملين . يجب تحديد حدود هذه المنطقة بعالمات واضحة . ويجب ان تحتوي هذه العالمات 

ومنطقة اخبار الزوار. حيثما امكن ان تحتوي هذه العالمات و التوجيه�ات الى موقع العمل  على مؤشرات تشير
على خارطة يؤشر عليها المناطق الخطرة بالقرب من ساحة الوقوف او على طول الطريق المؤدي الى منطق�ة 

يك�ون م�ن  تجمع الزوار لغرض ايجازهم بالمعلومات عن موقع العمل. يجب وقوف س�يارات االس�عاف بطريق�ة
 السهل عليها الخروج الى خارج الساحة في حاالت االخالء الطبي .

 
  

 موقع هبوط الطائرات المروحية   5.4.2
 

في حاالت استخدام الطائرات الغراض عمليات االخ�الء ف�ان موقعه�ا يج�ب ان يك�ون قب�ل موق�ع العملي�ات و 
 مة التي توفر خدمة االخالء الطبي الجوي .حجم موقع الطائرات يجب ان يكون وفقا لمتطلبات تحددها المنظ

 
ان موقع هبوط الطائرات المروحية يجب ان يكون مؤشر بشكل واض�ح و مرئ�ي ويفض�ل اس�تخدام االض�وية 

مل��م كح��د ادن��ى و مثبت��ة بق��وة ف��ي االرض (عل��ى المنظم��ة الت��ي تق��دم خ��دمات االخ��الء الطب��ي  x 2مل��م  2بحج��م 
الجوي ان تقدم دليل و ارشادات خاصة بترتيبات االمن ) ويجب ان اليستخدم هذا الموق�ع لوق�وف الس�يارات او 

لمس�اعدة الطي�ارين  كمنطقة ادارية. كذلك يجب استخدام مؤشرات لمعرفة اتجاه الري�اح مث�ل االع�الم او ال�دخان
 في الوصول الى منطقة الهبوط .

 
 منطقة اخبار وايجاز الزوار   5.4.3

 
 منطقة التشظية وموقع عمل التنظيف . يجب ان تكون هذه المنطقة مؤشرة بشكل واضح و تكون خارج 

 
   ةممرات االمنال  5.4.4

 
لعم�ل الخ�اص ب�التنظيف ان المم�رات يجب ان تقوم المنظمة المعنية بف�تح مم�رات امن�ة للوص�ول ال�ى موق�ع ا

االمنة المنظفة يجب ان يجري تاشيرها وفقا لهذا المعيار الوطني لشؤون االلغام . يجب ان تكون ه�ذه المم�رات 
عريضة بما يكفي لمرور االش�خاص والمع�دات ال�ى موق�ع العم�ل. المم�رات االمن�ة المنظف�ة الغ�راض االخ�الء 

 م.2و ان اليقل عرضها عن يجب ان تكون عرضة بما فيه الكفاية 
 

 ليةواالسعافات اال  5.4.5
 

 10.40يجب ان يحتوي كل موقع على االسعافات االولية الالزمة منظمة ومجهزة حسب ما ورد في المعيار 
 -و تكون كما يلي:

 
 معرفة و مؤشرة بشكل واضح. )أ 
 مجهزة بمعدات و تجهيزات طبية مناسبة لالسعافات االولية. )ب 
 كادر طبي او صيدالني كفؤء ومناسب . وحيثما امكن حضور )ج 
 توفير ممر سهل الى منطقة التنظيف في موقع العمل وكذلك ممر سهل لسيارات االسعاف . )د 

 
 مناطق االستراحة   5.4.6
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ويج�ب يجب ان يحتوي موقع العمل على مناطق استراحة مؤشرة بشكل كام�ل الس�تخدامها م�ن قب�ل الع�املين 
طق التش��ظية ويج��ب ان تك��ون مجه��زة لت��وفير الحماي��ة للك��ادر م��ن التع��رض ان تق��ع ه��ذه المن��اطق خ��ارج من��ا

 او الظروف الجوية القاسية ويجب توفر مياه الشرب في مناطق االستراحة .لالضرار 
 

 مناطق خزن المتفجرات   5.4.7
 

تخ�زن يمكن خزن المواد المتفجرة في موقع العمل . ان المتفجرات المستخدمة في عمليات التنظيف يجب ان 
في حاوية مصممة لنوع و كمية المتفجرات المخزونة . والتي يجب ان توضع خارج نطاق منطقة التش�ظية ف�ي 
موقع العم�ل. وعن�دما يك�ون ذل�ك متع�ذرا ف�ان المنظم�ة المعني�ة مس�ؤولة ع�ن ت�وفير المق�اييس للس�المة ( اعم�ال 

وفق�ا لتعليم�ات ماي�ة ض�د العوام�ل البيئي�ة محمية ، مسافات امان ، حماية مادية ...الخ) و كذلك يجب ان ت�ؤمن ح
 الجهة المصنعة للمتفجرات و مثل هذا النوع من الخزن يعتبر مقياسا مؤقتا.

 
 حوادث التنظيف    .6
 

ان االج��راءات المتخ��ذة لالس��تجابة ال��ى ح��وادث التنظي��ف يج��ب ان توث��ق رس��ميا ض��من اج��راءات التش��غيل 
 االساسية و تتضمن:

 
لوب�ة لالس�تجابة ال�ى ح�وادث التنظي�ف بض�منها االج�راءات ، الت�دريب ، المنظمة والقدرات المط )أ 

 ). 10.40المعدات والمواد ( انظر المعيار 
اجراءات خاصة بالفحص ، التحليل واالعمال التصحيحية الواجب اتخاذه�ا بع�د الح�ادث ( انظ�ر  )ب 

 .) 10.60المعيار 
 

 . مسؤوليات والتزامات7
 دائرة شؤون االلغام 7.1
 

بوض��ع سياس��ة وان تح��تفظ ب��اجراءات موثق��ة تخ��ص الص��حة والس��المة دائ��رة ش��ؤون االلغ��ام ق��وم يج��ب ان ت
 المهنية في مواقع العمل وهذه االجراءات تتضمن : 

 
 عالمات السالمة توضع على العجالت.معايير االستخدام  )أ 
 .معايير في حاالت الطوارئ واجراءات اخالء المصابين من موقع العمل  )ب 
 .ارير والفحص عن حوادث التنظيفاجراءات رفع التق )ج 

  
 منظمة التنظيف  7.2

 
يجب ان تحتفظ المنظمة المنظفة باجراءات التشغيل القياسية الموثقة والتي تعمل وفقا للمع�ايير الوطني�ة لش�ؤون 

 االلغام والمعايير االخرى ذات العالقة وتكون المنظمة المعنية مسؤولة عما يلي :
ا الخاص�ة ، الرم�وز واج�راءات التش�غيل االساس�ية واي�ة ام�ور اخ�رى اصدار وادامة وتحديث انظمته )أ 

 تتعلق بسالمة موقع العمل.
 التعامل مع بقية المستخدمين في نفس البلد لضمان توحيد معايير السالمة في مواقع العمل . )ب 

 
 العاملين في التنظيف    7.3

 
 في موقع العمل اتخاذ كافة االحتياطات لضمان سالمتهم الشخصية وسالمة االخرين  )أ 
 تنفيذ التوجيهات الخاصة بالسالمة وخاصة تلك الواردة في اجراءات التشغيل االساسية . )ب 
 تنفيذ التعليمات واالنظمة الوطنية الخاصة بالسالمة في مواقع العمل . )ج 
وب�انهم ال يس�تطيعون االخبار فورا لرؤسائهم من اية حالة يعتقدون انها تمثل خطرا على مواقع العمل  )د 

 يحها بانفسهم .تصح
 ) أ ( الملحق
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 المراجع المعيارية
 

 
ذا الج�زء م�ن المع�ايير .وتش�جع االط�راف المتفق�ة فيما يلي المراجع المعيارية التي تم الرجوع اليها في اعداد ه�

والتي تخص المراجع  هالمؤشرة في ادناعلى هذا الجزء من المعايير البحث في امكانية تطبيق الطبعات الحديثة 
ة . اما المراجع غير المؤرخة فيجب استخدام اح�دث طبع�ة له�ا . ان االعض�اء المش�تركين ف�ي المنظم�ة المؤرخ

 الدولية للمعايير او المنظمة االوروبية يحتفضون بسجالت حديثة للمعايير النافذة :
 

 متطلبات عامة . –الصحة والسالمة المهنية   10.10المعيار )أ 
 
 معدات الوقاية الشخصية . –نية الصحة والسالمة المه 10.30المعيار  )ب 

 
 الخزن والنقل والتعامل مع المتفجرات. –الصحة والسالمة المهنية  10.50المعيار  )ج 

 
 يجب استخدام احدث طبعة من هذه المراجع .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) ب ( الملحق
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 ية ظمسافات االمان لمناطق المتفجرات ومناطق التش
 

 عام   .1
 

 ية حساب المسافة عملية معقدة الى حد بعيد وتتطلب االخذ بنظر االعتبار عدة عوامل بضمنها :ان عمل
 

 نوعية المخلفات الحربية الخطرة الموجودة في موقع العمل . )أ 
 مقاييس الحماية المذكورة في اجراءات التشغيل القياسية الموثقة . )ب 
المحيطة بموقع العمل المت�وفرة للع�املين الحماية التي تمثلها النباتات ، طبيعة االرض واالبنية  )ج 

 والزوار وعامة الناس .
 الظروف المنالخية . )د 

 
 حساب مسافات االمان    .2
 

ومنظمات التنظيف للسعي على االستشارة من خبير فني كفوء في المعالجة لغ�رض دائرة شؤون االلغام تقوم 
 حساب مسافات االمان المناسبة للمخلفات الحربية الخطرة .

 
 منطقة متفجرات خطرة    2.1

 
 " .Kingevery and Bulmarshيجب حساب المسافة لتقليل الخطر ويتم ذلك باالعتماد على طريقة "

 
وية من مادة ت. ن. ت الشديدة االنفجار عل�ى ش�كل ك�روي او الج القذائفوهذا يمكن ايجاده في   : 1مالحظة

جيرال��د بام��اش ، التقري��ر الفن��ي ش��به ك��روي كم��ا ق��دمها ك��ل م��ن ج��ارلس. ن   و  كنغي��ري  و
 . 1984والمؤرخ في نيسان    ARBRL-TR-02555االمريكي 

 
وبمعدالت مختلفة من مص�در تفجي�ر . م�ن  KPAان طريقة حساب المتفجرات الناجمة عن الضغط بواسطة 

بحي�ث ول�ذلك ف�ان الخط�ر المف�روض يج�ب حس�ابه   24.5KPAالمعروف ان تمزق طبلة االذن يدث نتيجة لــ�ـ
بواس�طة خب�راء اكف�اء م�ن تحلي�ل االنفج�ارات المتعاقب�ة اقل من هذا المقدار ويجب القيام بيكون الضغط المتوقع 

 المعاجة . ومن الواضح ان خطر مناطق التشظية سوف يكون اكبر من مناطق التفجير في معظم الحاالت . 
 

 منطقة خطر شظايا     2.2
 

ق يجب حسابها لتقليل الخط�ر الن�اجم م�ن التش�ظي ف�ي موق�ع العم�ل ان مسافة االمان في هذا النوع من المناط
على السكان المحليين والعامليين في الموقع . وحيثما كان ضرورياً يجب استخدام اسلوب العمل المحمي لتقلي�ل 

  مدى التشظية في المناطق الخطرة .
 

د م�ن من�اطق المتفج�رات البحت�ة . ان عملية حساب مسافات المان في المناطق المتشظية في عملية اكث�ر تعقي�
ويمك�ن اس�تخدام ط��رق مختلف�ة ولك�ن م��ن المقب�رل االعتم�اد عل��ى معادل�ة " غيرن�ي " وربطه��ا بمع�ادالت تقلي��ل 

يمك�ن اس�تخدام المعادل�ة االمريكي�ة التشظية ن معادالت التفجير ، ومعادلة فيث�اغورس كب�ديل ع�ن ه�ذه الطريق�ة 
ه��ذه العملي�ات الخاص��ة بالحس��ابات  الب��د م��ن االش�ارة ال��ى ان  ) وم��رة اخ�رىCONWEPلت�أثيرات االس��حلة (

 في المعالجة .يجب ان تجري من قبل خبراء اكفاء 
 

وكطريقة بديلة لحساب من�اطق التش�ظية الخط�رة ه�ي باس�تخدام مع�ادالت مبس�طة تعتم�د عل�ى نت�ائج تجريبي�ة 
ي الحساب وهي غير متوفرة في هذا ممزوجة مع معادلى غيرني .وهذه الصيغة تستخدم الوزن الكلي للذخيرة ف

 المعيار ومن االفضل ان يقدم بها خبير مختص بالمعالجة . 
 
 
 

 مسافات االمان المتروكة   . 3
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في غياب تقييمات تفصيلية عن الخطر وحسابات تعتمد على ما ورد في اعاله فان مسافات االمان التي يج�ب 

 تطبيقها مبينة في الجدول التالي :
 
 

 الحد االدنى للبعد باالمتار اطـــــــــالنش

 25 اكثر من قاطع عمل واحد

 25 اشخاص يعملون في نفس الممر

 25 ممرات ومسالك ومناطق امنة

 100 مواقع سيارات ، فرق طبية ومواقع تنظيف الغام فعالة
 

اطق متفج�رات . ام�ا : المسافات المبينة في الجدول يجب تطبيقها على المن�اطق المص�نفة عل�ى انه�ا من� 1مالحظة 
 مسافات االمان لمناطق التشظية الخطرة فيجب ان تكون اكبر وتعتمد على طبيعة الخطر .

 
 . الخاص بمسافات المطبقة على مواقع خزن المتفجرات 10.50: انظر المعيار  2مالحظة 

 
 . 09.50: مسافات االمان عند استخدام المكائن المذكورة في المعيار  3مالحظة 

 
 : هذه المسافات يمكن تقليلها 4ة مالحظ
 

 
 مسافات االمان لموقع العمل      : 1شكل 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مسافات االمان لعمليات تدمير االلغام والمقذوفات .    3.2



  10.20المعايير الوطنية لشؤون االلغام  
  2008طبعة 

 
 

 11 

 

 انـــــات االمــــد االدنى لمسافــــالح

 )امتار –مسافة مفتوحة (  نوع العتاد ( الذخيرة ) 

 100 انفجاري –اص لغم ضد االشخ

 300/500 متشظي –لغم ضد االشخاص 

 500/1000 انفجاري  –لغم ضد الدبابات 
 نافوري –لغم ضد الدبابات 

 1800 متر في الهواء 1800تصل شظاياه الى مسافة 

 500 ملم  82قنابل هاون عيار حتى 

 500 ملم 80قذيفة 

 800 ملم 160قذيفة 

 1000 ملم  160قذيفة اكثر من 

 500 ملم 88صاروخ 

 300 قنابل يدوية  
 

مت��ر لك��ل عش��رة كغ��م  100مت��ر وتض��اف  500كغ��م تك��ون مس��افة االم��ان  10: ش��حنة متفج��رات زن��ة  1مالحظ��ة 
 اضافية .

 
: المنظمات يجب ان تسعى للحصول على استشارة خبراء ف�ي المعالج�ة لتحدي�د مس�افات االم�ان لكاف�ة  2مالحظة 

مؤش��رة ف��ي اع��اله ويج��ب ان تب��ين ه��ذه المس��افات ف��ي اج��راءات التش��غيل االعت��دة وال��ذخائر الغي��ر 
 االساسية .

 
 : يجب استخدام مقاييس الحماية لغرض تقليص مسافات االمان . 3مالحظة 

 
 

 :    الحد االدنى لمسافات االمان   2الشكل 
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 ) ج(  الملحق 
 التعامل مع الزوار في موقع العمل

 
 م.  عا1
 

ان فعاليات التنظيف تجذب العديد من الزوار في الدول المانحة ، الحكومة ووس�ائل االع�الم . ه�ؤالء ال�زوار 
يجب ان ال يتم منعهم من القيام بزيارة مواقع التنظيف حيث بامكانهم المساعدة م�ن ال�دعوة ال�ى تح�ريم اس�تخدام 

االلغ�ام . ويج�ب ان تتاك�د المنظم�ات المعني�ة ب�ان االلغام وكذلك تحريك المصادر المالي�ة لالزم�ة لقط�اع ش�ؤون 
حضور الزوار ال يعيق عمل االشخاص في المواقع للقي�ام بواجب�اتهم . وتك�ون مس�ؤولية المش�رف عل�ى الموق�ع 

 ضمان اجراءات السالمة واذا تم خرقها من قبل الزوار فيجب عليه ايقاف العمل .
 

 .  اجراءات التشغيل القياسية 2
 

المنظم�ة المعني�ة بوض�ع اج�راءات موثق�ة للتعام�ل م�ع زوار مواق�ع التظي�ف وه�ذه االج�راءات يجب ان تق�وم 
 تتضمن :

 
 اجراءات خاصة باعتماد العالمات التي تقوم بما يلي :  )أ 

 
ت���وفير تح���ذير ب���ان الزائ���ر دخ���ل موق���ع لتنظي���ف المن���اطق الخط���رة بنوعيه���ا االنفج���اري  •

 والمتشظي .
 قوف السيارات.توجيه الزوار وارشادهم الى منطقة و •
 توجيه الزوار وارشادهم الى منطقة اعطاء المعلومات. •
 

 ايجاز السالمة يتضمن معلومات عن : )ب 
 

مخطط الموقع ، نظام تاشير خاص بعالمات السالمة ، وهذا قد يتضمن تحدي�دات بالحرك�ة   •
ة ، او اس��تخدام المع��دات مث��ل اله��اتف النق��ال او الرادي��و ... ال��خ ، وك��ذلك اس��تخدام االجه��ز

 االلكترونية االخرى والكامرات .
 ارتداء معدات الوقاية الشخصية . •
 االعمال التي يجب القيام بها عند حصول حادث . •
 

 ج)  تحمل المسؤولية في حالة وقوع اي حادث .
 
 

 . التامين 3
 

عل��ى حي�اة ال��زوار ف�ي مواق��ع  ثال�ث يج�ب عل�ى المنظم��ة المعني�ة ان تك��ون مس�ؤولة ع��ن الت�امين عب�ر ط��رف
 .عملال
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 ) د ( الملحق
 انظمة التاشير الواجب استخدامها

 خالل عمليات التنظيف
 .  عام1
 

 لغرض الحصول على نظام معايير خاص بالتاشير ، فيجب استخدام ما يلي :
 

حدود بين المناطق المتميزة ، الممرات و النقاط  يجب تاشيرها باوتاد خشبية . و يجب ان يكون الح�د  )أ 
 ذه االوتاد نصف متر فوق سطح االرض . االلوان التالية للتاشير الواجب استخدامها :االدنى له

 
اوتاد يكون الجزء االعلى منها احمر ( أ، ز) : وهي تشير الى الحدود بين المن�اطق االمن�ة  •

/ المنظفة والمناطق غي�ر االمن�ة / غي�ر المنظف�ة . ويج�ب ان تك�ون المس�افات بينه�ا خمس�ة 
 .امتار كحد اعلى 

 اغير المطلية ( ب ) : تشير الى كافة الحدود االخرى. االوتاد البيضاء •
 اوتاد قمتها مطلية باللون االصفر (ج) : تشير الى موقع تدمير الغام مضادة لالشخاص . •
اوت��اد قمته��ا مطلي��ة ب��اللون االص��فر واالحم��ر (د) : يش��ير ال��ى موق��ع ت��دمير مق��ذوفات غي��ر  •

 منفلقة .
صفر / االحم�ر / االص�فر (ه�ـ) : تش�ير ال�ى موق�ع ت�دمير الغ�ام ض�د اوتاد قمتها مطلية باال •

 الدبابات .
 اوتاد قمتها مطلية باللون االزرق (و) : تشير الى بداية التنظيف اليومي . •
 

 يفضل استخدام اشرطة او حبال ملونة بين االوتاد . )ب 
ر ال�ذي يعم�ل في�ه فري�ق اطوال مناسبة من اشرطة او حبال تاشير الغام يمكن استخدامها لتاش�ير المم� )ج 

 التنظيف حاليا .
اي تاشير اضافي اذا تم استخدامه فيجب ان يك�ون مفص�ال بوض�وح ف�ي اج�راءات التش�غيل االساس�ية  )د 

للمنظمة ويتم القاء الضوء عليها في االيجاز الذي يجري في الموقع قبل قيام اي زائر بدخول المنطقة 
 الخطرة .

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اد التاشير:  اوت1شكل 

 
 

 ج ز و هـ د ب أ
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العالم��ات الحم��راء والبيض��اء الخاص��ة بتاش��ير االلغ��ام يج��ب ان تس��تخدم لتاش��ير المن��اطق الخط��رة  )ه 
 والملغومة.

مت�ر كح�د  30عالمات االلغام يجب ان توضع في كل حد من حدود المنطقة ، وتكون المسافات بينه�ا  )و 
االمن��ة والجان��ب االب��يض او اقص��ى ، ويك��ون الوج��ه ال��ذي يحم��ل الكتاب��ة مواجه��ا للمنطق��ة المنظف��ة / 

 الفارغ يواجه المنطقة الخطرة / غير المنظفة .
يج��ب ان تؤش��ر كاف��ة عملي��ات التنظي��ف بش��كل واض��ح للتاك��د بان��ه ال يوج��د غم��وض او التب��اس ب��ين  )ز 

المناطق المنظفة والمناطق الملغومة . وال يسمح لالشخاص بالسير فوق االش�رطة والحب�ال تح�ت اي 
ن مس��ؤولون ع��ن التاك��د م��ن ت��دقيق العالم��ات قب��ل ب��دء العم��ل ف��ي ك��ل ي��وم ظ��رف . ويك��ون المش��رفو

 لضمان ان كل المناطق معرفة .
 

 . استخدام قضبان القاعدة2
 

س�م ) والل�ون  10متر مطلي باللون االب�يض ف�ي نهايت�ه (  2-1قضبان القاعدة هي عادة قضيب خشب بطول 
ل الع��املين ب��التنظيف لتاش��ير الح��دود ب��ين المن��اطق االحم��ر عل��ى بقي��ة القض��يب . ه��ذه القض��بان تس��تخدم م��ن قب��

المنظف��ة وغي��ر المنظف��ة ، عن��د اس��تخدامهم ال��واخزة اليدوي��ة ف��ي التنظي��ف . القاع��دة ه��ي ان المنطق��ة الت��ي خل��ف 
القضيب هي امنة ( منظفة من االلغام ) والتي ام�ام القض�يب ه�ي غي�ر امن�ة ( غي�ر منظف�ة م�ن االلغ�ام ) الج�زء 

س�م لك�ل منه�ا ) تس�تخدم لت�ذكير  10ر يؤشر العرض الصحيح للمم�ر . النهاي�ات البيض�اء ( مت 1الوسط وطوله 
 المنظف بالتداخل لمنطقة التنظيف مع الممرات المجاورة.

 
 
 

 
 
 
 

 :  مثال لقضيب القاعدة 2شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابيض 

 احمـــر

 متر 1
 سم  10 سم 10

 قضيب القاعدة
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 ة ـــــالمقدم

 
هي من المبادئ االساسية في ادارة شؤون االلغام ان الحاجة الى تقليل الخطر وتوفير ظروف عمل امنة  

) . ان تقليل الخطر يتضمن مزيج من ممارسات العمل السليم و االجراءات العملياتية 10.10(انظر المعيار 
و المعدات المصممة اصال للسالمة و السليمة ، و االشراف الفعال و السيطرة و التوعية المناسبة و التدريب 

 من ضمنها معدات الوقاية الشخصية و المالبس.
عمل  مريحة واحذية مناسبة تنظيف بمالبس وكحد ادنى يجب ان يزود كافة الموظفين المشاركين بال 

 للواجب والظروف المحلية.
الحرب من المواد المتفجرة .  ان معدات الوقاية الشخصية تعتبر الخط االخير للدفاع ضد تاثير خطر مخلفات

 ان المقياس االخير للحماية بعد بذل كافة الجهود في التخطيط ، التدريب و االجراءات المتخذة لتقليل الخطر .
هنالك العديد من االسباب التي تقف وراء ذلك. اوال ان معدات الوقاية الشخصية تحمي الشخص الذي 

صادر الخطر بامكانها حماية كل شخص موجود في موقع العمل . يرتديها فقط ، في حين ان السيطرة على م
ثانيا ان المستويات النظرية للحد االعلى من الحماية نادرا ما يتم الوصول اليه باستخدام معدات الوقاية 

 الشخصية عند التطبيق . 
مستخدمة بشكل وال يمكن الوصول الى الحماية الفعالة اال في حالة وجود معدات وقاية شخصية مالئمة ، 

صحيح و يحتفظ بها دائما و يتم استخدامها .ثالثا يمكن لمعدات الوقاية الشخصية ان تعيق احيانا حركة الشخص 
 الذي يرتديها او تعيق الرؤية او نتيجة الحمال اضافية يجب تحملها .

غام المتشظية، وااللغام ان الخطر الرئيسي الذي يواجه مزيلي االلغام هو االلغام ضد االفراد المتفجرة و االل
لقة . ان االلغام المضادة لالشخاص هي اكثر انواع االلغام انتشارا في ضد الدبابات و المقذوفات غير المنف

 لالغراض االنسانية و اكثرها تسببا في االصابات .ف يعمليات التنظ
ة تدميرية تفوق اي من معدات من جهة اخرى فان االلغام المضادة للدبابات او االلغام المتشظية فان لها قدر

الوقاية الشخصية المتوفرة على تامين الحماية ضدها . وبشكل عام فان المقذوفات غير المنفلقة التي يتم التعامل 
معها في عمليات التنظيف تكون اساسا سيئا و ثلثها تحتوي على نسبة عالية من المعادن في محتوياتها و تكون 

ا و تشكل خطرا اقل من خطر االلغام . ان الطبيعة المختلفة للمقذوفات غير فوق سطح االرض او قريبة منه
المنفلقة تعني انه يجب التعامل مع الخطر من خالل سلسلة من اجراءات اكثر من االعتماد على معدات الوقاية 

 الشخصية المصممة لعمليات التنظيف لالغراض االنسانية .
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 الشخصيةمعدات الوقاية 
 

 النطاق .1
هذا المعيار يوفر دليل و ارشادات لمنظمات التنظيف للحد االدنى من متطلبات معدات الوقاية الشخصية ، و 

 بضمنها المالبس لغرض استخدامها في العراق.
تصميم معدات الوقاية او حول االختبارات او اجراءات ان هذا المعيار ال يقدم دليل لخصائص و مميزات 

 هذه المعدات .التقييم ل
 .1999طبعة عام  14876-1ان المتطلبات العامة لمعدات الوقاية مذكورة في منظمة المعايير الدولية  

 المراجع .2
هنالك قائمة بالمراجع المعيارية موجودة في الملحق ا. ان المراجع المعيارية تعتبر وثائق هامة جرى 

 متطلباته. الرجوع اليها عند وضع هذا المعيار و هي تشكل جزء من
و  دائرة شؤون االلغام. ان  10.30ان متطلبات و خواص معدات الوقاية الشخصية مبينة في المعيار 

على ان يقدم المصنعون شهادات المركز العراقي لشؤون االلغام سوف يضمنون هذه المواصفات و يؤكدون 
 تثبت بان هذه المعدات تلبي المقاييس العالمية التي وضعت وفقا لها .

 مصطلحات و تعاريف .3
لقد تم وضع قائمة كاملة بكافة المصطلحات و التعاريف المستخدمة في المعاييير الدولية لشؤون االلغام و 

 . 04.10ذلك في المعيار
المصطلح " مستخِدم (بكسر الدال) او صاحب " يشير الى اي شخص او جهة مسؤولة عن تنفيذ واجبات او 

مي ، تجاري) و قد يكون هذا الشخص او الجهة هي المتعاقد الرئيسي  او مشاريع التنظيف(حكومي ، غير حكو
متعاقد ثانوي او جهة استشارية . اما مصطلح مستخَدم (بفتح الدال) فهو يشير الى الشخص الذي يعمل لدى 

 صاحب العمل . وهؤالء يمكن ان يعملوا في االدارة ، العمليات او النشاطات الساندة.
اية الشخصية يشير الى كافة المعدات و المالبس المصممة لتوفير الحماية و التي المصطلح معدات الوق

 يقصد ارتدائها او حملها من قبل العاملين اثناء تادية العمل و التي تحميهم من الخطر و تؤمن سالمتهم .
 

 متطلبات معدات الوقاية الشخصية  .4
 

 عام  4.1
تعتمد على عدد من وفيرها لالستخدام في المناطق الخطرة ان مستويات معدات الوقاية الشخصية التي يتم ت

العوامل من ضمنها : الخطر المحلي ، االجراءات العملياتية ، و ظروف البيئة المحلية ( دليل و ارشادات 
من منظمة المعايير الدولية ) . يجب توفير التدريب الالزم على  51عملية تقييم االخطار موجود في الدليل رقم 

م هذه المعدات ، وصيانتها و خزنها عند اسخدامها من قبل منظمات التنظيف . و يجب توفير التسهيالت استخدا
 الخاصة بخزنها و نقلها . و يجب فحص هذه المعدات بشكل منتظم للتاكد من صالحيتها لالستخدام .

 الحماية من المتفجرات   4.2
غرام  240يجب ان تكون معدات الوقاية الشخصية قادرة على تامين الحماية ضد المواد المتفجرة بمقدار 

. ت و على بعد محدد منها . ان كل فقرة او مادة من مواد معدات الوقاية تم تصميمها الداء ن من مادة ت.
دات المعدة لتقليل الخطر يجب ان فعالية معينة وفقا لما ورد في اجراءات التشغيل القياسية . ان هذه المع

 تتضمن ما يلي كحد ادنى  :  
غم من  240حماية امامية تالئم فعالية معينة في العمليات ، و تكون قادرة على تامين الحماية ضد  )أ 

 سم من اقرب جزء من الجسم . 30مادة ت. ن. ت  و على مسافة 
غم من م�ادة 240ير المتفجرات بمقدار حماية العيون قادرة على الحفاظ على سالمة العيون ضد تاث )ب 

سم من خالل توفير غطاء امامي كامل للوجه والعنق كجزء م�ن الحماي�ة  60ت. ن. ت و على بعد 
 االمامية الخاصة .

رغم ان هذا المعيار يحدد مسافات معينة يجب ان تكون فيه المعدات فعالة لكن يجب التاكيد ب�ان   :1مالحظة 
بشكل كامل اال ان المس�افة  غام بانهم سيكونون بمأمن على هذه المسافةذلك ال يضمن لمزيلي االل

 كلما كانت ابعد كلما كان ذلك افضل.
 

ان غط��اء الحماي��ة االم��امي المك��ون م��ن ع��دة طبق��ات و ال��ذي ي��زود ال��ى الع��املين س��واء ك��ان عمله��م يتطل��ب 
ا الغطاء ليغطي العي�ون ، الرقب�ة قرفصاء فيجب ان يصمم هذالركوع على الركبة او الجلوس او الجثو بوضع ال

 ، الصدر ، البطن و االعضاء التناسلية .
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و حيث ان اجراءات التشغيل االساسية تس�مح للع�املين بالعم�ل بوض�ع الرك�وع او الجث�و و القرفص�اء ل�ذا ان 
 غطاء الحماية االمامي يجب ان يغطي الجزء االمامي من االفخاذ .

ض�اد لالف�راد  يك�ون بالح�د ة تجعل انفصالها نتيج�ة لعملي�ة انفج�ار لغ�م ماالدوات اليدوية يجب تنظيمها بطريق
ويجب استخدام هذه االدوات مع توفر حماية مناسبة لليد مثل الكف�وف. االدوات اليدوي�ة يج�ب تص�ميمها  االدنى 

 لكي يتم استخدامها باقل زاوية عن االرض و بمسافة مناسبة عن نقطة االنفجار المتوقع.
قليل الخطر،فان منظمة التنظيف يمكن ان تنظر بتوفير احذية واقية لحماي�ة االق�دام و االط�راف خالل عملية ت

 السفلية حيث يوجد خطر ال يمكن تجنبه بواسطة اجراءات التشغيل القياسية بمفردها.
 

ام ، ان دقة احذية االلغام و فوائدها العملياتية الزالت موضع نقاش في داخل مجتمع ش�ؤون االلغ� :2مالحظة 
وهنالك وجه�ات نظ�ر و افك�ار متع�ددة ح�ول اس�تخدامها . و م�ع ذل�ك ف�ان ه�ذه االحذي�ة اص�بحت 
موج��ودة االن و يمك��ن للمنظم��ات ان تق��وم بتقييمه��ا و م��دى مالئمته��ا لعملياته��ا الخاص��ة خ��الل 
مرحلة التخطيط لعمليات التنظيم. لحد االن هنالك محاولة واحدة فق�ط ( برعاي�ة وزارة الخارجي�ة 

مريكي��ة) ت��م اجراءه��ا و الت��ي اظه��رت ب��ان الكلف��ة عالي��ة بينم��ا الفوائ��د غي��ر مض��مونة . هنال��ك اال
 خوف االن من ان تكون هذه االحذية توفر(امنا كاذبا ) .

 الحماية من الشظايا   4.3
شظايا االلغام تهدد الجمي�ع و لك�ن مجموع�ة المعالج�ة المتخصص�ة ، و الت�ي تؤك�د الحاج�ة ال�ى تقلي�ل الخط�ر 

س��طة اج��راءات تس��تند ال��ى اج��راءات التش��غيل القياس��ية . الحماي��ة يج��ب توفيره��ا ض��د الش��ظايا الناجم��ة ع��ن بوا
  انفجار االلغام . ان معدات الوقاية الشخصية يتم توفيرها لتقليل الخطر و يجب ان تتالف كحد ادنى مما يلي:

مث�ل ه�ذا ال�درع ال  غ�رام( ان 1.102ولمواجه�ة ش�ظايا بمق�دار   2920STANAGدرع وقاية للجس�م  )أ 
ي��ؤمن حماي��ة كافي��ة م��ن ت��اثير االلغ��ام ولك��ن س��وف يس��تمر اس��تخدامها حت��ى ي��تم ايج��اد و تط��وير الب��ديل 

 المقبول على انه معيارا دوليا ).
عن�د تحلي�ل الخط�ر (ب) اع�اله. اال ان�ه  4.2قناع يغطي الوجه بشكل كام�ل و كم�ا ت�م وص�فه ف�ي الفق�رة  )ب 

يش�ير ال�ى ان القن�اع ال�واقي ال�ذي يغط�ي  10.10ذه االرش�ادات و ال�دليل باستخدام الوسيلة المبينة في ه�
 الوجه يبقى حماية غير تامة في مواجهة التهديد لذا يجب ارتداء الخوذة الواقية باالضافة الى القناع .

 ان هذه الخوذة يجب ان تحتوي على مادة مشابهة لما موجود في الدرع الواقي للجسم.                 
 

ملم من م�ادة الب�ولي ك�اربون غي�ر المع�الج. ويج�ب  5ان حماية العيون يجب ان ال تكون اقل من  :3حظة مال
 ان يوفر ذلك حماية امامية كاملة للوجه و الرقبة كجزء من غطاء الحماية االمامي . 

 
 مواقع تنظيف المعدات الحربية المتفجرة 
 

نفلقة او بقية االعتدة الخطرة  ف�ان مس�توى م�ن الحماي�ة عندما يكون ذلك مشتركا مع عملية المقذوفات غيرالم
قد يكون ضروريا . وهذا يجب ان يتم تحدي�ده ف�ي اج�راءات التش�غيل القياس�ية و ق�د يش�مل ذل�ك ارت�داء ال�دروع 

 الواقية للجسم او اية معدات اخرى خاصة .
 

 مسؤولياتال .5
 

 المتطلبات العامة   5.1
ة عام��ة و مع��ايير و ارش��ادات للح��د االدن��ى م��ن المتطلب��ات االزم سياس�� دائ��رة ش��ؤون االلغ��اميج��ب ان تض��ع 

توفرها ف�ي مع�دات الوقاي�ة الشخص�ية ف�ي الع�راق . و ه�ذا يج�ب ان يمي�ز ب�ين االلتزام�ات و المس�ؤوليات عل�ى 
 المستوى الوطني و تلك المسؤوليات الخاصة برب العمل و العاملين لديه كما مبين ادناه.

 المسؤوليات الوطنية   5.2
  والمركز العراقي لشؤون االلغام القيام بما يلي:دائرة شؤون االلغام على 

 وضع مقاييس وطنية تطبق على الوقاية الشخصية . )أ 
 مراقبة تطبيق هذه المقاييس. )ب 
اعادة نظر دورية بالمعايير الوطنية للمعدات الوقاية الشخصية و التكنولوجيا المتوفرة لغرض  )ج 

 تقليل االخطار.
 
 منظمات التنظيف مسؤوليات . 5
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 على منظمات التنظيف القيام بما يلي:

 قاية الشخصية.معدات الوالمعايير الوطنية العراقية لتطبيق  )أ 
ت��امين متطلب��ات الح��د االدن��ى م��ن ش��روط مع��دات الوقاي��ة الشخص��ية ال��واردة ف��ي ه��ذا الص��دد.  )ب 

ناس�بة لن�وع وتزويد الموظفين بمعدات الوقاية الشخصية التي يجب ان تكون صالحة للعم�ل وم
 الخطر وفقا الجراءات العمليات المحلية و الظروف البيئية .

 توفير تدريب و اشراف على االستخدام الصحيح و صيانة معدات الوقاية الشخصية . )ج 
 وضع اجراءات تشغيلية قياسية و التي تؤمن متطلبات الصيانة . )د 
 ية .توفير التسهيالت المناسبة للخزن و النقل لمعدات الوقاية الشخص )ه 
 القيام باعادة نظر دورية في ضوء اجراءات التشغيل القياسية . )و 
 في وضع المعايير العراقية الخاصة لمعدات الوقاية الشخصية.دائرة شؤون االلغاممساعدة  )ز 

 مسؤوليات الموظفين   5.4
 على كافة العاملين بمنظمات التنظيف القيام بما يلي:

المتطلب���ات المح���ددة م���ن قب���ل رب العم���ل و  اس���تخدام مع���دات الوقاي���ة الشخص���ية طبق���ا ال���ى )أ 
 مواصفات الشركات المصنعة لها و بضمن ذلك استخدام التسهيالت في خزنها و نقلها .

صيانة المعدات وفقا الج�راءات التش�غيل القياس�ية الخاص�ة بالمنظم�ة المعني�ة و المواص�فات و  )ب 
 االرشادات الخاصة بالشركة المصنعة .

ل في هذه المعدات و اية مقترحات لتطوير و تحسين اج�راءات اخبار رب العمل عن اي مشاك )ج 
 التشغيل التي ربما تساعد على تقليل متطلبات معدات الوقاية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (أ)الملحق 
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 المراجع المعيارية
 
 

ا ال�نص ش�كلت القائمة التالية من الوثائق المعيارية تحتوي على الشروط التي من خالل الرجوع اليه�ا ف�ي ه�ذ
جزءا اساسيا من هذا المعيار . ان اتفاقات االطراف المستندة على ه�ذا الج�زء م�ن المع�ايير م�دعوة ال�ى فح�ص 
امكاني��ة تطبي��ق اح��دث طبع��ة م��ن الوث��ائق المعياري��ة المؤش��رة ف��ي ادن��اه. فيم��ا يخ��ص المص��ادر المؤرخ��ة ف��ان 

 استخدامها يشير الى انها قد تم تطبيقها .
 

 ديثة النافذة :المعايير الدولية يحتفظون بسجالت عن المقاييس الح ان اعضاء منظمة
 

 للمنظمة الدولية للمقاييس و الخاص بالسالمة المهنية . 51الدليل  )أ 
 
الج�زء  -ال�درع ال�واقي للجس�م-المالب�س الواقي�ة 14876 -1:-1999المنظمة الدولية للمقاييس  )ب 

 متطلبات عامة. -االول :
 
 متطلبات عامة. –السالمة و الصحة المهنية  10.10معاييرشؤون االلغام )ج 

 
 2920STANAG )د 

 
 يجب استخدام اخر طبعة من هذه المراجع
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 ةــــمقدم
 

دئ أساسية في إدارة شؤون األلغام (انظ�ر المعي�ار أن الحاجة إلى تقليل الخطر وتوفير بيئة عمل آمنة هي مبا
. أن تقليل الخطر يتضمن مزيج من ت�دابير العم�ل الس�ليمة وإج�راءات العملي�ات واإلش�راف والس�يطرة )07.10

الفعالة وتعليم وتدريب مالئم وأجهزة مصممة أصالً لضمان السالمة وكذلك مالبس ومع�دات الوقاي�ة الشخص�ية 
 الفعالة.

العمل اآلمنة يتض�من الخ�زن الس�ليم، النق�ل والتعام�ل الس�ليم م�ع المتفج�رات والم�واد المتفج�رة.  أن شرط بيئة
والمراك��ز  دائ��رة ش��ؤون االلغ��اموه��ذا يتطل��ب تس��هيالت خ��زن مالئم��ة، ت��وفير المع��دات والعج��الت، وان تق��وم 

 اإلقليمية التابعة لها ومنظمات التنظيف بوضع سياسة وإجراءات مناسبة للقيام بذلك.
ومراكزه�ا ومنظم�ات التنظي�ف المع�ايير الالزم�ة للخ�زن دائ�رة ش�ؤون االلغامأن هذا المعيار يضع ب�ين ي�دي 

اآلمن والنقل والتعامل مع المتفجرات والمواد المتفجرة والخزن والنق�ل المؤق�ت للمق�ذوفات غي�ر المنفلق�ة داخ�ل 
تل��ك الت��ي وض��عها المعه��د األمريك��ي الع��راق. أن التحدي��دات الخاص��ة بخ��زن المتفج��رات ومس��افات األم��ان ه��ي 

وهي متوافق�ة م�ع أنظم�ة المتفج�رات واألعت�دة الص�ادرة ع�ن األم�م المتح�دة. أن  USIMEلصانعي المتفجرات 
إجراء التشغيل القياسية ه�ذه تغط�ي أيض�اً الق�وانين واألنظم�ة الواج�ب إتباعه�ا عن�د نق�ل المتفج�رات. والمق�اييس 

ات يج�ب أن تنف�ذ بطريق�ة تض�من أن ال تس�تخدم مخزون�ات المتفج�رات األمنية والسيطرة عل�ى ش�ؤون المخزون�
التابعة للهيئة الوطنية من قب�ل أش�خاص أو منظم�ات غي�ر مخ�ولين ب�ذلك. أن ه�ذه اإلرش�ادات تض�اف ولكنه�ا ال 
تحل محل القوانين واألنظمة الموجودة المتعلقة بنقل وخزن الم�واد الخط�رة. أن ه�ذه التحدي�دات يج�ب أن ال ي�تم 

 أو المركز اإلقليمي.دائرة شؤون االلغاميصها بدون استشارة مهندس متفجرات كفوء والحصول على موافقة تقل
 

المنظم��ات غي��ر الحكومي��ة الت��ي تس��تخدم كمي��ات كبي��رة م��ن المتفج��رات ووس��ائل تفجيره��ا يج��ب أن تخض��ع 
وه�ذه الم�واد ؤون االلغامدائرة ش�بالكامل إلط�ار العم�ل الخ�اص ب�التفجير اآلم�ن لأللغ�ام والمق�ذوفات، الخ�اص ب�

خطرة بطبيعتها ولكن اذا استخدمت وخزن�ت وت�م نقله�ا بطريق�ة آمن�ة فس�وف يك�ون تهدي�دها بالح�د األدن�ى عل�ى 
األشخاص والمعدات. وبدون اعتماد اإلرشادات الصحيحة للخ�زن والنق�ل اآلم�ن للمتفج�رات فق�د تظه�ر ح�االت 

رواح أو إص�ابات بليغ�ة ب�األفراد والمع�دات. أن ظ�روف ربما تقود إلى حوادث تؤدي إل�ى خس�ائر كبي�رة ف�ي األ
الخزن السيئة أيضاً قد تكون سبباً في الحوادث. يسبق وضع هذا المعيار أنظمة وقواعد لخزن ونق�ل المتفج�رات 

والمنظم�ات غي�ر الحكومي�ة. أن دائ�رة ش�ؤون االلغاميكون وضعها من مسؤولية األف�راد والمس�ؤولين عنه�ا ف�ي 
ل القياس�ية ال��واردة ف�ي ه�ذا المعي��ار ته�دف إل�ى ض��مان تنفي�ذ عملي�ة خ��زن ونق�ل والتعام�ل م��ع إج�راءات التش�غي

المتفجرات والسيطرة على اإلجراءات الخاص�ة بت�أمين المخزون�ات م�ن ال�ذخائر وك�ذلك ض�مان أن ال يق�وم أي 
ات ال�ذخائر بتنفيذ تدابير خطرة أو السماح ألي شخص غي�ر مخ�ول بال�دخول إل�ى مخزون� الدائرة عنصر داخل 

 التابعة للهيئة الوطنية.
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 الصحة والسالمة المهنية في خزن ونقل والتعامل مع المتفجرات
 
 طاقالن -1
 

هذا المعيار يوفر التحديدات واإلرشادات للخزن والنق�ل والتعام�ل اآلم�ن م�ع المتفج�رات المس�تخدمة م�ن قب�ل 
 أو منظمات التنظيف في العراق.دائرة شؤون االلغام

لمعيار يستخدم المصطلح "متفجرات" لإلشارة إلى المتفجرات ومواد التفجي�ر اال اذا أش�ير إل�ى غي�ر في هذا ا
 ذلك في النص.

 
 المراجع -2
 

تم إدراج قائمة بالمراجع المعيارية في الملحق أ. أن المراجع المعيارية هي وثائق مهمة تم الرجوع واإلشارة 
 إليها عند إعداد هذا المعيار.

 
 وتعاريف مصطلحات -3
 

 . 04.10القائمة الخاصة بالتعاريف والمصطلحات المستخدمة موجودة في المعيار 
 

المص��طلح "منظم��ة تنظي��ف" يش��ير إل��ى أي منظم��ة (حكومي��ة، غي��ر حكومي��ة أو تجاري��ة) مس��ؤولة ع��ن تنفي��ذ 
 مشاريع أو واجبات تنظيف األلغام والمقذوفات.

 
تخدم لنق�ل المتفج�رات ف�ي عجل�ة خاص�ة لنق�ل المتفج�رات المصطلح "صندوق اليوم" يشير إلى أي حاوية تس

 . إلى مواقع العمليات وهي معدة وفقاً لإلرشادات الواردة في الملحق ج
 

المصطلح "مواد الحفظ" يشير إلى المواد المستخدمة لتأمين سالمة المتفجرات في العجلة أو أي منطقة خزن 
لكن ال يقتصر على مواد حافظة مثل الخش�ب، البالس�تك أو أخرى غير المواد الحافظة األصلية. وهذا يتضمن و

 غيرها من المواد التي ال يتسبب احتكاكها بتوليد شرارات تستخدم لتأمين حركة المتفجرات.
 

المصطلح "متفجرات" يستخدم لإلشارة إلى مادة أو مزيج من المواد، تكون قادرة تح�ت م�ؤثر خ�ارجي عل�ى 
 زات وحرارة.إطالق طاقة بسرعة وبشدة بشكل غا

 
المصطلح "مواد التفجير" يستخدم لإلش�ارة إل�ى المكون�ات والفق�رات المس�تخدمة م�ن قب�ل منظم�ات التنظي�ف 

 التي تحتوي على بعض المتفجرات، أو تسلك سلوكاً بطريقة انفجارية مثل الصواعق والمفجرات.
 

لم�واد المتفج�رة الموج�ودة ف�ي المصطلح "كمية المتفجرات الصافية" يس�تخدم لإلش�ارة إل�ى ال�وزن الص�افي ل
 المقذوفات. وهذا ال يتضمن وزن العبوات الحاوية لهذه المتفجرات.

 
ق��دم الت��ي تس��تطيع  40ق��دم أو  20المص��طلح "الحاوي��ات البحري��ة" يش��ير إل��ى أي حاوي��ة نق��ل بحري��ة بقي��اس 

 مولة.احتواء صناديق أصغر حجماً بسفرة بحرية واحدة مصممة للتعامل الدقيق واآلمن مع الح
 

المص��طلح "مخ��زن ش��به ثاب��ت" يش��ير إل��ى مس��احة تس��تخدم كمخ��زن مؤق��ت للمتفج��رات الت��ي س��يتم نقله��ا أو 
. وكمث�ال عل�ى المخ�ازن ش�به  تحريكها. اإلرشادات الخاصة بإنشائها يجب أن تكون وفقاً لما ورد ف�ي الملح�ق ج

 الثابتة هو الحاويات البحرية.
 

 لخزن المتفجرات.  ي إنشاء ثابت بُني وفقاً لما ورد في الملحق جالمصطلح "مخزن المتفجرات" يشير إلى أ
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 متطلبات عامة -4
 

أن المتفجرات الحديثة تكون أمينة اذا تم خزنه�ا ونقله�ا والتعام�ل معه�ا وفق�اً لتعليم�ات الجه�ة المص�نعة. عل�ى 
ه�ة المص�نعة أو أن المنظمات المختصة بالتنظيف أن ال تستعمل متفج�رات مجهول�ة المص�در أو األص�ل أي الج

تاريخ إنتاجها مجهول أو عندما تكون ظروف خزنها ال تتوافق مع المتطلبات المحددة من قبل الجه�ة المص�نعة. 
ويمكن للهيئة الوطنية أو المراكز اإلقليمية والمنظمات المختصة إضافة متطلبات أخ�رى اعتم�اداً عل�ى تجاربه�ا 

 وخبرتها وظروفها.
توفر مستوى مناسب من الحماية المادية للمتفجرات التي بحوزتها أثناء خزنه�ا  أن على منظمات التنظيف أن

ونقلها واستخدامها. ويج�ب أن ال يقتص�ر التركي�ز عل�ى الحماي�ة المادي�ة المباش�رة المت�وفرة بواس�طة التس�هيالت 
والمناف�ذ المؤدي�ة الخاصة بالخزن وإنما أيضاً األخذ بنظر االعتبار اإلجراءات المتبعة والسيطرة على الممرات 

 إليها.
أن الحال��ة األمني��ة ف��ي الع��راق ربم��ا ت��دعو إل��ى التح��ذير. ويج��ب اتخ��اذ كاف��ة اإلج��راءات األمني��ة ف��ي وح��ول 
المخ��ازن الخاص��ة ب��المتفجرات وك��ذلك أثن��اء نقله��ا ويج��ب أن يك��ون ه��ذه اإلج��راءات ب��أعلى مس��توى ويرافقه��ا 

وارئ خاص�ة تك�ون م�ن ب�ين أه�م اهتمام�ات حراس مسلحون وسيطرة مش�ددة عل�ى المم�رات ووض�ع خط�ط ط�
 األمن الوطني.

 
 التشريع .5
 

 حركة المتفجرات على الطرق  5.1
أن نقل وحركة المتفجرات على الطرق يعتب�ر م�ن الش�ؤون المعق�دة  وتعتم�د عل�ى أي منطق�ة ف�ي الع�الم ي�راد 

تفاقي�ة األوربي�ة المتعلق�ة بالتطبيق�ات القيام فيها بعمليات نزع التسليح في أوربا على سبيل المث�ال، ي�تم تطبي�ق اال
 الدولية لنقل البضائع الخطرة على الطرق. كذلك توجد اتفاقية المركزية اآلسيوية للنقل الدولي للمواد الخطرة.

 األنظمة النموذجية (الطبعة الحادية عشر). –أصدرت األمم المتحدة توصيات لنقل البضائع الخطرة 
ياب�ة ع�ن حكوم�ة الع�راق للقي�ام بتفت�يش مواق�ع مخ�ازن المتفج�رات وتفاص�يل مخول�ة ندائرة شؤون االلغامأن 

 .دائرة شؤون االلغامالنقل الخاصة بها وفقاً لتلك المستخدمة من قبل وكاالت 
 

 تزاماتلمسؤوليات وا .6
 

 دائرة شؤون االلغام 6.1
 تي تتضمن:إجراءات موثقة لخزن ونقل والتعامل مع المتفجرات والدائرة شؤون االلغاموضعت 

مع��ايير لخ��زن المتفج��رات، بض��منها الخ��زن ف��ي مواق��ع تنظي��ف األلغ��ام؛ مع��ايير لتحمي��ل ونق��ل المتفج��رات؛ 
إج��راءات  ال��دائرة . وك��ذلك وض��عت  مس��افات األم��ان للخ��زن والتعام��ل م��ع المتفج��رات م��ذكورة ف��ي الملح��ق ه

 للزيارات الدورية للتفتيش على توزيع وخزن المتفجرات.
 نظيفمنظمة الت  6.2

يجب أن تضع إجراءات تشغيل أساسية التي تتوافق مع هذا المعيار والمعايير الدولية. وبش�كل ع�ام ف�ان عل�ى 
 منظمة التنظيف مسؤوليات والتي تتضمن ولكن ال تقتصر على ما يلي:

إص�دار، إدام�ة وتح�ديث أنظمته�ا الخاص�ة، رم�وز الت�دابير، إج�راءات التش�غيل القياس�ية وأي�ة ش�روط أخ�رى 
 سبة تخص الخزن والنقل والتعامل مع المتفجرات.منا

التعاون مع الموظفين اآلخرين في نفس البلد لضمان أن تتم المعايير بشكل من�تظم فيم�ا يخ�ص الخ�زن والنق�ل 
 والتعامل مع المتفجرات.

 المساعدة في إنشاء األنظمة الوطنية والرموز الخاصة بتدابير الخزن والنقل والتعامل مع المتفجرات.
التحمي��ل والتفري��غ وك��ل جوان��ب النق��ل ب��ين مواق��ع الخ��زن ويض��من ذل��ك الحماي��ة، األم��ن، العج��الت المفض��لة 

 ومدى صالحيتها الميكانيكية وتأمين الحماية المادية للمتفجرات من الحوادث المحتملة.
ذيرات بالنس��بة لألش��خاص ال��ذين يتع��املون مباش��رة م��ع المتفج��رات عل��يهم القي��ام بالتأك��د م��ن أن ك��ل التح��

الضرورية واإلجراءات الالزمة قد تم اتخاذها وتم اس�تخدام كاف�ة المق�اييس الخاص�ة بالحماي�ة الم�ذكور ف�ي ه�ذا 
 المعيار.

 
 األشخاص العاملين في التنظيف  6.3
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 يجب على األشخاص العاملين في التنظيف القيام بما يلي:
مهم بخ�زن ونق�ل والتعام�ل م�ع المتفج�رات والقي�ام االلتزام بالتعليمات المعطاة لهم والخاصة بسالمتهم عند قيا

بإخبار رئيسهم المباشر عن أي�ة حال�ة ت�رتبط بخ�زن ونق�ل والتعام�ل م�ع المتفج�رات والت�ي ل�ديهم األس�باب الت�ي 
 تجعلهم يعتقدون بأنها تشكل خطراً ال يمكنهم تصحيحه بأنفسهم.

 متطلبات التدريب  6.4
 ن يكون:أن الموظف المسؤول عن المتفجرات يجب أ

 .دائرة شؤون االلغامقد حصل على تدريب على خزن المتفجرات والتعامل مع نقلها كما هو مطلوب من قبل 
 السائق الذي يعمل مع المتفجرات يجب أن يكون:

قد حصل على تدريب يخص سواق المتفجرات كما مبين في التعليمات التي يصدرها الموظف المسؤول ع�ن 
 المتفجرات.

 
 لخزنمتطلبات ا .7

 المسؤوليات   7.1
 / المركز اإلقليميدائرة شؤون االلغام   7.1.1

اعتماد برنامج آمن وفعال للمتفجرات في كل الع�راق للقي�ام بعملي�ات إزال�ة األلغ�ام وإزال�ة المخلف�ات الحربي�ة 
دائ��رة  وإبط�ال مفعوله�ا، مالحظ��ة ومراقب�ة التعام�ل والخ��زن الس�ليم للمتفج�رات ف��ي كاف�ة أنح�اء الع��راق. وتق�وم

 من خالل المراكز اإلقليمية بالتأكد من أن المتفجرات مخزونة ومتعامل معها وفقاً لهذا المعيار.شؤون االلغام
ومن خالل المراكز اإلقليمي�ة بت�أمين م�وظفين أكف�اء مناس�بين للعم�ل كمس�ؤولين ع�ن دائرة شؤون االلغامتقوم 

 هذا المعيار. األلغام ويتم تعيينهم في كل المستويات ويقومون بتنفيذ
 الموظفين المسؤولين عن المتفجرات  7.1.2

القيام بوضع وإدامة إجراءات التشغيل األساسية والتي تقدم إجراءات للخزن والتعامل السليم م�ع المتفج�رات. 
 -هذه اإلجراءات يجب أن تتضمن المتطلبات التالية:

 السيطرة على الممرات والطرق المؤدية إلى المتفجرات.
عامل مع المتفجرات وفق�اً لتعليم�ات الجه�ة المص�نعة والمع�ايير واألنظم�ة األخ�رى ذات العالق�ة الت�ي يجب الت

 .دائرة شؤون االلغامتضعها 
يكون التعامل واستخدام المتفجرات محصوراً باألشخاص األكفاء الع�املين ف�ي التنظي�ف أو أش�خاص يش�رف 

 عليهم مشرف كفوء.
 الصناديق الفارغة يكتب عليها عبارة خالية من المتفجرات.القيام بالتفتيش ووضع ملصقات على 

شخص فني كفوء يكون مسؤوالً عن عملية اس�تالم، خ�زن، حراس�ة وتزوي�د المتفج�رات ف�ي المخ�ازن الثابت�ة 
 وشبه الثابتة.

 تصميم المخزن  7.2
تس��تخدم ف��ي أن المتطلب��ات العام��ة لتص��ميم المخ��ازن والحاوي��ات المس��تخدمة لخ��زن ونق��ل المتفج��رات الت��ي 

 . عمليات التنظيف مذكورة في الملحق ج
يجب أن تقوم منظمات التنظيف بتأسيس تسهيالت للخزن في موقع العمل والمواقع ش�به الثابت�ة وفق�اً لم�ا ورد 

والتي تتالئم مع مقاييسها اما يش�كل منف�رد أي ك�ل منظم�ة عل�ى ح�دة أو بش�كل مجتم�ع م�ع بقي�ة  )في الملحق (ج
تركت اكثر من منظمة بهذه اإلجراءات فتكون واحدة منها مسؤولة ع�ن الخ�زن وتتحم�ل ه�ذه المنظمات. واذا اش

 المسؤولية.
أن تسهيالت الخزن شبه الثابتة التي تدار من قبل منظمات التنظيف يجب أن ال تزي�د ف�ي أي وق�ت ع�ن كمي�ة 

دن��ى م��ن الكمي��ات كغ��م وعل��ى الموظ��ف المس��ؤول أن يه��دف إل��ى الحف��اظ عل��ى الح��د األ 500متفج��رات تع��ادل 
 المخزونة. ويمكن للمراكز اإلقليمية أن تحدد الكميات المناسبة لها على أن ال تزيد عن الحد المذكور.

 
 
 
 
 
 

 جدول مسافات األمان  7.2.1
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اال اذا ت��م   عل�ى منظم�ات التنظي�ف القي�ام بتطبي��ق مس�افات األم�ان لخ�زن المتفج��رات الم�ذكورة ف�ي الملح�ق ه

 .دائرة شؤون االلغاممن  إصدار تعليمات أخرى
وبش��كل ع��ام ف��ان عل��ى منظم��ات التنظي��ف القي��ام بخ��زن الح��د األدن��ى م��ن المتفج��رات الض��رورية ف��ي موق��ع 
التنظي��ف وان تس��تخدم ص��ناديق الي��وم حيثم��ا ك��ان ذل��ك ممكن��اً. أن منظم��ات التنظي��ف يج��ب أن تك��ون عل��ى عل��م 

على استخدام مسافات األمان المناسبة عن�د اختي�ار  بالحاجة إلى مخزن المتفجرات واالعتدة ومن ثم تكون قادرة
 قاعدة لمقرها للقيام بالعمليات.

أن الحالة األمنية الراهنة في العراق تدعو إلى الحذر الشديد وان مسافات األمان يجب أن تتم تسويتها في هذا 
 ـور ف�ي الملح�ق ه�الصدد وان تكون م�ن اهتمام�ات األم�ن ال�وطني. أن أي انح�راف ع�ن مس�افات األم�ان الم�ذك

أو الموظ�ف المس�ؤول ع�ن المتفج�رات) ف�ي  4يجب أن يتم الموافقة عليه من قبل كادر كف�وء (مع�الج المس�توى 
أو المرك��ز بمس��اعدة  ال��دائرة والمرك��ز اإلقليم��ي (ويج��ب أن تق��وم  دائ��رة ش��ؤون االلغ��امالمنظم��ات وي��تم إخب��ار 

 ذا لم يكن مثل هذا الكادر متعين في المنظمة).المنظمة المعنية بالكادر الكفوء للقيام بالتقييم، ا
 الرموز وعالمات التحذير   7.2.2

ي��تم اس��تخدام الرم��وز الدولي��ة للمن��اطق الخط��رة والمتفج��رات ف��ي تس��هيالت خ��زن المتفج��رات اال اذا وج��دت 
ر وان . واذا كان�ت الحال�ة األمني�ة ف�ي الع�راق ت�دعو إل�ى الح�ذدائرة ش�ؤون االلغ�امتحديدات أخرى صادرة عن 

وضع عالمات ورموز التحذير يجب أن يتم تقييمها في هذا اإلطار. واذا ك�ان التقي�يم األمن�ي يفض�ل الح�ل ال�ذي 
 والمراكز اإلقليمية على علم بذلك. دائرة شؤون االلغاميدعو إلى عدم استخدام العالمات فيجب عندئذ أن تكون 

يج��ب أن تع��رض بوض��وح وف��ي من��اطق تس��هل أن لوح��ات العالم��ات الخاص��ة بمن��ع الت��دخين وإش��عال الن��ار 
 رؤيتها فيها في المنطقة المقيدة. وكذلك يجب وضع تحذير يحدد الدخول إلى المنطقة باألشخاص المخولين فقط.

 
مناطق خ�زن المتفج�رات يج�ب أن يك�ون فيه�ا العالم�ات والملص�قات التالي�ة معروض�ة ف�ي    7.2.3
 المواقع

 أ )  عالمات المناطق المحرمة
 مات فقرة التحريم يجب وضعها في كل مداخل المنطقة.ب) عال

 عالمات فقرة السيطرة يجب وضعها في كل مداخل المنطقة. )ج
 د) عالمات منع التدخين يجب وضعها في كل مداخل المنطقة.

 عالمات األشعة االلكترومغناطيسية ضمن مسافات مناسبة عن منطقة المتفجرات. ( ه
 تسهيالت الخزن   7.3

يات المعالجة أو إزالة األلغام ألغ�راض إنس�انية ف�ي الع�راق تتطل�ب ث�الث مراح�ل لخ�زن المتفج�رات أن عمل
ولكن في كل مرحلة يجب أن تخزن المتفجرات بشكل صحيح وأمين. أن المتفجرات يمكن أن تخزن بواحدة من 

 ثالث طرق:
ل�ة وتخ�زن ف�ي منطق�ة في مخزن أو أماكن مخصصة وممنوحة لها إجارة خاصة لخ�زن المتفج�رات، ف�ي عج

 عمليات التنظيف. ال يجوز وضع المخزن داخل األبنية.
 المراحل الثالث للخزن في العراق هي كما يلي:

 
 مخزن متفجرات ثابت أو شبه ثابت.

 
الغرض هو بناء مخزن متفجرات وذخائر يستخدم لخزن كميات م�ن مخزون�ات ال�ذخائر (بض�مها مخزون�ات 

لمفج��رات وغيره��ا م��ن وس��ائل اإلط��الق والتفجي��ر) لكاف��ة المراك��ز اإلقليمي��ة الص��واعق وكبس��والت اإلط��الق وا
. ويك�ون المس�تودع ال�رئيس للمتفج�رات تح�ت دائ�رة ش�ؤون االلغ�اموالمنظمات غير الحكومية الداخلة في إطار 

 .دائرة شؤون االلغامسيطرة الموظف المسؤول عن خزن المتفجرات المعين من قبل 
بتحدي�د حاجته�ا لمتطلباته�ا م�ن المتفج�رات لتزوي�د ك�ل المنظم�ات غي�ر الحكومي�ة ف�ي تقوم المراكز اإلقليمي�ة 

أقاليمها بالمتفجرات لمدة أربع�ة أش�هر. وف�ي نهاي�ة ك�ل ش�هرين تق�دم المنظم�ة طلب�اً عل�ى المرك�ز اإلقليم�ي ع�ن 
ي المق�رات أو حاجتها اإلضافية من المتفجرات. وال يسمح للمنظمات باالحتفاظ بكميات كبيرة من المتفج�رات ف�

 المواقع اإلدارية أو مواقع المشاريع اكثر من الكمية المطلوبة للعمليات لمدة شهرين.
أن السيطرة والتجهيز والخزن وتأمين الحماية للمتفجرات عن المستودع الرئيس ه�و م�ن مس�ؤولية الموظ�ف 

 .دائرة شؤون االلغامالمسؤول عن مخزن المتفجرات في 
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ه الثابت (مثل مخزن أو حاوية بحرية أو ماشابه ذل�ك) ال�ذي يك�ون موقع�ه ف�ي دائ�رة أن المخزن الثابت أو شب
أو موقع فرعي أو في مواقع المشاريع اما أن يكون في بناية المخزن التي تلبي كافة المتطلبات الخاصة بالخزن 

ل�ى م�ن كمي�ات اآلمن للمتفجرات أو حاوية بحري�ة يمك�ن قفله�ا لخ�زن متفج�رات بكمي�ات ص�غيرة. أن الح�د األع
 كغم. 500المتفجرات التي تخزن في المخازن شبه الثابتة ال يتعدى 

 الصناديق اليومية
تستخدم الصناديق اليومية لنقل المتفجرات إلى ومن مخ�زن المتفج�رات إل�ى موق�ع العملي�ات وب�العكس. وه�ذا 

هنال�ك ظ�روف تس�تدعي  يعني مخ�زن مؤق�ت وال يعن�ي اس�تخدامه لفت�رة طويل�ة لخ�زن المتفج�رات اال اذا كان�ت
 ذلك.

 الخزن اليومي في الموقع
هو خزن المتفجرات في موقع العمل لمدة يوم. هذا الن�وع م�ن الخ�زن يس�تخدم الص�ناديق اليومي�ة، الص�ناديق 

 الخشبية أو ما شابه ذلك للخزن اآلمن للمتفجرات.
 مقاييس الحماية للخزن والتعامل  7.4

 .وهذه تنطبق على كافة مجاميع المخازن
يدة ويسمح بخزن أس�لحة دال يمكن تحت أي ظروف أن يكون أي مخزن للمتفجرات يحتوي على متفجرات ج

أو مواد عسكرية كالقنابل واأللغام تعليمية أي غير خطرة وغير فعالة. أن مثل هذه المعدات يجب أن يتم خزنه�ا 
 في مخزن منفصل.

 التطبيق  7.4.1
لخاص��ة ب��المتفجرات، س��واء كان��ت ثابت��ة (بض��منها المس��تودعات ه��ذه المق��اييس تطب��ق عل��ى كاف��ة المخ��ازن ا

 الرئيسية للمتفجرات) أو شبه الثابتة (بضمنها الحاويات البحرية) حيث يتم خزن المتفجرات.
 الخزن داخل المخازن   7.4.2
المواد المتفجرة داخل المخازن يجب أن ال توضع مباشرة مقابل الجدران الداخلية ويجب أن تخزن  )أ 

ال يت��داخل م��ع التهوي��ة. ولغ��رض من��ع االحتك��اك ب��ين المتفج��رات المخزون��ة والج��دران في��تم بش��كل 
 استعمال مواد شبكية غير قابلة لالشتعال للحيلولة دون حدوث االحتكاك.

عن��د خ��زن الم��واد المتفج��رة ف��ي حاوي��ات فيج��ب عندئ��ذ أن تك��ون العالم��ات عل��ى ه��ذه الحاوي��ات  )ب 
متفج��رة بطريق��ة يك��ون م��ن الس��هل فيه��ا حس��اب أع��دادها واض��حة. ويج��ب أن يك��ون خ��زن الم��واد ال

 وتدقيقها خالل عمليات التفتيش.
م م�ن  20أن حاويات المواد المتفجرة يجب أن ال تكون غير مغلقة أو مغلقة داخل المخ�زن أو عن�د  )ج 

المخزن ويجب أن ال تخزن غير مغلقة قرب مواد متفجرة أخرى، وباختصار ف�ان الحاوي�ات يج�ب 
 ة عن الخزن.أن تكون مغلق

األدوات المستخدمة في فتح أو غل�ق حاوي�ات الم�واد المتفج�رة يج�ب أن تك�ون مص�نوعة م�ن م�واد  )د 
غير قابلة إلحداث شرارة، باستثناء المنشار الحديدي الذي يس�تخدم لف�تح الحاوي�ات المص�نوعة م�ن 

تحتوي الإالخشب المضغوط. ويجب االنتباه إلى ضرورة عدم خزن اية أدوات معدنية في المخازن 
 على متفجرات شديدة.

 متطلبات األشخاص العاملين في خزن المتفجرات   7.4.3
س�نة م�ن العم�ر يمك�ن أن يقوم�وا بخ�زن المتفج�رات، وه�ؤالء األش�خاص  21فق�ط األش�خاص الكف�وئين ف�وق 

م�واد ال صيجب أن يكونوا متدربين وأكفاء في عملية تحميل وتفريغ وخزن الم�واد المتفج�رة وله�م معرف�ة بخ�وا
 التي يتعاملون معها.

أن عل��ى المنظم��ات الت��ي تخ��زن المتفج��رات أن تتأك��د م��ن أنه��ا تق��وم بإتب��اع التحدي��دات واإلرش��ادات الخاص��ة 
 بالخزن والصادرة عن الجهة المصنعة.

 أن العوامل الرئيسية الخاصة بخزن المتفجرات التي يجب أن توضع في نظر االعتبار هي:
ان في كل األوقات وتكون مفاتيح المخازن لدى األش�خاص المخ�ولين يجب أن تحفظ المتفجرات بأم )أ 

 فقط.
 األسلحة يجب أن ال تخزن في نفس الغرفة في المتفجرات. )ب 
يج��ب أن تخ��زن الم��واد المتفج��رة بطريق��ة يس��هل فيه��ا التع��رض عليه��ا وع��دها وك��ذلك يج��ب أن ي��تم  )ج 

 ات تشير إلى غير ذلك.استخدام األقدم منها حسب تاريخ الصنع أوالً اال اذا صدرت تعليم
الرزم الحاوية على المتفجرات يجب أن ال تفتح داخل مخازن المتفجرات. وعندما تفتح عل�ى س�بيل  )د 

المثال عند التجهيز إلى المنظمات فان ذلك يج�ب أن يك�ون بواس�طة ايص�االت وأوام�ر ص�رف ف�ي 
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قه�ا قب�ل إعادته�ا منطقة التجهيز خارج المكان الذي يحتوي مخزونات المتفجرات وم�ن ث�م يج�ب غل
 إلى المخزن. الكميات المسترجعة يجب أن تؤشر بشكل واضح على الحاويات.

 سم على األقل من أي جدار. 10يجب أن تكدس رزم المتفجرات على بعد  )ه 
 عدد الرزم المفتوحة يجب أن يكون في الحد األدنى. )و 
 منطقة الخزن يجب أن تكون نظيفة وجيدة التهوية. )ز 
للملح�ق  1ل عن بعضها بواسطة رمز التصنيف وكما مفصل ف�ي الملح�ق المتفجرات يجب أن تفص )ح 

 و من هذا الفصل.
 المواد اإلشعاعية يجب أن ال يتم خزنها مع المتفجرات. )ط 
 يجب تسجيل كافة أوامر التجهيز ووصوالت االستالم واالحتفاظ بذلك. )ي 
. ويج�ب أن توض�ع يجب االنتباه بشكل خاص عن�د خ�زن م�ادة الفس�فور األب�يض والم�واد الكيميائي�ة )ك 

 إرشادات وتحديدات خاصة بخزن هذه المواد وكذلك االهتمام بتوفير اإلسعافات األولية.
 السيطرة على الرطوبة   7.4.4

المتفجرات التي تكون عرضة إلى الرطوبة أو التي تخزن في ظروف رطبة ربما تتحول إلى حالة تالفة غير 
بذل الجهود قدر المستطاع لتأمين الحماية للمتفجرات من المط�ر،  قابلة لالستخدام خالل فترة قصيرة. لذا فيجب

 الماء والرطوبة خالل فترة نقلها وخزنها واستخدامها.
أن بعض المواد المستخدمة في االعتدة والمتفجرات تجت�ذب الرطوب�ة وه�ذا ق�د ين�تج عن�ه خط�ورة فس�اد ه�ذه 

ى التركي�ب األساس�ي للغط�اء البل�وري المتفج�ر االعتدة. وكذلك تكون خطرة عن�د التعام�ل معه�ا ويع�زى ذل�ك إل�
 الموجود بين الصاعق والجسم الرئيس للمقذوف.

أن األمطار والرطوبة قد تتسبب بأضرار كبيرة لالعتدة والمتفجرات بوقت قصير ج�داً، ل�ذا فيج�ب ب�ذل كاف�ة 
 الجهود لضمان ظروف خزن ونقل جافة وبعيدة عن الرطوبة.

 رةرف في درجات الحراطالت 7.4.5
كافة أنواع المتفجرات له�ا طبيع�ة خاص�ة فيم�ا يتعل�ق ب�درجات الح�رارة فهنال�ك درج�ة ح�رارة علي�ا معين�ة ال 
يجب إطالق واستخدام هذه االعتدة والمتفجرات بدرجة حرارة أعلى من الحد المعين. وكذلك الحال فيما يخ�ص 

م تجاوز هذا الح�د فتك�ون ه�ذه االعت�دة الخزن فال يجب أن تخزن في درجة حرارة أعلى من الحد المعين. واذا ت
والمتفجرات غير أمينة. وبشكل عام فال توجد اعتراضات كبيرة على درجة الح�رارة المنخفض�ة بق�در الح�رارة 
المرتفعة ولذا فيجب إعطاء قدر كبير من االهتمام لالحتفاظ بالمتفجرات في أماكن ب�اردة ب�دالً م�ن االحتف�اظ به�ا 

 ك االنتباه إلى أن مخازن المتفجرات يجب أن ال يتم تدفئتها.في أماكن حارة. ويجب كذل
ومن الضروري االهتمام بحماية ه�ذه المتفج�رات م�ن درج�ات الح�رارة المرتفع�ة خ�الل اس�تعمالها ونقله�ا أو 
خزنها (بضمن ذلك الخزن المؤقت في المخازن الميدانية). االحتفاظ بها باردة بقدر اإلمك�ان وبعي�دة ع�ن التغي�ر 

ف��ي درج��ة الح��رارة وان ي��تم حمايته��ا م��ن أش��عة الش��مس المباش��رة. وي��تم االس��تعانة باإلرش��ادات الخاص��ة  الح��اد
بدرجات الحرارة الصادرة عن الجهة المصنعة وكذلك استخدام ثرموميتر لتحديد الحد األعل�ى واألدن�ى ف�ي ك�ل 

 األوقات.
 والصواعق الرعدية، البرق الحماية من الحريق، الكهرباء   7.4.6

ن منظمات التنظيف يجب أن تضع إجراءات تشغيل قياسية وسياسة خاصة للحماية من الحرائق والتي يجب أ
 أن تستند على المبادئ العامة المذكورة في الملحق د.

أن مخازن المتفجرات يجب أن تكون مزودة بأجهزة إطفاء ضد الحريق ومانع�ات ص�واعق. ويج�ب أن تبن�ى 
 الحماية ضد الكهرباء في كل الغرف.مخازن المتفجرات بطريقة تؤمن 

واذا كان هناك احتمال لهبوب عواصف رعدية قرب مخازن المتفج�رات فيج�ب إيق�اف كاف�ة األعم�ال وإبع�اد 
 العاملين إلى موقع آمن.

 إدامة المخازن  7.4.7
مخلف�ات أن تكون نظيفة دائماً، جاف�ة وخالي�ة م�ن األوراق والعل�ب أو الحاوي�ات الفارغ�ة واي�ة  جبالمخازن ي

قابلة لالحتراق ويجب أن يتم تنظيف الرفوف بشكل منتظم. أن األدوات المستخدمة في إدامة المخ�ازن يج�ب أن 
ال تكون من المواد التي قد تسبب ان�دالع ش�رارة ويمك�ن االحتف�اظ به�ا ف�ي المخ�زن. الرف�وف الت�ي تك�ون عالق�ة 

المصنعة. عندما تفسد المتفجرات فيجب ت�دميرها  عليها مواد متفجرة يجب أن يتم تنظيفها وفق إلرشادات الجهة
وفقاً إلرشادات الجهة المصنعة. والمنطقة المحيطة بالمخزن يجب الحف�اظ عليه�ا خالي�ة م�ن األش�جار والنبات�ات 

مت��ر) وان ي��تم إبع��اد الم��واد  3الجاف��ة أو أي م��واد قابل��ة لالحت��راق (باس��تثناء األش��جار الحي��ة بط��ول اكث��ر م��ن 
 م عن الباب الخارجي للمخزن.20سافة ال تقل عن المتطايرة إلى م
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 المفاتيح والدخول 7.4.8
يجب أن ال يسمح بالدخول إلى مخازن المتفجرات لألشخاص غير المخ�ولين. الوص�ول إل�ى الحاوي�ات يج�ب 

 أن يكون مقتصراً على المشرف المسؤول عن مخزونات المتفجرات في المخزن.
 المسؤول عن المخزن أو المخولين في المخزن فقط. المفاتيح يجب أن تكون بحوزة المشرف

عندما ال تكون هناك أعمال جارية فيجب إقفال المخزن اال اذا تق�رر غي�ر ذل�ك. وتك�ون المف�اتيح أثن�اء ال�دوام 
 بحوزة المشرف أو نائبه وعند انتهاء الدوام يتم وضعها في مكان أمين متفق عليه مسبقاً يقرره مدير المخزن.

ش��خاص المخ��ولين ب��دخول المنطق��ة المقي��دة. ه��ؤالء األش��خاص المخ��ولين م��ن قب��ل الش��خص يس��مح فق��ط لأل
 المسؤول يجب أن تتم مرافقتهم أثناء وجودهم في المنطقة المقيدة.

 الحراسة واألسيجة الواقية   7.4.9
زن ال متر على األقل وان تك�ون المس�افة ع�ن الج�دار الخ�ارجي للمخ�2يجب أن يكون السياج الواقي بارتفاع 

 م. ويجب أن تتوفر حماية مراقبة مستمر للمنطقة.10تقل عن 
 التعامـل   7.4.10

أن الكميات الموجودة في الحاويات المفتوحة يجب أن تكون أقل ما يمكن من الم�واد ف�ي ك�ل األوق�ات ويج�ب 
 غلقها وتأمينها بشكل صحيح.

أماكنها، ويجب إرجاعه�ا إل�ى حاويته�ا اما المتفجرات غير الموضوعة في حاوية يجب أن ال توضع في غير 
 األصلية. وهذا يشمل الحاويات الداخلية والخارجية.

الم��واد غي��ر المتفج��رة كاألخش��اب واألوراق أو أي م��واد أخ��رى تم��تص الم��اء تخل��ق حال��ة يمك��ن أن تتس��بب 
 مواد تماماً.بالصدأ والتآكل والتعفن لبقية المواد الموجودة في نفس الحاوية لذا فيجب إبعاد مثل هذه ال

 الفقرات المحرمة 7.4.11
المواد التالية محرمة داخل منطقة مخزن المتفجرات إضافة إلى أية م�واد أخ�رى يح�ددها الموظ�ف المس�ؤول 

 عن المتفجرات.
 الفوانيس وأية أجهزة إنارة تستخدم الوقود السائل. )أ 
 المشروبات الكحولية. )ب 
 إطالق النار أو إشعال الحرائق. )ج 
 ئية.المدافئ الكهربا )د 
 المدافئ النفطية والغازية. )ه 

يمنع التدخين واستخدام القداحات واية مواد أخرى يمكن أن تسبب الحرائق. ويج�ب وض�ع عالم�ة ف�ي م�دخل 
 المنطقة المقيدة تقول: "ممنوع التدخين أو أي مواد قابلة لالشتعال بعد هذه النقطة".

 المسافات والممرات داخل مخازن المتفجرات  7.4.12
س�م ب�ين الم�واد المتفج�رة المخزون�ة والج�دران. ويج�ب أن يك�ون هنال�ك 15تترك مسافة ال تق�ل ع�ن يجب أن 

م على األقل على طول وسط المخزن. والخطوط الت�ي تب�ين ح�دود ه�ذا المم�ر يج�ب أن تطل�ى 1.2ممر بعرض 
 كون خالية دائماً.بالطالء الدهني أو ما يعرف بـ(البوية) على أرضية المخزن. والمداخل والمقتربات يجب أن ت

 مالبس العاملين في المخازن 7.4.13
المالب��س واألحذي��ة لكاف��ة الع��املين داخ��ل مخ��زن المتفج��رات يج��ب أن تك��ون وفق��اً للقواع��د الخاص��ة بخ��زن 

 المتفجرات. واألحذية يجب أن تكون مصنوعة بطريقة ال تحدث شرارة عن االحتكاك.
 داخل مخزن المتفجراتالتحديدات العامة للخزن والفعاليات   7.4.14

مخ���ازن المتفج���رات ال تس���تخدم لخ���زن الم���واد المرزوم���ة أو أدوات ف���تح الص���ناديق أو م���واد ليس���ت م���ن 
المتفجرات. وال تستخدم ألية أغراض أخرى. يجب أن يحافظ عليها نظيفة ف�ي ك�ل األوق�ات وي�تم إدامته�ا بش�كل 

 منتظم.
 
 
 
 
 
 

 د غير المتفجرةخزن المواد السريعة االشتعال والموا  7.4.15
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ال يج�وز وتح��ت أي ظ��روف خ��زن م��واد س��ريعة االش��تعال مث�ل الب��انزين والك��از وال��نفط أو غيره��ا ف��ي نف��س 
البناية التي تخزن فيه�ا المتفج�رات أو ف�ي المنطق�ة المقي�دة وك�ذلك وس�ائل اإليض�اح المس�اعدة ف�ي الت�دريب م�ن 

 المواد الغير فعالية والتي تستخدم ألغراض تعليمية صرفة.
 المتفجرات.خزن إطفاء الحرائق في نفس مكان يسمح فقط بخزن أدوات و

 إصالح المستودعات  7.4.16
اذا كان المخزن بحاجة إلى عمليات ترميم وإصالح فيجب إخالءه من كافة المواد المتفجرة ونقله�ا إل�ى مك�ان 

 مناسب لحين تنفيذ اإلصالحات.
 النباتات  7.4.17

م عن المخزن. ويجب إدامة هذا العمل في ك�ل األوق�ات م�ا دام المخ�زن 30فة يجب قطع وإزالة النباتات لمسا
 يستخدم لخزن المواد المتفجرة.

 إصالح المخازن   7.4.18
قبل اإلصالح الداخلي للمخازن فيجب إزالة كافة المواد المتفجرة وك�ذلك عن�د إج�راء اإلص�الح الخ�ارجي اذا 

ح قد ينتج عنها شرارة. والمواد المتفجرة الت�ي ي�تم إزالته�ا م�ن كان هنالك أي احتمال ألن تكون عمليات اإلصال
 المخازن التي يتم إصالحها يجب أن تكون:

 توضع في مخازن أخرى مناسبة.  )أ 
توض��ع ف��ي مس��افة مناس��بة ع��ن المخ��زن األص��لي وت��تم حراس��تها وحمايته��ا لح��ين إكم��ال عملي��ة  )ب 

 اإلصالح.
 استخدام المشمعات (النايلون)  7.4.19
 طى المتفجرات بالمشمعات فيجب مراعاة المبادئ التالية:عندما تغ

 سم على األقل فوق المواد وذلك للسماح بالتهوية.15يوضع المشمع على مسافة  )أ 
يجب أن يتم تأمين حماية جانبية باستخدام المشمع اال اذا كان المشمع الموضوع على األعلى ي�ؤمن  )ب 

والت��ي ت��ؤثر عل��ى المتفج��رات خ��الل اكث��ر  تغطي��ة مناس��بة للحماي��ة م��ن األش��عة المباش��رة للش��مس
 األوقات حرارة في اليوم.

 الجوانب يجب أن تسمح بتهوية جيدة حول المتفجرات. )ج 
 اإلضــاءة  7.4.20

يمكن استخدام اإلضاءة اآلمنة التي تعمل عل�ى البطاري�ة ف�ي مخ�ازن المتفج�رات. واإلض�اءة الكهربائي�ة الت�ي 
تلب��ي المع��ايير ال��واردة ف��ي الق��وانين الوطني��ة للكهرب��اء وحس��ب تس��تخدم ف��ي أي مخ��زن للمتفج��رات يج��ب أن 

شروطها الخاصة في هذا المجال. ويجب وضع كافة النقاط الكهربائي�ة (الس�ويجات) خ�ارج المخ�زن ول�يس ف�ي 
 داخله وحسب الشروط القانونية الوطنية للكهرباء.

 دليل وإرشادات لمخازن المتفجرات  7.5
 عام –لمتفجرات تنظيم وإدارة مخزن ا  7.5.1

 مخ�����������ازن المتفج�����������رات ش�����������به الثابت�����������ة يج�����������ب أن تك�����������ون وفق�����������اً لم�����������ا م�����������ذكور ف�����������ي 
 . والمداخل يجب أن تكون بشكل جيد في كل األوقات وان تتوفر اإلضاءة داخل المخزن. الملحق ج

وحيث ما أمكن توفير مصدر اإلضاءة الطبيعية لضوء النهار داخل المخزن، واذا كان�ت اإلض�اءة الكهربائي�ة 
مناسبة فيجب أن يكون اللوح الخاص بالتحكم بها موضوع خارج المخزن. واذا كانت ضرورياً استخدام اإلنارة 
المعتم��دة عل��ى البطاري��ات أو اس��تخدام (الت��ورج) الي��دوي فيج��ب أن تف��تح وتش��غل ف��ي الخ��ارج قب��ل ال��دخول إل��ى 

 المخزن.
 ر مع المتفجرات.والشخص الذي يحمل مثل هذه المواد ال يجوز له التعامل المباش

 داخل المخزن (1B-1)فصل المتفجرات عن صواعق وكبسوالت التفجير   7.5.2
أما أن يتم خزن الصواعق والكبسوالت والمفجرات في غرف�ة منفص�لة ع�ن المتفج�رات أو أن يوض�ع ح�اجز 

اءه م�ن مل�م ويمك�ن بن� 275مادي بينهما اذا كان الخزن في غرفة واح�دة. ويج�ب اى ال يق�ل س�مك الح�اجز ع�ن 
 الحجر أو األسمنت أو صناديق مملوءة بالتراب.

 
 
 
 

 عبوات المتفجرات المسموح بتكديسها في مخزن المتفجرات  7.5.3
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المتفج��رات الموج��ودة ف��ي عبواته��ا األص��لية ه��ي فق��ط الت��ي يج��ب أن تخ��زن ف��ي مخ��ازن المتفج��رات، أم��ا 
م أو توض�ع 1.5ل�ى ارتف�اع ال يزي�د ع�ن المتفجرات المعبأة ف�ي ص�ناديق خش�بية أو حديدي�ة فيج�ب أن توض�ع ع

على رفوف. ويجب أن يكون عرض الصندوق عند قاعدته اكبر من عرضه في القم�ة وذل�ك لتحقي�ق اكب�ر ق�در 
من االستقرار. أما المتفجرات الموضوعة في صناديق كارتونية فال يجوز تكديسها. المسافة بين قم�ة الص�ناديق 

مل�م. وك�ذلك تك�ون الص�ناديق  500ن ال تقل المسافة عن الجدران عن ملم وا 600والسقف يجب أن ال تقل عن 
ملم ع�ن ال�رف العل�وي وك�ذلك يج�ب أن تك�ون هنال�ك فج�وة ب�ين األرض والص�ندوق  100على بعد ال يقل عن 

 ملم ويمكن استخدام مادة الخشب لملئ هذه الفجوة. 100الذي في األسفل ال تقل عن 
 متفجراتتكديس المفجرات في مخازن ال 7.5.4

المفج��رات والص��واعق والكبس��والت يمك��ن تكديس��ها فق��ط ف��ي حال��ة تعبئته��ا ف��ي ص��ناديق خش��بية أو حديدي��ة 
زي��د مجم�وع ارتف�اع الص��ناديق وتوض�ع عل�ى رف�وف خش��بية وكح�د أعل�ى طبقت��ين ف�ي ك�ل رف. ويج�ب ان ال ي

 رتونية.وال يسمح بتكديس الصواعق والمفجرات الموضوعة في صناديق كامتر  1.4لمكدسة عن ا
 تهوية مخازن المتفجرات 7.5.5

يجب تأمين التهوية لمخازن المتفجرات وتص�مم بطريق�ة ال يمك�ن إقفاله�ا أو غلقه�ا أو الس�ماح للم�اء بال�دخول 
 إليها وبشكل يمنع رمي المواد الشديدة لالشتعال فيها.

 المطافـئ  7.5.6
األدن��ى م��ن الت��دريب ل��دى األش��خاص  يج��ب االهتم��ام بمتطلب��ات الوقاي��ة م��ن الحرائ��ق وض��مان ت��وفر الح��د

المعرضين لألخطار عن�دما يش�ب أي حري�ق ربم�ا يش�مل المتفج�رات. فيج�ب أن ت�زود ه�ذه المخ�ازن بالمط�افئ 
 الجيدة والمناسبة. ارجع إلى الملحق د.

 إصالح أو تعمير الصناديق وخزن األدوات داخل مخزن المتفجرات  7.5.7 
ء داخل مخازن المتفجرات. واذا كان األمر ض�رورياً فيج�ب القي�ام يحرم دق مسمار واحد أو إصالح أي شي

 به بعيداً عن المخزن وبأدوات ال تنتج شرارة أو نار.
أن األدوات ال يسمح بخزنها مع المتفجرات في نفس الغرفة. أن المواد المستخدمة في تغليف المواد المتفجرة 

 يجب أن يتم تدميرها بعد االستخدام.
 واد القابلة لالشتعال والمواد الفاسدة مع المتفجراتخزن الم  7.5.8

 ال يجوز خزن المواد القابلة لالشتعال والمواد الفاسدة في نفس البناية مع المتفجرات.
 مخزن متفجرات شبه ثابت  7.5.9

كغ��م ف��يمكن خزنه��ا ف��ي  500اذا كان��ت كمي��ة المتفج��رات المطل��وب خزنه��ا ف��ي الموق��ع أو المش��روع أق��ل م��ن 
ه ثاب��ت داخ��ل الحاوي��ات وخاص��ة المص��نعة له��ذا الغ��رض والت��ي تلب��ي الش��روط المطلوب��ة. أن عل��ى مخ��زن ش��ب

المنظم�ات الت��ي تس��تخدم المخ��ازن ش�به الثابت��ة أن تق��وم بإدامته��ا وت��أمين منطق�ة حماي��ة حوله��ا وحس��ب الش��روط 
والوص�ول إل�ى المتفج�رات والتدابير الفنية االعتيادية. وكذلك عليها تأمين الحماية المادية لض�مان من�ع ال�دخول 

 من قبل األشخاص غير المخولين.
 

 استخدام الحاويات البحرية للخزن 7.6
 

 تحديدات المتفجرات   7.6.1
ص�اعق أو  1000كغ�م و 500يمكن استخدام الحاويات البحرية كمخ�ازن ش�به ثابت�ة لخ�زن المتفج�رات لغاي�ة 

ت كمخازن فيجب أن تتوفر فيها كافة الش�روط الفني�ة كبسولة أو مفجر في كل حاوية. وعند استخدام هذه الحاويا
 . المطلوبة للخزن. وتكون أماكن هذه الحاويات وفقاً لما مذكور في الملحق ه

 مسافات األمان عن المناطق السكنية وبين الحاويات  7.6.2
ن توض��ع . يج��ب أ يج��ب أن توض��ع الحاوي��ات بعي��داً ع��ن المن��اطق الس��كنية والط��رق العام��ة ووفق��اً للملح��ق ه

الحاويات على أرض منبسطة وصلبة. وبطريقة ال يمكن تحريكه�ا بس�هولة. واذا ك�ان مطل�وب اكث�ر م�ن حاوي�ة 
م م�ا ل�م تك�ن هنال�ك م�واد ح�اجزة أو 500فان الحد األدن�ى م�ن المس�افة الفاص�لة ب�ين الحاوي�ات يج�ب أن تك�ون 
م. وج�دران الحماي�ة المناس�بة له�ذا 25ل�ى جدران للحماية بين الحاوي�ات وف�ي ه�ذه الحال�ة يمك�ن تقلي�ل المس�افة إ

 الغرض يمكن إنشائها باستخدام الصناديق المملوءة بالتراب.
 

 الحماية من البرق والصواعق الرعدية  7.6.3
 حاويات الخزن يجب أن تربك كهربائياً باألرض لتصريف الشحنات الكهربائية الناجمة عن البرق.
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 الحاويات الخزن والتعامل مع المتفجرات في 7.6.4
أن المتفجرات والصواعق والكبسوالت والمفجرات يج�ب أن ي�تم خزنه�ا ف�ي العب�وات األص�لية للمص�نع ق�در 
اإلمكان باستثناء المتفجرات والص�واعق والكبس�والت الخاص�ة باس�تخدام الغرف�ة الي�ومي والمخزون�ة بص�ناديق 

أق�ل تق�دير م�ن الحاوي�ة البحري�ة واذا  م عل�ى20خاصة لذلك. وه�ذه العب�وات أو الص�ناديق ي�تم فتحه�ا عل�ى بع�د 
 استلزم األمر يمكن استخدام أدوات لفتحها على أن ال تكون مؤدية إلى حدوث شرارة.

 عزل المتفجرات وصواعق التفجير أو الكبسوالت 7.6.5
ف��ي كاف���ة مواق���ع خ��زن المتفج���رات والحاوي���ات البحري��ة ي���تم ع���زل المتفج��رات ع���ن ص���واعق التفجي���ر أو 

مل�م وان يك�ون ارتفاع�ه  275اية وسيلة تفجير أخرى) بواسطة ح�اجز م�ادي ال يق�ل س�مكه ع�ن  الكبسوالت (أو
مل��م عل��ى األق��ل. ويمك��ن إنش��اءه م��ن الحج��ر أو الكونكري��ت أو  500أعل��ى م��ن قم��ة الص��ناديق المخزون��ة ب،

 الحاويات المملوءة بالتراب.
 اإلدامــة 7.6.6

دة م�ن ال�داخل والخ�ارج س�المة بنائه�ا ويج�ب حمايته��ا الحاوي�ات البحري�ة يج�ب أن يح�افظ عليه�ا بص�ورة جي��
 وتأمين الصيانة الالزمة في كل األوقات.

 السجـالت  7.6.7
يجب االحتفاظ بسجالت يؤشر فيها الوارد والصادر (المخزون والمص�رف) م�ن المتفج�رات لغ�رض ت�دقيقها 

 بسهولة.
 ن الحرائقحماية وتامين الحاويات البحرية والمخازن شبه الثابتة م 7.6.8

حماية الحاويات البحرية والمخازن شبه الثابتة األخرى من الحرائق. أن المخازن شبه الثابت�ة الت�ي تس�توعب 
م��ن الص��واعق والكبس��والت والمفج��رات بج��ب أن تبن��ى م��ن م��واد  1000كغ��م م��ن المتفج��رات و 500إل��ى ح��د 

قل وان تؤمن كذلك حمايته�ا بش�كل جي�د مقاومة للحريق قادرة على الصمود بوجه الحريق لمدة ساعتين على األ
 ضد عمليات السطو.

 
 الخزن اليومي 7.7

 
 الـرزم 7.7.1

لالس�تخدام الي��ومي، يج��ب أن تخ�زن المتفج��رات بص��ناديق حديدي�ة أو خش��بية مناس��بة أو اي�ة حاوي��ات مناس��بة 
 أمينة.

 تحديدات المتفجرات  7.7.2 
ت أو كمي��ة مناس��بة م��ن الص��واعق والكبس��والت كغ��م م��ن المتفج��را 50الص��ناديق يمك��ن أن تحت��وي إل��ى ح��د 
 والمفجرات أو اية وسائل تفجير أخرى.

 عزل المتفجرات والصواعق المفجرة 7.7.3
الصناديق التي تحتوي على المتفجرات يجب أن ال تحتوي أيضاً على الصواعق والكبسوالت المفجرة أو اي�ة 

 وسيلة تفجير أخرى. وإنما يجب خزنها في صناديق منفصلة.
 

 خزن المقذوفات المتفجرة  7.8
 
 مقدمة  7.8.1 

في الغالب ال يمكن جمع ونق�ل وت�دمير كاف�ة المق�ذوفات ف�ي موق�ع الت�دمير المرك�زي خ�الل ي�وم عم�ل واح�د. 
ولهذا السبب تم وضع شرط لتحديد مخزن مؤقت لكميات محدودة من المقذوفات في مخزن ش�به ثاب�ت كمرحل�ة 

 للتدمير. تسبق نقلها إلى الموقع المركز
 األنظمة والقواعد الواجب تطبيقها  7.8.2

من هذا المعيار أيضاً واجبة التطبيق في خ�زن المق�ذوفات. وق�د  7.6إلى  7.3القواعد الموضوعة في األقسام 
لوحظ في العراق بشكل عام عدم ثبات ووجود كميات محدودة مع�دة للخ�زن والنق�ل. وله�ذا الس�بب ف�ان القواع�د 

تطبيقها على رزم المتفجرات والصواعق والكبسوالت المفجرة خالل عمليات النق�ل والخ�زن  واألنظمة الواجب
 ال يمكن تطبيقها على المقذوفات.

 
 خزن المجاميع المنسجمة أو المتساوقة (المتشابهة في الخواص)  7.8.3
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أو  حيثم��ا أمك��ن يج��ب خ��زن المجموع��ات المتش��ابهة م��ن المتفج��رات ف��ي مختل��ف المخ��ازن والمس��تودعات
الحاويات البحرية المستخدمة كمخازن شبه ثابتة. ويمكن خزنها في نفس الغرفة أو الحاوية بشرط أن يتم عزلها 
بع��ازل م��ادي مص���نوع م��ن الحج���ر أو الحاوي��ات الممل���وءة ب��التراب. ويج���ري تطبي��ق القواع���د التالي��ة لع���زل 

 المجموعات المتشابهة.
ع. وه��ذه المجموع��ة تض��م بش��كل ع��ام الص��واعق مجموع��ة ب يج��ب أن تخ��زن بمع��زل ع��ن بقي��ة المج��امي

 والمفجرات والكبسوالت.
 يمكن أن تخزن مع بعضها.  ، د ، ه  المجموعات ج

 هذه المجموعة تحتوي بشكل عام قذائف الهاون والرمانات اليدوية أو قذائف المدرعات.
حت��وي عل��ى المجموع��ة و. يج��ب أن تخ��زن بمع��زل ع��ن المج��اميع األخ��رى. ه��ذه المجموع��ة بش��كل ع��ام ت

 المزودة برؤوس حربية شديدة االنفجار (مكبسلة أو غير مكبسلة). RPGالصواريخ وقذائف الـ
المجموعة ز. يجب أن تخزن بمعزل عن بقية المجاميع. هذه المجموعة تحتوي بشكل عام على قنابل التن�وير 

 (قذائف الهاون أو القذائف اليدوية المحتوية على عناصر التنوير).
ح. يجب أن تخزن بمعزل عن المجاميع األخ�رى. ه�ذه المجموع�ة تحت�وي عل�ى مق�ذوفات ممل�وءة المجموعة 

 بالفسفور األبيض واألحمر.
 شروط خاصة للمقذوفات المملوءة بالفسفور األحمر أو األبيض   7.8.4

أن المخ��ازن المس��تخدمة لخ��زن ق��ذائف الفس��فور يج��ب أن تحت��وي عل��ى حاوي��ة م��اء مفتوح��ة كبي��رة بم��ا يكف��ي 
لتغط��يس المق��ذوفات غي��ر المنفلق��ة المحتوي��ة عل��ى الفس��فور األحم��ر أو األب��يض. ويج��ب أن تك��ون حاوي��ة الم��اء 

 مملوءة في كل األوقات. ويجب عدم تكديس هذا النوع من المقذوفات.
 خزن المتفجرات الفاسدة  7.8.5

 يجب أن يتم خزنها في صناديق خشبية أو حديدية.
 تحديدات المتفجرات  7.8.6

كغ�م وزن ص�افي للمتفج�رات ويش�مل  500الحد األقصى للمتفجرات في المخازن المؤقتة للمق�ذوفات ه�و أن 
المواد المتفجرة والكيميائية أو الدخان أو اي�ة محتوي�ات أخ�رى داخ�ل المق�ذوفات وال يش�مل وزن المقذوف�ة الت�ي 

 لمسافات السالمة في الخزن.  تحتويها. ارجع إلى الملحق ه
 ات غير المنفلقة الخردة (السكراب)المقذوف   7.8.7

هذا الن�وع م�ن المق�ذوفات الخالي�ة م�ن المتفج�رات يج�ب أن ال ي�تم خزنه�ا م�ع المق�ذوفات غي�ر المنفلق�ة الحي�ة 
 (المليئة بالمتفجرات).

 المقذوفات غير المنفلقة الخامدة 7.8.10
ع المق�ذوفات الحي�ة الفعال��ة. وه�ي المق�ذوفات الخالي�ة م�ن المتفج��رات ول�ذلك فه�ي خام�دة وال يج�وز خزنه��ا م�

 ويجب أن تؤشر المقذوفات الخامدة بشكل واضح وبألوان متناقضة ويكتب عليها "خامدة" أي غير فعالية.
 فترة الخزن 7.8.11

 المقذوفات يتم خزنها لمدة خمسة أيام كحد أعلى قبل تدميرها في الموقع المركزي للتدمير.
 ريقعالمات مناطق الخطر / خطر الح  7.8.12

يجب أن توضع العالمات المميزة التي تشير إلى وجود خطر متفجرات شديدة االنفجار مخزونة ف�ي المخ�زن 
 ويجب أن تعرض هذه العالمات بشكل واضح في مقدمة ومؤخرة وجوانب مخزن المتفجرات.

 العمل في المقذوفات 7.8.13
م أي أعم�ال إزال�ة تمهيدي�ة (مث�ل إزال�ة أن المخازن الخاصة بالمقذوفات مصممة لتكون مخازن مؤقت�ة وال ت�ت

م 200الصواعق التفجيرية منها) أو أي نشاطات مشابهة وان العمل الواج�ب إج�راءه يج�ب أن ي�تم عل�ى مس�افة 
 م اذا كانت الحماية مؤمنة لواسطة جدران مناسبة).25منه (وال يمكن تقليل هذه المسافة إلى 

 
 في مركز كالب األلغام األلغام والمقذوفات المستخدمة للتدريب 7.9

 
 مقدمة 7.9.1

أن الكالب الكاشفة لأللغام تق�وم بكش�ف األلغ�ام ع�ن طري�ق الش�م لل�روائح المنبعث�ة م�ن الم�واد المتفج�رة الت�ي 
يحتويها اللغم نفسه. ولهذا السبب فان برنامج الكالب الكاشفة األلغام يتطلب استخدام ألغام ومقذوفات حية (مليئة 

ب الك�الب. ه�ذا القس�م يفص�ل االحتياط�ات الواج�ب اتخاذه�ا عن�د اس�تخدام األلغ�ام الحي�ة ف�ي بالمتفجرات) لت�دري
 التدريب.
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 خزن واستخدام األلغام الجاهزة للعمل المزودة بالصواعق والمفجرات   7.9.2
يجب عدم وضع المفجر أو الصاعق أو الكبسولة داخل اللغم في أي وقت أثن�اء االس�تخدام للت�دريب والخ�زن. 

كن وضع هذه الصواعق في األلغام اذا ك�ان ذل�ك ض�رورياً بش�رط أن تك�ون خالي�ة م�ن المتفج�رات ومؤش�ر ويم
 عليها "خامدة".

أن اس��تخدام ه��ذه المفج��رات ف��ي األلغ��ام ألغ��راض الت��دريب يج��ب أن يقت��رن بوج��ود ص��واعق خالي��ة م��ن 
الرئيس�ية وت�رك اللول�ب فق�ط.  المتفجرات ملحقة بشكل دائم. ويجب إزالة الجزء الح�اوي عل�ى كمي�ة المتفج�رات

 وكل ذلك يجب أن يؤشر على انه "خامد" وتستخدم مواد ثابتة لإلعالن عن ذلك (مثل الحفر).
أن المشرف المسؤول عن المخزن الخ�اص ع�ن ألغ�ام الت�دريب الحي�ة يج�ب ن يك�ون مت�درباً وكف�وءاً وق�ادراً 

وسائل تفجيرها وكيفية عمله�ا. وه�و مس�ؤول ع�ن  على تمييز األلغام ومحتويات أجزائها ولديه فهم فني جيد عن
التأكد من أن كل الصواعق الخامدة الخالي�ة م�ن المتفج�رات موض�وعة م�ع األلغ�ام الحي�ة المس�تخدمة ألغ�راض 

 التدريب وبشكل يومي. وهو أيضاً مسؤول عن تدقيق إرجاع هذه األلغام والمفجرات في نهاية كل يوم.
 المفجرات 7.9.3

 مفجر ألغام في موقع تدريب الكالب الكاشفة لأللغام.يجب عدم ترك أي 
 ألغام التدريب الحية والخامدة 7.9.4

 ألغام التدريب الخامدة الخالية من المتفجرات. عاأللغام الحية (المملوءة بالمتفجرات) يجب أن ال تخزن م
 عرض األلغام في موقع تدريب الكالب الكاشفة لأللغام  7.9.5

 أو مقذوف هي كجزء من معرض موقع تدريب الكالب الكاشفة. ال يجوز عرض أي لغم
 التدريب باستخدام المقذوفات الحية 7.9.6

اذا كان التدريب يتطلب المقذوفات الحية فيجب استخدام المقذوفات منزوع�ة الص�واعق أو المفج�رات أو تل�ك 
ح��وال اس��تخدام المق��ذوفات الم��زودة بالس��دادات الت��ي توض��ع عن��د نق��ل المق��ذوفات وال يج��وز ب��أي ح��ال م��ن األ

 المملوءة بالفسفور األحمر أو األبيض في التدريب.
 مقيدات الخزن 7.9.7

من هذا المعيار يجب أن يتم تطبيقها على خزن األلغام الحية  7.6إلى  7.3أن القواعد الموضوعة في األقسام 
 الميكانيكية. تختبار المعداالمستخدمة في التدريب في موقع تدريب الكالب الكاشفة لأللغام أو مناطق ا

 
 )التعليميةخزن األلغام والذخائر الخامدة أو المعطوبة (  7.10

 
أن األلغام والذخائر المعروف بأنها خالية من الم�واد المتفج�رة يج�ب أن تخض�ع ل�نفس ش�روط خ�زن ال�ذخائر 

 الخامدة أو المثقوبة.
ذخائر الحي�ة ف�ي نف�س الحاوي�ة. وإنم�ا يج�ب أن ي�تم أن األلغام والمقذوفات الغير فعالة يجب أن ال تخزن مع ال

خزنها ف�ي حاوي�ة منفص�لة، والت�ي يج�ب أن تك�ون مؤش�رة بوض�وح أنه�ا خالي�ة م�ن المتفج�رات وأي�ة تأش�يرات 
أخرى موجودة على الحاوي�ة يج�ب إزالته�ا لض�مان ع�دم إمكاني�ة أن يحص�ل عل�ى خط�أ اعتباره�ا تحت�وي عل�ى 

 ذخائر حية.
 
 النقـل .8
 

 عـام  8.1
يجب على منظمات التنظي�ف وض�ع وإدام�ة إج�راءات تش�غيل أساس�ية والت�ي تق�دم اإلج�راءات الالزم�ة للقي�ام 

 بنقل آمن للمتفجرات. هذه اإلجراءات يجب أن تتضمن المتطلبات التالية:
 ضمان حماية وأمن المتفجرات. )أ 
والمتفج�رات المنس�جمة  نقل المتفجرات وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة وتحديداتها. ويتم نقل الذخائر )ب 

 أو المتشابهة في نفس العجلة ووفقاً لما مذكور في الملحق ط.
العج��الت المس��تخدمة لنق��ل المتفج��رات يج��ب أن ال تس��تخدم كمخ��زن للمتفج��رات وال يج��وز تركه��ا  )ج 

 محملة بالمتفجرات في أي وقت إال إذا تم توفير الحراسة المستمرة المشددة لها.
أن تكون كافة العجالت المحملة بالمتفجرات م�زودة ب�أجهزة اتص�ال م�ع  أثناء نقل المتفجرات يجب )د 

مقراته��ا لك��ي تق��وم ب��اإلبالغ ع��ن وق��ت المغ��ادرة والوق��ت المتوق��ع للوص��ول إل��ى المنطق��ة اآلمن��ة أو 
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المنطقة المقصودة والوقت الفعلي للوصول. وأجهزة االتصال تستخدم كذلك لإلبالغ عن التأخير أو 
 عند حدوث حادثة معينة.تغيير المسار وكذلك 

أن التهدي��د والخط��ر عل��ى س��المة وأم��ن المتفج��رات ي��زداد خ��الل عملي��ة النق��ل. ل��ذا فم��ن الض��روري االلت��زام 
 باإلجراءات الموضوعة لذلك.

 تأشير المتفجرات التي يتم نقلها 8.2
ي عل�ى يجب وضع عالمات تعريفية خاصة على الص�ناديق وال�رزم المحتوي�ة عل�ى المتفج�رات والت�ي تحت�و

 التفاصيل التالية:
 كلمة "متفجرات". انظر المالحظة. )أ 
 نوع المتفجرات مع االسم التجاري أو االسم العسكري. )ب 
 فئة الخطورة والمجموعة المالئمة. انظر المالحظة. )ج 
 الوزن الكلي للمتفجرات في الصندوق أو الرزمة. )د 
 ية.يجب أن تؤشر العجلة بعالمات من الخطر وكما تسمح به الحالة األمن )ه 

 
 تطبق على الصناديق اليومية فقط.: مالحظة

 
 تأشيرات التحذير   8.2.1

العجالت يجب أن تحمل الرموز والعالمات المعترف بها دولياً عند نقل المتفجرات وال�ذخائر. ويعتم�د وض�ع 
نظم�ة م�ا أو المرك�ز اإلقليم�ي أو م�دير برن�امج مدائرة شؤون االلغام�اإلشارات على الحالة األمنية. واذا قررت 

بان الحالة األمني�ة ال تس�مح بوض�ع عالم�ات خارجي�ة عل�ى العج�الت ألن ذل�ك سيش�كل تهدي�داً للعج�الت الناقل�ة 
 للمتفجرات لذا فيجب عدم وضع هذه اإلرشادات.

العجالت التي تنقل المتفجرات يجب أن تحمل ملصقات تحذيرية في مق�دمتها وعل�ى جوانبه�ا وخلفه�ا. ويج�ب 
ة التحذير القياسية مع الع�دد المح�دد م�ن عب�ارات التح�ذير الواج�ب وض�عها إل�ى ج�انبي وضع لوحة تحمل عالم

 العجلة إضافة إلى ألواح تحمل رموز خاصة بالنقل توضع في مقدمة ومؤخرة العجلة.
عالمات التحذير الت�ي توض�ع عل�ى الص�ناديق أو ال�رزم المنف�ردة يج�ب أن تلص�ق بش�كل جي�د خ�ارج العجل�ة 

 وتوضع في أماكن واضحة للعيان وتكون هذه التأشيرات موجودة على جانبي العجلة ومؤخرتها.
 تهيئة المتفجرات للنقل  8.3

 الرزم والتناول  8.3.1
ايير الدولية. ولك�ي تنس�جم م�ع المع�ايير الوطني�ة فالب�د م�ن مالحظ�ة يجب أن يكون رزم المتفجرات وفقاً للمع

 االحتياطات التالية:
 يجب أن تنقل المتفجرات في حاويات متفق عليها. )أ 
يج��ب أن ي��تم تفت��يش وفح��ص الحاوي��ات للتأك��د م��ن س��المتها وع��دم وج��ود أي أض��رار قب��ل تحمي��ل  )ب 

 المتفجرات لغرض نقلها.
 تقرارها وثباتها عند الحركة.يجب وضع الحاويات بطريقة تضمن اس )ج 
المتفجرات المعدة للتفجير (أزيلت منها أجهزة األم�ان) ال يج�وز نقله�ا إال أذا تم�ت عليه�ا إج�راءات  )د 

 السالمة واألمان.
المتفجرات التي أخفق إطالقها هي ال يجوز أن تنقل إال اذا تم�ت عليه�ا إج�راءات الس�المة م�ن قب�ل  )ه 

 .4 المستوى –أحد المختصين بالمعالجة 
 بعد إكمال عملية تحميل المتفجرات إلى العجلة فيجب أن تكون المتفجرات: )و 

 مؤمنة حمايتها بشكل يمنع حركتها. -1
 محمية من التأثيرات الضارة للطقس ومن السرقة ومن التدمير أو الفقدان. -2
 
 
 
 
 

 الوثائق واإلجازات  8.3.2
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رة وفق��اً إلج��راءات التش��غيل القياس��ية يج��ب أن تحص��ل المنظم��ة القائم��ة بنق��ل المتفج��رات عل��ى وثيق��ة ص��اد
ويج�ب أن تك�ون المنظم�ة أو الش�خص المس�ؤول ع�ن عملي�ة نق�ل  دائرة ش�ؤون االلغ�امالخاصة بالمتفجرات من 

 المتفجرات حاصالً على الموافقات المالئمة للقيام بذلك.
ت اس��تالمه تق��وم المنظم��ة أو الش��خص المس��ؤول ع��ن نق��ل المتفج��رات بتوقي��ع قائم��ة أو وص��ل اس��تالم يثب��

 للمتفجرات.
 نقل صواعق التفجير أو الوسائل األخرى لالشتعال والتفجير مع المواد المتفجرة 8.3.3

ال يج��وز نق��ل الص��واعق أو كبس��والت التفجي��ر أو أي وس��يلة م��ن وس��ائل التفجي��ر ف��ي نف��س العجل��ة م��ع بقي��ة 
 المتفجرات باستثناء حالة االستخدام اليومي.

كغ�م م��ن  50ي وفق�ط عن�دما ال يك�ون هن��اك خي�ار آخ�ر مت�اح ف��يمكن عندئ�ذ نق�ل فيم�ا يخ�ص االس�تخدام الي��وم
 صاعق أو كبسولة تفجير على أن تتوفر الشروط التالية: 100المتفجرات مع 

أن تك���ون الص���واعق وكبس���والت التفجي���ر مرزوم���ة بش���كل آم���ن ف���ي ص���ندوق منع���زل ع���ن بقي���ة  )أ 
 المتفجرات.

التفجير يجب أن توضع بمكان مستقل في العجلة  الصناديق التي تحتوي على الصواعق وكبسوالت )ب 
 منعزل عن بقية الصناديق المحتوية على المتفجرات.

وال يجوز تح�ت أي ظ�رف أن ي�تم وض�ع الص�واعق أو كبس�والت التفجي�ر ف�ي نف�س الص�ندوق م�ع  )ج 
 المتفجرات إطالقاً.

لمتطلب�ات ال�واردة يجب أن تكون الحاوية التي تخزن فيها الصواعق مصممة وفقاً للحد األدنى من ا )د 
 . في الملحق ج

 رزم كميات صغيرة من المتفجرات أو الصواعق 8.3.4
يج��ب أن تنق��ل الكمي��ات الص��غيرة م��ن المتفج��رات أو ص��واعق وكبس��والت التفجي��ر ف��ي ص��ناديق معدني��ة أو 

 .خشبية مالئمة. ويجب أن يتم رزمها بطريقة ال تسمح بحركتها حتى اذا تم اهتزاز الصندوق الذي يحتويه
 أماكن تحميل وتفريغ المتفجرات  8.3.5

أن تحمي��ل وتفري��غ المتفج��رات يمك��ن أن ي��تم فق��ط ف��ي أم��اكن مح��ددة له��ذا الغ��رض وخ��ارج المن��اطق الس��كنية 
 وبعيدة عن االتصاالت الراديوية.

أن المواقع التي يتم فيهل تحميل وتفريغ المتفجرات يجب أن تك�ون مؤش�رة بش�كل واض�ح باس�تخدام عالم�ات 
 ة خاصة بالمناطق الخطرة والحرائق.مناسب

هذه العالمات كما س�بق وص�فها ف�ي عملي�ة تأش�ير العج�الت الت�ي تحم�ل المتفج�رات وه�ذه المن�اطق يج�ب أن 
تك�ون فيه�ا تحدي�دات مادي��ة لمن�ع األش�خاص غي��ر المخ�ولين بال�دخول إليه�ا خ��الل عملي�ات التحمي�ل أو التفري��غ. 

عملي�ة التحمي�ل أو التفري�غ ف�ي موق�ع العملي�ات حي�ث أن الحال�ة األمني�ة االستثناء الوحيد من ذلك ه�و عن�دما ت�تم 
 ربما تعرض إلى الخطر سالمة العمليات الجارية.

 المتفجرات. يجب توفير مطافئ حريق مناسبة في مواقع تحميل وتفريغ
سحبها يجب أن توضع رزم المتفجرات بطريقة رفعها ثم وضعها في موقعها في العجلة وال يجوز رميها وال 

 على أرضية العجلة أو منطقة الخزن.
يج��ب ت���أمين المتفج���رات بحي���ث ال يس���مح بس���قوطها خ���ارج العجل���ة وك���ذلك يج���ب حمايته���ا ض���د الس���رقات 

 واألضرار وبمجرد أن يتم تحميل المتفجرات على العربات فال يجوز تركها بدون مراقبة أو حراسة بتاتاً.
 

 حـاالت اإلهمـال
 

له المتفجرات غالباً ما يحصل خالل عملية النقل وخاصة عملية التحميل والتفري�غ. أن اإلهمال الذي تتعرض 
أن رزم المتفجرات مصممة بشكل أساسي لكي تحتوي عل�ى المتفج�رات ب�داخلها وه�ي ت�وفر حماي�ة لمحتوياته�ا 

عل�ى  حتى يحين وقت استخدامها. فان في بعض الحاالت التي يك�ون فيه�ا أض�رار ف�ي ال�رزم والت�ي ق�د ال ت�ؤثر
 المحتويات بشكل مباشر ولكن تقلل من فاعلية الحماية المؤمنة.

 النشاطات والفقرات المحرمة في مناطق التحميل والتفريغ والخزن 8.3.6
 الفقرات التالية يتم تحريمها في المواقع التي يتم فيها استخدام أو خزن أو تحميل أو تفريغ المتفجرات:

 اية مواد أو أجهزة أخرى يمكن أن تسبب الحرائق. أعواد الثقاب، قداحات السكائر أو )أ 
 أي نوع من أنواع الشعالت النارية مثل أجهزة لحام المعادن أو عمليات الطبخ. )ب 
 التدخين. )ج 



  10.50المعايير الوطنية لشؤون االلغام 
  2008طبعة مؤقتة  

 

 19 

 العمل بأدوات قد تسبب إطالق شرارات. )د 
 تشغيل محركات العجالت. )ه 
التحمي��ل  األش��خاص الغي��ر مش��مولين بعملي��ة التحمي��ل والتفري��غ يح��رم عل��يهم التق��رب م��ن منطق��ة )و 

 والتفريغ.
ال يسمح لألشخاص بحم�ل الس�كائر أو األدوات الت�ي تس�تخدم م�ع الت�دخين إال إذا كان�ت الس�كائر أو  )ز 

 المواد األخرى موضوعة في صندوق معدني مغلق أحمر اللون.
 التحميل والتفريغ ليالً  8.3.7

د ذل�ك أثن�اء اللي�ل فيج�ب أن تحميل وتفريغ المتفجرات يجب أن يج�ري خ�الل س�اعات النه�ار ام�ا اذا ك�ان الب�
 تجري العملية وفقاً للقواعد الخاصة باإلضاءة الليلية في األماكن التي يجري فيها العمل بالمتفجرات.

 تحديدات التحميل 8.3.8
يجب أن يتم توزيع الحمولة على أرضية العجلة بشكل متساوي قدر اإلمكان. ثم بعد ذلك تجري عملي�ة ت�أمين 

ا وللعجلة ذاتها. أن الهدف من ذلك هو لمنع الحركة الغير مقص�ودة للمتفج�رات خ�الل عملي�ة الحماية الالزمة له
 النقل.

 أن المتفجرات يمكن تكديسها بمقدار الضعف في العجلة بشرط توفير ما يلي:
 

 أن ال يتم تجاوز الحد األعلى من الحمولة المقدرة للعجلة. )أ 
 ة.أن ال يتم تجاوز الحد األعلى من ارتفاع العجل )ب 
 أن تكون المتفجرات مؤمنة بطريقة تمنع الحمولة من السقوط. )ج 
 يجري تحديد كون الحمولة آمنة وجاهزة للنقل من قبل المشرف المخول. )د 

ال يجوز نقل المتفجرات في عجالت تحتوي على مواد تسبب الحرائق أو التفجيرات. وكافة البضائع الخط�رة 
 يجب أن تنقل وفقاً للملحق و.

ة بالعجالت الناقلة للمتفجرات يجب أن تكون نظيفة وواضحة. ويجب نقل المتفج�رات وت�أمين المنطقة الخاص
 التهوية الالزمة لها في العجالت المغطاة.

 
 وخزنها حركة المقذوفاتنقل و 8.4

 
 األشخاص المخولين بتحرك المقذوفات  8.4.1

أح�د الع�املين الكف�وئين ف�ي المعالج�ة. يمكن فقط نقل المقذوفات التي تكون حركتها آمن�ة ويح�دد ذل�ك م�ن قب�ل 
 ويجب اإلشراف على السواق القائمين بنقل المتفجرات من قبل أشخاص أكفاء في هذا المجال.

 المقذوفات غير المرزومة  8.4.2
المقذوفات غير المرزومة يجب منعها من الحركة في العجل�ة وذل�ك باس�تخدام أكي�اس الرم�ل إلس�نادها أو أي�ة 

 خرى لمنع الحركة.وسائل مناسبة أ
 رزم المقذوفات الصغيرة  8.4.3

 ملم لقذائف المدفعية) يجب معها أكياس الرمل لمنع حركتها. 30ملم و 23المقذوفات الصغيرة (مثل 
 نقل قذائف المدفعية المهيئة  8.4.4

ن أو تستخدم أكياس الرمل لمنع أي تأثير بين صواعق القذائف الغير موض�وعة ف�ي ص�ناديق، وق�ذائف اله�او
 الصواريخ وبدن العجلة الناقلة وبقية المقذوفات أثناء النقل.

 المقذوفات التي تنفجر باستخدام الكهرباء  8.4.5
اذا كانت الصواريخ التي تطلق بواس�طة الكهرب�اء والمق�ذوفات األخ�رى الت�ي تعم�ل بالكهرب�اء فيج�ب إغ�الق 

ات كهرومغناطيسية ألقل من المسافات المحددة جهاز راديو السيارة. وال يسمح بوجود أي أجهزة تصدر إشعاع
مت�ر م�ن خط�وط نق�ل الطاق�ة ذات  100في الملحق ط وأيضاً ال يس�مح للعجل�ة ب�المرور تح�ت وال حت�ى لمس�افة 

 الضغط العالي.
 عزل المقذوفات عن الصواعق وكبسوالت التفجير  8.4.7

جي�ر ف�ي نف�س الج�زء م�ن العجل�ة الت�ي يجب عدم نقل الصواعق وكبسوالت التفجي�ر أو الوس�ائل األخ�رى للتف
 تنقل هذه المتفجرات كما يجري الحال في حموالت االستخدام اليومي.

 
 المقذوفات المنقولة مع المتفجرات  8.4.8
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يمكن نقل المتفجرات في نفس العجلة مع المقذوفات بشرط أن تكون مرزومة في صناديق خش�بية وموض�وع 
 عليها عالمات مناسبة.

 فات المملوءة بالفسفور األبيض أو األحمرلمقذو  8.4.9
يجب عدم نقل القذائف المملوءة بالفسفور األحمر أو األبيض في نفس العجالت مع الق�ذائف والمتفج�رات م�ن 
األن�واع األخ�رى. ويج�ب نقله�ا ف�ي عج�الت مس�تقلة ف�ي حاوي�ات ممل�وءة بالم�اء ويك�ون حجمه�ا كافي�اً لتغط��يس 

 الماء. القذائف في
 أشير والعالمات التحذيريةالت  8.4.10

حيثما كان مناسباً وض�ع عالم�ات تحت�وي عل�ى عب�ارات تحذيري�ة أو رم�وز ووض�عها عل�ى العج�الت الناقل�ة 
 للمتفجرات.
 شروط أخرى خاصة بنقل المقذوفات   8.4.11

 من هذا المعيار ينبغي تطبيقها على عمليات نقل المقذوفات. 8-8، 8-7كافة الشروط الواردة في القسم 
 األشخاص المخولين بالتعامل مع المقذوفات  8.4.12

عادة يكون األشخاص المعالجين األكف�اء يس�مح له�م بحم�ل أو تفري�غ العج�الت الت�ي تحم�ل المق�ذوفات. يمك�ن 
للسماح لألشخاص الغي�ر م�دربين عل�ى حم�ل أو تفري�غ المق�ذوفات بش�رط أن يقوم�وا به�ذا العم�ل تح�ت إش�راف 

يقومون بإيج�ازهم عل�ى اإلج�راءات الس�ليمة قب�ل القي�ام بالعم�ل وبش�رط أن يق�وم ه�ؤالء المعالجين األكفاء الذين 
 المعالجين بتدقيق المقذوفات قبل حملها للتأكد من أنها سليمة وجاهزة للحركة.

 (التعليمية) نقل الذخائر واأللغام المعطوبة  8.5
ائر الحية ويجب نقلها في حاويات منفصلة ال يجب نقل الذخائر واأللغام المعطوبة في نفس الحاويات مع الذخ

 مؤشر عليها بشكل واضح أنها تحتوي على ذخيرة معطوبة.
 العجالت المستخدمة في نقل المتفجرات  8.6

 متطلبات العجالت  8.6.1
يجب أن تت�وفر ف�ي العج�الت الت�ي تنق�ل المتفج�رات كاف�ة متطلب�ات االتفاقي�ات الدولي�ة المتعلق�ة بالنق�ل الب�ري 

ات. على الشخص المسؤول عن نقل المتفج�رات القي�ام بالت�دقيق عل�ى أن العج�الت تت�وفر فيه�ا الفق�رات للمتفجر
 التالية:
يج��ب أن ي��تم فح��ص العج��الت المس��تخدمة لنق��ل المتفج��رات فيم��ا يخ��ص ش��روط األم��ان والمتان��ة  )أ 

 وتزويدها بالوقود قبل تحميلها بالمواد الخطرة.
 متفجرات.الحصول على اإلجازات الالزمة لنقل ال )ب 

 العجلة يجب أن تكون مزودة بالمعدات التالية:
مطفأة حريق، واحدة منها تكون خاصة بإطفاء الحرائق التي تنشب في محرك العجل�ة  2على األقل  )أ 

 واألخرى مخصصة للمتفجرات.
 متر. 150مصباح يدوي ذات ضوء برتقالي اللون يمكن رؤيته على بعد  2 )ب 
 توضع بالقرب من العجلة عند وقوفها في الطريق. من المثلثات التحذيرية العاكسة 2 )ج 
 علمان أحمران للداللة على أن العجلة تحمل متفجرات. )د 
 مجرفة ومعول. )ه 
 والخ. …حاوية لخزن أدوات التدخين مثل علب الثقاب والسكائر والقداحات  )و 

 
 إبالغ السواق ومساعديهم بالمعلومات  8.6.2

م لنق�ل المتفج�رات فيج�ب معرف�ة ن�وع المتفج�رات المحمول�ة، قبل أن يتم تحديد أي من العجالت سوف تستخد
كمياتها، وزنها وكذلك حالة الطريق التي سيتم سلوكه. ويجب عدم وضع المتفجرات في مقصورة القي�ادة إال اذا 

 كان مكان التحميل غير منفصل عن المقصورة.
 سحب العجالت 8.6.4

اثناء الرحلة فيج�ب  ت التي تكون فيها العجلة متعطلةحاالاليمنع سحب العجالت التي تحمل متفجرات ما عدا 
سحبها القرب مكان لغرض اصالحها او الى اق�رب موق�ع يمك�ن في�ه تحوي�ل المتفج�رات ال�ى عجل�ة ثاني�ة. عن�د 

 كم في الساعة .40سحب العجلة يجب ان التزيد السرعة عن 
 
 

 استخدام المقطورات  8.6.5
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بقاطرة واحدة فقط. أن المقطورات يجب أن تكون م�زودة بنظ�ام إيق�اف العجالت الناقلة للمتفجرات يسمح لها 
 (البريك) مرتبط مع نظام اإليقاف األساسي للعجلة الرئيسية.

 اإلجراءات الواجب إتباعها عند حصول حوادث مرورية   8.7
 االتصال مع المقر   8.7.1

ل الرحل�ة أو ال يمك�ن حله�ا بواس�طة إذا حصل حادث لعجلة تحمل متفجرات فيتبع ذلك عدم الق�درة عل�ى إكم�ا
 السائقين فيجب قيامهم بإبالغ المقر حاالً.

 واجبات السائق ومساعده   8.7.2
 أن واجبات السائق ومساعده في حالة حصول حادث هي كما يلي:

 اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية لمنع أي خطر من الوصول إلى العجالت األخرى. )أ 
لعجل�ة التنبي�ه بقي�ة مس�تخدمي الطري�ق إل�ى أن العجل�ة متوقف�ة ف�ي خلف ا 2وضع مثلث تحذير عدد  )ب 

 الطريق. ويطبق ذلك ليالً ونهاراً.
متر ح�امالً علم�اً أحم�راً لتح�ذير  100خالل النهار يقوم السائق بإرسال مساعده إن وجد إلى مسافة  )ج 

المس��اعد  بقي��ة العج��الت الس��ائرة ف��ي الطري��ق لغ��رض تقلي��ل س��رعتها أو إيقافه��ا. وف��ي اللي��ل يق��وم
 باستخدام األضوية بدالً من العلم.

 إخالء كافة الوثائق المتعلقة بنقل المتفجرات من العجلة. )د 
 إطفاء أي حريق في أو على العجلة. )ه 
 منع سقوط المتفجرات. )و 
 منع اقتراب المتفرجين وتحذيرهم من الخطر. )ز 
 إخبار أقرب مركز شرطة، وتحديد نوع العمل المطلوب من الشرطة. )ح 
لم��وظفين المس��ؤولين إل�ى الموق��ع، ي��تم إخب��ارهم ع�ن محتوي��ات الم��واد الخط��رة عل��ى عن�د وص��ول ا )ط 

 الناس.
إذا كان هنالك خطر حريق أو تفجير فيج�ب عل�ى الموظ�ف المخ�ول إخب�ار أق�رب مق�ر دف�اع م�دني وان يق�وم 

 بقطع حركة المرور بشكل كامل حتى تصبح الحالة تحت السيطرة واختفاء خطر الحريق أو التفجير.
 الحرائق خارج السيطرة   8.7.3

إذا ش��ب حري��ق ف��ي العجل��ة مباش��رة بع��د الح��ادث الم��روري، وال��ذي يك��ون م��ن المس��تحيل إطف��اءه بالمع��دات 
مت��ر عل��ى األق��ل م��ن العجل��ة المحترق��ة وإخب��ار الش��رطة  500المت��وفرة. فيج��ب إيق��اف حرك��ة الم��رور لمس��افة 
 وخدمات الطوارئ األخرى بأسرع وسيلة ممكنة.

 ير إضافية للسالمةتداب   8.8
 التدخين  8.8.1

 م من العجلة.20ال يسمح بالتدخين في مقصورة السائق أو في أي جزء آخر من العجلة والى مسافة 
 إصالح العجلة   8.8.2

ال يج��وز إج��راء أي��ة تص��ليحات ق��د تتس��بب ف��ي انط��الق ش��رارة تس��بب حريق��اً عن��دما تك��ون العجل��ة محمل��ة 
 تأكد من نقل المتفجرات إلى أأمن موقع.بالمتفجرات. وعلى المشرف أن ي

 أمن العجلة    8.8.3
من لحظة تحميل المتفجرات إلى العجلة وحتى وقت تفريغها في المكان األخير وتأمين حماية المتفج�رات ف�ي 

 موقع الخزن فال يجوز ترك العجلة بدون مراقبة. ويقوم السائق بترك مساعده مع العجلة لحين عودته.
 السرعة تحديد   8.8.4

% م��ن الس��رعة القص��وى المح��ددة للطري��ق 80يج��ب عل��ى الس��ائق القي��ادة بح��ذر وان ال يتج��اوز الس��رعة 
 كم في الساعة تحت أية ظروف. 70والمؤشرة في العالمات المرورية. وال يجوز أن تتجاوز السرعة 

 سرقة المتفجرات  8.8.5
ن نقله��ا أن يق��وم مباش��رة بإخب��ار المق��ر إذا تم��ت س��رقة المتفج��رات فعل��ى المنظم��ة أو الش��خص المس��ؤول ع��

 والسلطات المحلية بأسرع ما يمكن بعد اكتشاف السرقة.
 احيتاطات ضد الكهرباء   8.8.6

 يجب أن يتوفر في العجلة جهاز لتفريغ الشحنات الكهربائية إلٮاألرض.
 المسافة بين العجالت   8.8.7
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م على األقل. وان إذا 100جب أن تكون المسافة بينها عندما تتحرك العجالت الناقلة للمتفجرات مع بعضها في
 لم تكن الحالة األمنية تسمح بمثل هذه المسافة فيمكن النظر في تحديد المسافة المالئمة.

 تفتيش العجالت  8.8.8
إذا تم اكتشاف أي ضرر في العجلة أو المتفجرات من قبل السائق أو المراقب فيجب إخبار المشرف عن ه�ذا 

 خاذ اإلجراء المناسب.األمر الت
 اعادة التزود بالوقود 8.8.9

ال يجوز تزويد العجلة الناقلة للمتفجرات بالوقود أثناء تشغيل المحرك أو إذا كانت عملية تزويد الوقود تس�بب 
 تسرب بعض الوقود.

 الطريق   8.8.9
 خالل حركة المتفجرات على الطريق فان سائق العجلة يجب أن يتأكد بأنه يسير:

 الطريق المثبت من قبل الموظف المسؤول عن المتفجرات. على )أ 
 خالل ساعات النهار (  ليس اكثر من ساعتين قبل مغيب الشمس). )ب 
تأمين مكان آمن لمبيت العجلة أثناء الليل كأن يكون مركز شرطة أو قاعدة عسكرية إذا ك�ان الس�ير  )ج 

 محدد نهاراً فقط.
حص��ول موافق��ة الموظ��ف المس��ؤول ع���ن  أي انح��راف أو تغيي��ر ف��ي خ��ط الس��ير المح��دد فيج��ب )د 

 المتفجرات.
 نقل المتفجرات مع بضائع أخرى   8.8.11

/ المرك�ز اإلقليم�ي ف�ي عج�الت دائ�رة ش�ؤون االلغ�امال يجوز نقل المتفجرات بدون إذن رسمي تحريري م�ن 
 فيها:

 بضائع خطرة من غير المتفجرات. )أ 
 ول الحادث مما يؤدي إلى التفجير.بضائع غير خطرة ولكنها قد تسبب تأثيرات ضارة نتيجة حص )ب 

ف��ي ه��ذا المعي��ار ف��ان البض��ائع المقص��ودة ال تتض��من ال��رزم أو الم��واد العازل��ة أو الحب��ال المس��تخدمة لتثبي��ت 
 البضائع أو المشمعات التي تغطيها أو أي مواد أخرى تحمل في العجلة ألغراض حماية وتأمين الحمولة.

 
 

 عزل المتفجرات   8.8.12
يل المتفجرات المصنفة في مجموعة معين�ة م�ع غيره�ا م�ن المتفج�رات إال وفق�اً لم�ا م�ذكور ف�ي ال يجوز تحم

 الملحق ح.
 سواق العجالت واألشخاص اآلخرين  8.9

 السواق   8.9.1
الس��واق واألش��خاص اآلخ��رين المش��اركين ف��ي نق��ل المتفج��رات يج��ب أن يكون��وا حاص��لين عل��ى الم��ؤهالت 

 متفجرات. والتدريب الالزم للتعامل مع ال
الشروط التالية يجب توفرها في األشخاص المشاركين في سياقة عجالت المتفجرات أو يتعاملون مباشرة مع 

 المتفجرات:
 عاماً. 21ال يقل عمره عن  )أ 
 أن يكون بصحة بدنية وعقلية جيدة وان يكون بدنياً قادراً على التعامل مع المتفجرات. )ب 
 وفقاً للقانون.أن ال يكون محكوماً أو مداناً بجريمة  )ج 
 يجب أن يكون حاصالً على تدريب خاص بنقل وخزن والتعامل مع المتفجرات. )د 
 أن تكون لديه رخصة من السلطات الحكومية للقيام بحمل المتفجرات. )ه 
يجب أن يحمل السواق قائمة بحمولة العجلة تقدم إل�ى الس�لطات المحلي�ة ف�ي حال�ة نش�وب حري�ق أو  )و 

 حادث مروري أو عطل العجلة.
 أن يعلم السواق بالطرق والمسالك المعتمدة والواجب السير فيها. يجب )ز 
والس��لطات العراقي��ة دائ��رة ش��ؤون االلغاميج��ب عل��ى الس��واق حم��ل كاف��ة التخ��ويالت الص��ادرة ع��ن  )ح 

 المتعلقة بنقل المتفجرات والذخائر وتقديمها إلى السلطات المسؤولة عند الطلب.
اس��تخدام أش�خاص غي��ر م��ؤهلين للتعام�ل م��ع المتفج��رات تح��ت وفيم�ا ع��دا المتطلب��ات الم�ذكورة أع��اله يمك��ن 

إش��راف ش��خص كف��وء ومؤه��ل ألغ��راض تحمي��ل وتفري��غ المتفج��رات وبش��رط أن ي��تم إخب��ارهم ع��ن إج��راءات 
 السالمة الواجب مالحظتها عند القيام بهذه النشاطات.
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لتهم. وه�ذا يتطل�ب يجب أن يتم إخب�ار الس�واق المس�ؤولين ع�ن نق�ل المتفج�رات ع�ن األخط�ار الخاص�ة بحم�و
معلومات عن طبيعة ونوع األخطار المحتملة للحمولة وكذلك تعليمات محددة ع�ن اإلج�راءات الواج�ب اتخاذه�ا 
عند الحوادث أو الحرائق. التعليمات الخاصة بالحرائق تقتضي بالقيام بإطف�اء الحري�ق قب�ل أن يص�ل إل�ى مك�ان 

أو ضرر يته�دد عجلت�ه أو المتفج�رات الت�ي يحمله�ا فعلي�ه تحميل المتفجرات. واذا شعر السائق بوجود أي خطر 
 التوقف في أقرب مكان آمن.

 
 المسافرون   8.9.2

ال يج��وز لمنظم��ات التنظي��ف القي��ام بنق��ل المس��افرين م��ع المتفج��رات. وان م��ن يس��مح له��م ه��م فق��ط الس��ائق 
 ومساعده.

تعيين أحد السواق الكفوئين لكي  أما إذا كان من الضروري حمل المسافرين في نفس عجلة المتفجرات فيجب
يكون الشخص المسؤول عن الجميع. هذا الشخص المسؤول يجب أن يتأك�د م�ن س�المة الجمي�ع. وال يس�مح له�م 

 بالركوب في الخلف مع المتفجرات.
 واجبات المشرفون، السواق، المراقبون والمرافقون  8.9.3

يكون�وا ملم�ين ب�إجراءات التش�غيل القياس�ية له�ذا  كافة المش�رفون والس�واق والمراقب�ون والمرافق�ون يج�ب أن
 المعيار.

 المراقبون   8.9.4
المراق��ب ه��و ش��خص يس��اعد الس��ائق ف��ي الحرك��ة اآلمن��ة للمتفج��رات. ه��ذا الش��خص معن��ي بجوان��ب الس��المة 

 المتعلقة بحركة المتفجرات ويمكن أن يقوم بالسياقة في الحاالت الطارئة.
 الحوادث  8.9.5

عجلة أثناء نقل المتفجرات وتسبب هذا الحادث بأض�رار للمتفج�رات ف�ان البض�اعة المحمل�ة إذا حدث حادث لل
ال يجوز تحركيها ونقله�ا اال بع�د إط�الع مع�الج متخص�ص ع�دا الح�االت الت�ي يك�ون فيه�ا ت�رك المتفج�رات ف�ي 

 منطقة الحادث يؤدي إلى مخاطر جسيمة.
 العجالت المرافقة  8.9.6

نة من اكثر من عجل�ة فيج�ب أن يرافقه�ا مراق�ب مخ�ول ف�ي عجل�ة مس�تقلة تق�ود عندما تكون حركة النقل مكو
 بقية العجالت وتساعد في إعطاء التوضيحات وتقديم التسهيالت في نقاط التفتيش.

 ينبواجبات المراق  8.9.7
 أن واجبات المرافقين هي:

 البقاء مع البضاعة في كل األوقات. )أ 
 لالزمة للحيلولة دون حدوث سرقات.المالحظة والتفتيش واتخاذ اإلجراءات ا )ب 
 القيام بدور عضو االرتباط مع نقاط التفتيش. )ج 

 (التعليمية) الذخائر واأللغام الخامدة والمعطوبة . 9
 مقدمة  9.1

أن األلغام والذخائر هي مواد خطرة بحد ذاتها ومن الض�روري أن يتخ�ذ جمي�ع م�ن ل�ه عالق�ة بالتعام�ل معه�ا 
باه والحذر الشديدين. أن من الواضح أن استخدام األلغام أو الذخائر الخامدة يكون آمن التدابير االحترازية واالنت

ألغراض التدريب أو العرض ولكن حتى ذلك يحمل في طياته بعض المخاطر. لذا فان المبدأ األساسي للس�المة 
الت�دريب ي�تم تقليل�ه إل�ى هو أن ال تخلط الذخائر الحية مع الخامدة. أن هذا المبدأ يضمن أن خطر الحوادث أثن�اء 

الحد األدنى. أن االستخدام غير المتعمد للذخائر الحية الناجم عن اإلهمال يك�ون س�بباً للعدي�د م�ن اإلص�ابات ف�ي 
 األرواح والمعدات.

ال يوجد تشريع دولي خاص يشير إلى استخدام الذخائر واأللغام الخامدة لذا فان هذا الجزء من المعايير يعتمد 
 السابقة. على الخبرات

أن تحويل األلغام والذخائر الحية إلى خامدة ألغراض التدريب يجب أن يتم بواسطة أشخاص أكفاء ومخولين 
). حيث أن مثل ه�ذه األعم�ال تنط�وي عل�ى مخ�اطر كبي�رة ف�ان 09.30(ووفقاً للمعيار  4معالجين من المستوى 

 امج أو نظيره في منطقة التنظيف.التخويل بإجراء مثل هذه النشاطات يجب أن يصدر عن مدير البرن
 

أن الذخائر واأللغام الخامدة متوفرة لدى األسواق التجارية. وهي مصنوعة م�ن م�واد تك�ون فارغ�ة  مالحظة:
في داخلها أو يتم الحصول عليها من الجهة المصنعة مباشرة قبل وضع المواد المتفجرة ف�ي داخله�ا 
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يج��ب أن يك��ون الخي��ار األول ويك��ون اس��تخدام  أو القي��ام بتص��نيعها خصيص��اً له��ذا الغ��رض وه��ذا
 المصنوعة محلياً كخيار أخير.

 وعلى منظمات التنظيف أن تضع إجراءات تشغيل أساسية لخزن والتعامل مع الذخائر واأللغام الخامدة.
 الغرض  9.2

 أن الغرض من ذلك هو لضمان أن هذه المواد يتم التعامل معها وخزنها وحسابها بدقة لكي يتم:
 جنب الحوادث.ت )أ 
تجنب الحوادث الناجمة ع�ن التعري�ف الخ�اطئ ال�ذي يق�ود إل�ى عملي�ات تنظي�ف غي�ر ض�رورية أو  )ب 

 التخلي عن إجراءات السالمة.
 ضمان سالمة هذه المواد. )ج 
 ضمان أن ال تكون هذه المواد عرضة للضرر. )د 
 عرض المقذوفات الخامدة في المتاحف أو معارض المقذوفات   9.3

 تعريف   9.3.1
المصطلح "خالية من المتفجرات" يشير إلى أن كل المواد المتفجرة الفعالة تم إزالتها من المقذوف وانه لم  أن

 تتبقى أي مكونات يمكن أن تسبب االنفجار.
 المواد المسموح عرضها  9.3.2

م فقط الم�واد الت�ي تك�ون خالي�ة تمام�اً م�ن المتفج�رات يس�مح بعرض�ها ف�ي المت�احف أو مع�ارض الق�ذائف أم�ا
 الجمهور.

 (التعليمية) تأشير الذخائر الخامدة أو المعطوبة   9.4
كافة هذه ال�ذخائر يج�ب أن تؤش�ر بش�كل واض�ح م�ن كاف�ة جوانبه�ا بكلم�ات "خام�دة" "معطوب�ة" "خالي�ة م�ن 
المتفجرات". أن هذا يضمن أنها يمكن التعرف عليها بسهولة من كافة الزواي�ا وك�ذلك يج�ب أن يوض�ع له�ا رق�م 

 ص وهذا الرقم يجب أن يكون على النحو التالي:تسلسل خا
 

 01/  1234/   أ ب ج
 (منظمة التنظيف / رقم التسلسل / سنة الصنع / صفقة الشراء)

 
ال يوج�د مقي��اس دول�ي متف��ق علي��ه لتحدي�د ل��ون لتأش��ير ه�ذه الم��واد. ل�ذا فعن��دما يش��ك أح�د األش��خاص بلغ��م أو 

فيج�ب ف�ي ه�ذه الحال�ة التعام�ل مع�ه عل�ى أس�اس ان�ه ح�ي والقي�ام مقذوف وهو غير متأكد أن كان حياً أو خام�داً 
 بطلب االستشارة من المعالج المختص.

 تسجيل األلغام والذخائر الخامدة والمعطوبة  9.4.1
يجب أن تح�تفظ منظم�ة التنظي�ف بس�جل رئ�يس لكاف�ة ال�ذخائر واأللغ�ام الخام�دة والمعطوب�ة المس�ؤولة عنه�ا. 

 ى المعلومات التالية:وهذا السجل يجب أن يحتوي عل
 رقم التسلسل )أ 
 نوع المقذوف )ب 
 الموقع الحالي )ج 
 رقم تسلسل الشهادة الخاصة بخلوه من المتفجرات )د 

 ويجب اعتماد نظام حساب مالئم مماثل للنظام المستخدم في حساب الذخائر الحية.
 المكونات   9.4.2

من المتفج�رات يج�ب أن تك�ون نفس�ها  كافة المكونات (مثل الصواعق والملحقات) المزودة للمقذوفات الخالية
خالية من المتفجرات كذلك (مثال إزالة ك�ل المفج�رات واألج�زاء الت�ي ت�ؤدي إل�ى التفجي�ر وإزال�ة ك�ل األس�الك 

 واألجزاء الفنية والمساحيق التي تؤمن عمليات االشتعال والتفجير).
 التحويل إلى عناصر خالية من المتفجرات  9.4.3

ت ألي غ�رض ممن�وع بش�دة. أن التع�ديالت الت�ي تج�ري عل�ى بع�ض ال�ذخائر واأللغ�ام أن التالعب بالمتفجرا
لغرض تحويلها إلى االستخدام التعليمي يجب أن ال تجري إال بموافقة الجهات المختصة العليا وبإشراف مباش�ر 

 .09.30من قبل معالجين أكفاء من المستوى الرابع وفقاً للمعيار 
 خلو من المتفجراتالشهادات الخاصة بال   9.4.4

يجب البدء بالمالحظ�ة البص�رية للمق�ذوفات المفت�رض أنه�ا خالي�ة م�ن المتفج�رات وي�تم ذل�ك بواس�طة خب�راء 
ومختصين بالمعالجة ومن ثم القيام بالفحص الم�ادي للتأك�د م�ن خلوه�ا م�ن الم�واد المتفج�رة س�واء الكيميائي�ة أو 
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ط�رة. وك�ذلك يق�وم الش�خص الفن�ي المخ�تص بالتأك�د م�ن أن البايولوجية أو اإلش�عاعية أو غيره�ا م�ن الم�واد الخ
كافة العالمات والتأشيرات الموضوعة على المقذوفات عندما كانت حي�ة وفعال�ة وتش�ير إل�ى (نوعيته�ا ورزمه�ا 
وتصنيفها) قد تمت إزالتها بعد اعتباره�ا خام�دة وخالي�ة م�ن المتفج�رات. وبع�د التأك�د م�ن ك�ل ه�ذه األم�ور يق�وم 

بإصدار شهادة تؤيد خلوها م�ن المتفج�رات ويج�ب أن تحت�وي ه�ذه الش�هادة عل�ى المعلوم�ات  الشخص المختص
 التالية:
رقم التسلسل الخاص. (يوصى ألغراض تسهيل األعمال اإلداري�ة أن يك�ون ال�رقم كم�ا م�ذكور ف�ي  )أ 

 ).5الفقرة 
 التاريخ )ب 
 اسم الشخص الفني أو المعالج المختص القائم بالفحص. )ج 
 وصف مختصر للمادة )د 
 ارة خالية من المتفجراتعب )ه 
 توقيع القائم بالفحص )و 

 يوصى بان يتم استخدام التصريح التالي في إصدار الشهادة:  مالحظة:
أؤيد قيامي بالفحص البصري والمادي للمادة المشار إليها في ه�ذه الش�هادة وأؤك�د أن ه�ذه الم�ادة ال 

أو إشعاعية أو أية مواد خط�رة  تحتوي على مكونات أو أجزاء متفجرة سواء كيمياوية أو بايولوجية
أخرى. وأؤيد أيضاً اني تأكدت بأن كافة العالمات واإلشارات السابقة قد تمت إزالتها وان المادة ق�د 
ت��م تأش��يرها ب��ـ"خامدة" أو "معطوب��ة" أو "خالي��ة م��ن المتفج��رات". إنن��ي واث��ق م��ن أنه��ا أمين��ة ف��ي 

 االستخدام ألغراض التدريب والعرض.
 عنية أن تحتفظ بسجل لكافة الشهادة الصادرة.وعلى المنظمة الم

 تعطيل األلغام والذخائر   9.4.5
ال يجوز أن تقوم منظمات التنظيف بتعطيل األلغ�ام وال�ذخائر إال وفق�اً إلج�راءات فني�ة ي�تم القي�ام به�ا بواس�طة 

 معالجين مختصين.
 

 األمن   9.4.6
لية من المتفجرات يجب أن تؤمن حمايتها في دوالي�ب كافة المواد المعروضة من المقذوفات غير المنفلقة الخا

عرض زجاجية أو تثبت على الج�دران أو عل�ى األرض بطريق�ة ال يك�ون م�ن الس�هل رفعه�ا م�ن قب�ل أش�خاص 
 غير مخولين.

 
 خطر الكهرباء على المتفجرات  .10

 اإلشعاعات الكهرومغناطيسية  10.1
ات كهرومغناطيسية قوية بما يكف�ي لتفجي�ر ال�ذخائر (الت�ي أن مرسالت اإلذاعة عند اإلرسال تقوم بإنتاج موج

تعتمد في إطالقها على الكهرباء) غير المحمية من خط�ر الكهرب�اء ويمك�ن تحقي�ق الس�المة ف�ي ه�ذا الص�دد م�ن 
خالل تدابير منها ربط أعمدة حديدية لتصريف الكهرباء. أن مثل هذه المقذوفات الت�ي تت�أثر بالكهرب�اء يج�ب أن 

في رزم مغلقة لحين استخدامها. أن المس�افات اآلمن�ة الت�ي يج�ب االحتف�اظ به�ا ف�ي البع�د ع�ن مص�در  يحتفظ بها
الموجات الراديوية يعتم إلى ح�د كبي�ر عل�ى ن�وع المرس�الت الراديوي�ة. الج�داول ف�ي الملح�ق ح تق�دم توص�يات 

 اإلذاعية. حول بعد المسافة الواجب مراعاته بين المتفجرات والمصادر الكهربائية للمرسالت
 الكهربائية المستقرة   10.2

ف��ي البيئ��ة الجاف��ة ي��زداد احتم��ال خط��ر الكهرب��اء المس��تقرة. ل��ذا فيج��ب تعزي��ز كاف��ة االحتياط��ات لتقلي��ل ه��ذه 
 االحتمالية.

وتعتبر بعض أنواع األقمشة النايلونية أو المعاطف المطرية لها قدرة إنتاج كهربائية مستقرة نتيج�ة لالحتك�اك 
 ها وعندا خلعها لذا ينصح عدم ارتدائها أو خلعها أو خلع الكفوف أثناء التعامل مع المتفجرات.عند ارتدائ
 الربط األرضي   10.3

مخ�ازن المتفج��رات يج��ب أن يرت�ب له��ا حماي��ة م��ن الب�رق والص��واعق ل��ذا فيج�ب االهتم��ام بتزوي��دها ب��الربط 
 األرضي لغرض حمايتها وتسريب الكهرباء إلى األرض.
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 طر اإلشعاعات الكترومغناطيسيةخ   10.4
المتفجرات والصواعق الكهربائية والمقذوفات تكون عرضة إل�ى الطاق�ة االلكترومغناطيس�ية ل�ذا يج�ب اتخ�اذ 
كاف��ة االحتياط��ات لمن��ع تعرض��ها ل��ذلك ويج��ب التعام��ل م��ع الخط��ر االلكترومغناطيس��ي ح��ول من��اطق مخ��ازن 

 المتفجرات وفقاً للحدود المذكورة في الملحق ح.
 

 اإلدارة والسيطرة على المتفجرات  .11
 مقدمة   11.1

أن اإلدارة والسيطرة على المتفجرات تعتبر من األمور الحيوية للقيام بالعمليات. أن الحالة األمنية المت�دهورة 
والمراكز دائ�رة ش�ؤون االلغ�امفي الع�راق تتطل�ب إج�راءات إداري�ة مش�ددة للس�يطرة عل�ى المتفج�رات م�ن قب�ل 

أو منظمات شؤون األلغام. المقاييس التالية تمثل الحالة األمنية الراهنة في العراق ويمكن إع�ادة النظ�ر  اإلقليمية
 فيها في المستقبل عندما تستقر الحالة األمنية.

 مسؤوليات عامة   11.2
الس�لطات والمراكز اإلقليمية بتحديد التسهيالت واإلجراءات اإلدارية باالش�تراك م�ع دائرة شؤون االلغامتقوم 

العراقي��ة األخ��رى إلنش��اء مخ��ازن ثابت��ة للمتفج��رات ي��تم االس��تفادة منه��ا م��ن قب��ل مجتم��ع ش��ؤون األلغ��ام بش��كل 
 مشترك.
الموظف المسؤول على المتفجرات يح�تفظ بس�جل للس�يطرة عل�ى إدخ�ال وإخ�راج المتفج�رات وي�تم  )أ 

 إخبار المراجع بتقارير شهرية قبل تاريخ الخامس من كل شهر.
يقوم الموظف المسؤول عن المتفجرات بحساب المتفجرات المتوفرة لدي�ه بش�كل ي�ومي  حيثما أمكن )ب 

ويقوم بمقارنتها مع ما موجود لدى منظمات التنظيف في مخازنها شبه الثابتة وكذلك القي�ام بمقارن�ة 
 أو المراكز اإلقليمية بشكل شهري.دائرة شؤون االلغامما موجود لدى 

تى المس�تويات وال�ذي ال يمك�ن حل�ه ي�تم إخب�ار الس�لطات العلي�ا أن أي تعارض أو اختالف وعلى ش )ج 
 عنه.

 
 التوزيع اليومي للمتفجرات  10.2.1

يجب تدقيق المتفجرات التي ترزم في صناديق داخل المخازن لغرض االستعمال اليومي في مواقع العمل في 
المخ�ازن وتس�لم إل�ى قائ�دة بداية كل يوم عمل. تصرف المتفجرات من قبل الشخص المسؤول عن السيطرة ف�ي 

الفريق الذي يجب أن يوقع على االستالم. على قائد الفريق أن يدقق المتفجرات في نهاية كل ي�وم عم�ل لغ�رض 
التأك�د م��ن أي الكمي�ات المتبقي��ة تس��اوي مق�دار الكمي��ة المس�تلمة ناقص��اً الكمي��ة المس�تخدمة ف��ي ذل�ك الي��وم. تق��در 

 صاعق أو كبسولة تفجير. 100كغم و 50ي كل يوم بما ال يزيد عن الكميات التي يستخدمها فريق العمل ف
 

 دائرة شؤون االلغاممسؤوليات الموظف المسؤول عن المتفجرات في    11.3
تحفظ الكميات الرئيسية من المتفجرات المستخدمة في شؤون األلغام اإلنسانية في العراق ف�ي مخ�زن رئيس�ي 

وال��ذي يك��ون مس��ؤول دائ��رة ش��ؤون االلغامع��ن المتفج��رات ف��ي  وتح��ت الس��يطرة المباش��رة للموظ��ف المس��ؤول
 مباشرة عما يلي:

 جمع كافة الذخائر والمتفجرات والمقذوفات ونقلها إلى المستودع الرئيسي. )أ 
الخ��زن الس��ليم واآلم��ن للمتفج��رات ف��ي المس��تودع الرئيس��ي ووفق��اً لألنظم��ة الدولي��ة الخاص��ة بخ��زن  )ب 

 المتفجرات صادرة عن الحكومة العراقية. المتفجرات وأية أنظمة لها عالقة بخزن
 السيطرة على كافة المتفجرات الموجودة في المستودع الرئيسي والسيطرة على أعدادها. )ج 
 تسليم المتفجرات إلى الموظف المخول من المراكز اإلقليمية. )د 
ل�ى بإجراء جرد سنوي مرفق بتقارير التفت�يش وتوحي�د ذل�ك بتقري�ر يرف�ع إدائرة شؤون االلغامتقوم  )ه 

 .دائرة شؤون االلغاممدير عام 
ت�دريب الم�وظفين المس�ؤولين ع�ن المتفرج�ات الت��ابعين للمنظم�ات وك�ادر اإلش�راف المس�ؤول ع��ن  )و 

 الخزن واإلدارة والسيطرة حسب الطرق الصحيحة في الخزن والنقل والسيطرة.
ت��نظم خ��زن ونق��ل  ويج��ب إض��افة إل��ى ذل��ك أن يك��ون ه��ذا الموظ��ف مطلع��اً وملم��اً باالتفاق��ات الدولي��ة الت��ي

 المتفجرات وعلى القواعد التي تنظم هذه األعمال وكذلك وفقاً لألنظمة والقوانين المرعية في العراق.
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 مسؤوليات الموظف المسؤول عن المتفجرات في المركز اإلقليمي   11.4
 .ون االلغامدائرة شؤتقوم المراكز اإلقليمية بالتفتيش على المتفجرات لدى المنظمات وفقاً لتوجيهات 

وعلى الموظفين المسؤولين عن المتفج�رات ف�ي المراك�ز والمنظم�ات أن يكون�وا مطلع�ين وملم�ين باالتفاق�ات 
الدولية التي تنظم خزن ونقل المتفجرات وعلى القواعد التي تنظم هذه األعم�ال وك�ذلك وفق�اً لألنظم�ة والق�وانين 

 المرعية في العراق.
 لدى المنظماتمسؤوليات موظف المتفجرات   11.5

أن الموظف العامل في إحدى المنظمات غير الحكومية المسؤول عن طل�ب واس�تالم المتفج�رات م�ن المرك�ز 
اإلقليمي تكون كافية للعمليات لمدة شهرين ويشرف على عمل الكادر المسؤول عن الخ�زن واإلدارة والس�يطرة 

 في موقع مقرر المشروع الميداني.
 مسؤوليات المنظمات   11.6
 قديم الطلبات والدفع للمتفجرات إلى المسؤول اللوجستي في المركز اإلقليمي.ت )أ 
 طلب واستالم المتفجرات عن المركز اإلقليمي وتسليمها إلى المكاتب المسؤولة عن استخدامها. )ب 
 تسليمها من المكاتب إلى فرق العمل الميداني. )ج 
 الخزن اآلمن والسليم للمتفجرات في المواقع. )د 
 ين المخازن اإلقليمية والمواقع وكذلك مواقع العمل اليومي.نقل المتفجرات ب )ه 
 تأمين الحماية منذ استالم المتفجرات وحتى االستخدام النهائي في مواقع العمل. )و 
السيطرة على أع�داد وكمي�ات المتفج�رات وحس�ابها من�ذ اس�تالمها وال�ى االس�تخدام النه�ائي له�ا ف�ي  )ز 

 مواقع العمل.
 سجالت المتفجرات   11.7

ظمات التي تستخدم المتفجرات يجب أن تحتفظ بسجالت توثق ما يتم استخدامه أو تدميره م�ن المتفج�رات المن
 ويجب أن تحتوي السجالت على ما يلي:

 اسم وعنوان المنظمة التي جلبت منها المتفجرات. )أ 
 تاريخ التجهيز / نوع وكمية التجهيز. )ب 
 غرض االستخدام. )ج 

المتفجرات المفق�ودة أو الم�دمرة وتواريخه�ا وتفاص�يل ع�ن الجه�ة  إضافة إلى معلومات كاملة عن نوع وكمية
 التي تم التسليم إليها عند تدميرها أو فقدانها.

على المنظمات أن تتشدد في األشراف على كميات المتفجرات المستخدمة خالل العمليات والت�دريب. ويج�ب 
تالم مؤرخ ومذكور فيه معلومات ع�ن أن تسلم المتفجرات إلى األشخاص الذين يستخدمونها وبموجب وصل اس

الكمية والنوع والوقت المخطط لالستخدام وتوقيع المستلم. في نهاية يوم العمل يك�ون قائ�دة الفري�ق مل�زم بتس�ليم 
تقري��ر إل��ى الش��خص المس��ؤول ع��ن المتفج��رات يحت��وي عل��ى معلوم��ات ع��ن وق��ت االس��تخدام، الن��وع، الكمي��ة 

 مسؤولية مباشرة عن دقة المعلومات. والغرض. ويكون هذين الشخصين مسؤولين
 عـام –األمن    11.8

 ال يجوز مطلقاً ترك المتفجرات بدون حراسة عندما ال تكون داخل المخازن الخاصة.
 سرقة المتفجرات   11.9

إذا اكتشف فقدان أو سرقة المتفجرات فيجب بذل كل الجهود للعثور عليها. ويجب إخبار الس�لطات المختص�ة 
 والمركز اإلقليمي بأسرع وسيلة ممكنة.االلغام دائرة شؤونو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  10.50المعايير الوطنية لشؤون االلغام 
  2008طبعة مؤقتة  

 

 28 

 ) أ ( الملحق
 المراجع

 
 

الوثائق المعياري�ة التالي�ة تحت�وي عل�ى الش�روط الت�ي ت�م اإلش�ارة والرج�وع إليه�ا عن�د إع�داد ه�ذا الج�زء م�ن 
 المعيار:

 
للص�واعق م�ع بقي�ة  "توص�يات للنق�ل اآلم�ن 22مطبوعات مكتبة السالمة رقم  –مؤسسة صانعي المتفجرات 

 المتفجرات في العجالت".

 

 لالستخدام من قبل البعثات الميدانية لألمم المتحدة. –األمم المتحدة: دليل أنظمة المتفجرات والذخائر 

 

 متطلبات عامة. –الصحة والسالمة المهنية  10.10المعيار الوطني لشؤون األلغام 

 

 المعالجة.عمليات  09.30المعيار الوطني لشؤون األلغام 

 

 يجب استخدام أحدث طبعة من الوثائق أعاله.
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 الملحق ( ب )
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standards".  Headquarters of the Department of the Army; Washington D.C. 

United States Army (1989).  Technical manual TM 9-1300-206, "Ammunition and explosives 
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  ( ج )ق حالمل
 نالمتطلبات العامة إلنشاء المخاز

 
 البناء الثابت

ويمكن أن يكون بناية أو نفق أو مخبأ. ويجب أن يك�ون مقاوم�اً للحرائ�ق والس�رقات وظ�روف الطق�س الس�يئة 
وتتوفر فيه تهوية جيدة. ويجب األخذ بنظر االعتبار ع�ن تص�ميمه طبيع�ة وخص�ائص الترب�ة المحلي�ة والموق�ع. 

ات الش�ديدة بعي�دة ع�ن البناي�ات الس�كنية، الس�كك ويجب أن تكون م�داخل ه�ذه المخ�ازن المحتوي�ة عل�ى المتفج�ر
 . الحديد، الطرق السريعة وان ال تقل المسافة الفاصلة عن تلك المحددة في الملحق ه

ويجب أن تبنى الجدران من مزيج من الفوالذ، الخشب، الطابوق أو مواد أخرى والتي تكون ص�لبة ومقاوم�ة 
 للحرائق.

يج�ب تغطيت�ه بم�ادة مقاوم�ة للحري�ق. (وم�ن المفض�ل االس�تغناء ع�ن أي خش�ب موج�ود ف�ي البناي�ة  مالحظة:
 الخشب لما يحمله من مخاطر الحريق).

الفراغات الموجودة في البلوك أو الطابوق يجب ملئها جي�داً بالرم�ل المرص�وص جي�داً أو ممزوج�اً  مالحظة:
 مع األسمنت.

م�ادة مقاوم�ة لالش�تعال أو تك�ون الج�دران الجدران الداخلية يجب أن تكون مغلفة بالخش�ب المغل�ق ب مالحظة:
 مغلفة بمادة أخرى.

مح�اط  14فيما يخص بناء الجدران المعدني�ة فه�ي يج�ب أن تت�ألف م�ن قواط�ع ف�والذ أو ألمني�وم ال يق�ل حج�م 
مل�م  100بإطار حديدي. ويكون بناء هذه الجدران مع الطابوق أو األسمنت أو خشب صلب وبسمك ال يق�ل ع�ن 

مل��م بالرم��ل. وي��تم تغلي��ف  150لمس��افة ب��ين الج��دران الداخلي��ة والخارجي��ة والت��ي ال تق��ل ع��ن وك��ذلك ي��تم مل��ئ ا
 الجدران الداخلية بمادة غير قابلة لالحتراق.

 أما األرضيات فعادة تكون من مادة األسمنت ومغطاة بمادة غير قابلة لالحتراق.
الجوية السيئة وان تك�ون مغلف�ة بطبق�ة  أما السقوف فيجب أن تبنى من مادة صلبة مقاومة للحرائق والظروف

 م.40عازلة تساعد على حفظ درجة الحرارة تحت درجة 
األب��واب يج��ب أن تثب��ت بق��وة وان يك��ون فتحه��ا إل��ى الخ��ارج ول��يس ال��داخل وان تك��ون م��زالج األقف��ال مثبت��ة 

ملم مصفوفة م�ع  6.5بطريقة اللحام. ويجب أن تكون كل األبواب مصنوعة من مادة الفوالذ وبسمك ال يقل عن 
 ملم على األقل. 50الخشب الصلب بسمك 

كذلك يجب أن يكون نظام تهوية محكم لمنع ارتفاع درجة حرارة المخزونات نتيجة للظروف الجوية. وتكون 
 فتحات التهوية مصممة بطريقة تمنع دخول أي شرارة.

 ن.متر مكعب من المخز 10لكل  2سم60يوصى بان تكون الفتحات بقياس  مالحظة:
ويجب أن يتوفر في الموقع نظام مجاري محكم لتصريف المياه. وكذلك يجب أن يزود المخزن بخمس�ة أقف�ال 

 على األقل من األقفال الحديدية المحكمة.
 

 المخزن شبه الثابت أو المتنقل
 وهو يشمل المخازن المؤقتة كالناقالت والحاويات وهي أيضاً يجب أن تؤمن حماي�ة م�ن الحرائ�ق والس�رقات

 والظروف الجوية السيئة.
 يجب أن تكون مقاييس هذه المخازن كما يلي: مالحظة:

 ملم حديد مع تغليف داخلي لمادة مضادة للحريق. 15.9
 ملم من الخشب الصلب. 9.5ملم حديد مع تغليف داخلي ال يقل عن سمك  12.7
 ملم من األلواح الخشبية. 75ملم حديد مع تغليف داخلي ال يقل عن سمك  9.5

ويوضع هذا المخزن بطريقة ال يسمح فيها االتصال باألرض وعندما تكون العجلة / المخ�زن متوقف�ة وب�دون 
مناس��بة. ويج�ب أن تثب��ت األب��واب بص��ورة  ال��دائرة حراس�ة فيج��ب إزال��ة إطاراته�ا أو أي��ة طريق��ة أخ��رى تراه�ا 

أقف�ال حديدي�ة محكم�ة عل�ى األق�ل  5محكمة. وان تؤمن التهوية بطريقة مالئمة ويكون باب هذا المخزن مزود بـ
 ملم. 6.5ويكون لهذه األقفال غطاء حديدي بسمك ال يقل عن 

 
 الصندوق اليومي

الصندوق اليومي أو أي مخزون متحرك آخ�ر يج�ب أن يك�ون م�ؤمن م�ن ناحي�ة الحري�ق والظ�روف الجوي�ة. 
المغل�ف بم��ادة مقاوم��ة عل�ى األق��ل ومغل��ف م�ن ال��داخل بالخش��ب  12ويج�ب أن يبن��ى م��ن الف�والذ وبقي��اس حج��م 
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للحريق وان يزود بخمسة أقفال تغطيها أغطية حديدية ويجب عدم ترك هذا الص�ندوق ب�دون مراقب�ة وف�ي حال�ة 
 تركه يجب نقل المتفجرات إلى مخزن ثابت أو متحرك.

 
 حاويات نقل صواعق التفجير

ل الص�واعق. ويج�ب أن يمكن نقل الصواعق معاً مع متفج�رات أخ�رى ف�ي عجل�ة واح�دة باس�تخدام حاوي�ة نق�
م�ن الحدي�د  12تكون الحاوية مصممة من جوانب وس�قف وأرض�ية وال يق�ل حج�م الم�ادة المس�تخدمة ع�ن حج�م 

 ومزودة بأقفال.
 المتفجرات التي يمكن نقلها في عجلة واحدة تقتصر على:

 التي ال تحتوي على اكثر من واحد غرام من المتفجرات. 1.1Bو 1.45و 1.4Bصواعق كهربائية 
 من هذا المعيار يحتوي على إرشادات تفصيلية.  ه2الملحق  مالحظة:

غ��رام م��ن المتفج��رات والت��ي  1الت��ي ال تحت��وي عل��ى اكث��ر م��ن  1.1Bو 1.45، 1.48الص��واعق الكهربائي��ة 
يج��ب أن ت��رزم بك��ارتون مط��ابق لمواص��فات الجه��ة المص��نعة قب��ل تحميله��ا ف��ي  100تك��ون كمياته��ا أق��ل م��ن 

 الحاوية.
يجب أن تحمل في الحاوية داخل التغليف األصلي للجهة المص�نعة.  1.45و 1.4Bر الكهربائية الصواعق غي

 وال يجوز تحميل أي حمل فوق الحاوية.
 

 الخزن المؤقت للمتفجرات في موقع العمل
يجب اختيار وتحديد منطقة جيدة لتكون مخزن مؤقت للمتفجرات. ويجب أن تكون المواقع خالية من أية مواد 

م وان النبات�ات الموج�ودة يج�ب أن ال يزي�د 20ن تسبب أخطاراً وتكون على األق�ل عل�ى بع�د ال يق�ل ع�ن يمكن أ
سم. ويجب تغليف وتهوي�ة المتفج�رات وك�ذلك تأش�ير المنطق�ة ويك�ون موق�ع خ�زن المتفج�رات 20ارتفاعها عن 

 م عن أي موقع عمل.50يكون على األقل على مسافة 
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 ) د ( الملحق
 منع الحرائق

 
على منظمات التنظيف المسؤولة عن خزن المتفجرات أن تضع إجراءات موثق�ة لمن�ع الحرائ�ق ويج�ب  يجب

 أن تتضمن ما يلي:
م م�ن المخ�زن. ويج�ب وض�ع عالم�ات تحذيري�ة ح�ول المخ�زن يكت�ب 20منع التدخين على مس�افة  )أ 

 عليها ممنوع التدخين / ممنوع استخدام القداحات.
 وتركها قصيرة دائماً.قطع وإزالة األعشاب حول المخازن  )ب 
م م�ن المخ�زن. واذا ك�ان اس�تخدامها ض�رورياً 20منع استخدام أية أدوات تن�تج ش�رارة إل�ى مس�افة  )ج 

لبعض اإلصالح في المخزن فيجب إخالء جميع المتفج�رات إل�ى مخ�زن مؤق�ت لح�ين االنته�اء م�ن 
 اإلصالح.

ع المتفجرات ويمكن استخدام بعض يمنع خزن الطالء، النفط، البنزين، أو أية مادة قابلة لالشتعال م )د 
 مواد التنظيف ولكن ال تترك في المخزن.

 تفريغ الحاويات من أية مواد ال تخزن مع المتفجرات. )ه 
 على األقل وجود اثنين من المطافئ بصورة دائمة خارج المخزن. )و 
كافة معدات إطف�اء الحري�ق يج�ب إدامته�ا بش�كل كام�ل وتك�ون ج�اهزة لالس�تخدام وحس�ب تعليم�ات  )ز 

 جهة المصنعة.ال
 إجراءات معينة للحماية من البرق واإلضاءة الكهربائية. )ح 

يجب وضع قائمة بالمواد الغير مس�موح به�ا ف�ي المخ�زن تعل�ق ف�ي لوح�ة اإلعالن�ات خ�ارج المخ�زن وتك�ون 
 المعلومات الواردة فيها كما يلي:

 الفوانيس النفطية وأية أدوات تستخدم النفط أو الغاز. )أ 
 ئر والقداحات أو أية وسيلة تنتج شرارة.أعواد الثقاب والسكا )ب 
 التبغ بكافة أنواعه وأية أداة تستخدم للتدخين. )ج 
 السوائل القابلة لالشتعال. )د 
 المأكوالت والمشروبات ال يسمح بها. )ه 
 أية أجهزة تنتج موجات كهرومغناطيسية (كافة األنواع) بضمنها الهواتف النقالة. )و 
 ألسلحة النارية باستثناء أسلحة الحراس. )ز 
  يسمح بإدخال األدوية باستثناء تلك المخصصة لإلسعافات األولية.ال )ح 
 االعتدة الغير مسموح بخزنها. )ط 
 أي مصدر للطاقة. )ي 

 وكذلك يجب وضع عالمة خارجية تقدم تفاصيل عن جهة االتصال في حاالت الطوارئ لتقديم التسهيالت.
ظيم ال�ربط األرض�ي به�ا بض�مان الس�المة كافة المعدات الكهربائية وأسالكها يجب أن يتم تن  الربط األرضي:

 من خطرها.
يجب وجود طريقة إلصدار صوت صفارة خاص�ة بإن�ذار الحري�ق. ويج�ب   إشارة اإلنذار الخاصة بالحريق:

 أن يعرض الرمز الخاص بالحريق خارج كل بناية تحتوي على ذخائر لغرض تحذير األشخاص عن الخطر.



 
 الملحق ( هـ )

 خزن المواد المتفجرةجدول المسافات الخاص ب

 كميات المتفجرات
 كغم

 مسافة متر
 مسافة االبنية

 الماهولة بالسكان باالمتار
 انفصال المخازن  مقياس حركة امرور العامة على الطرق

 عربة باليوم 300اكثر من  عربة باليوم 300اقل من 
 غير محمي محمي حميغير م محمي غير محمي محمي غيرمحمي بمتراس محمي بمتراس اقل من فوق

0 2 32 64 14 27 23 46 3 5 
2 5 41 82 16 32 29 58 4 7 
5 9 50 100 20 41 37 74 5 9 
9 14 57 114 23 45 42 84 5 10 
14 18 64 127 25 50 47 94 5 11 
18 23 68 136 27 54 50 100 6 13 
23 34 77 154 32 64 58 115 7 14 
34 45 86 173 34 68 63 126 7 15 
45 57 91 182 36 73 68 136 8 16 
57 68 98 195 39 77 72 144 9 17 
68 91 107 213 43 86 79 159 10 19 
91 114 116 232 48 95 86 172 10 21 
114 136 123 245 50 100 91 183 11 22 
136 182 134 268 54 109 100 201 12 25 
182 227 145 291 59 118 108 216 13 26 
227 272 109 218 61 123 115 230 14 28 
272 318 161 322 66 132 103 205 15 29 
318 363 170 341 68 136 126 252 15 30 
363 409 177 354 70 141 131 262 16 32 
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 كميات المتفجرات
 كغم

 مسافة متر
 مسافة االبنية

 الماهولة بالسكان باالمتار
 انفصال المخازن  مقياس حركة امرور العامة على الطرق

 عربة باليوم 300اكثر من  عربة باليوم 300اقل من 
 غير محمي محمي حميغير م محمي غير محمي محمي غيرمحمي بمتراس محمي بمتراس اقل من فوق

409 454 182 363 73 145 136 272 16 33 
454 545 193 386 75 150 144 289 18 35 
545 636 204 409 77 154 153 305 19 37 
636 726 213 427 79 159 159 319 20 39 
726 817 222 445 82 163 166 332 20 40 
817 908 229 459 84 168 172 343 20 41 
908 1135 247 495 86 173 185 370 22 44 
1135 1362 263 527 89 177 196 392 24 47 
1362 1816 288 577 95 191 215 430 26 53 
1816 2270 311 622 102 204 233 466 28 55 
2270 2724 331 663 107 213 248 496 30 59 

 
 

 تمت باالعتماد على جدول المسافات واالوزان المستخدم في امريكا مالحظة:  االوزان والمسافات 
 حواجز طبيعية او اصطناعية. مالحظة: محمي بمتراس يعني عزل وحجب فعال للمخازن عن المناطق السكنية او الطرق العامة او السكك الحديد وبواسطة

 سم.90مالحظة: الحواجز والمتاريس الصناعية تعني جدار مبني على االرض اليقل سمكه عن 
 مالحظة: الحواجز والمتاريس الطبيعية تعني خصائص ارضية مثل التالل.

 .ن االلغامدائرة شؤوكغم يجب ان تكون في مخازن ثابتة وتنظم من قبل  2724مالحظة: خزن كميات تزيد على 
 مالحظة: الغراض السالمة يجب التاكد من الوزن الصافي للصواعق والمتفجرات.

 
 



 

 الملحق ( و)
 رموز تصنيف الخطر

 
 

 تقسيمات الخطر
 

،  1.3،  1.2،  1.1المواد المتفجرة تنقسم الى خمس�ة اص�ناف . وتع�رف ب�رقمين يرم�زان ال�ى ن�وع الخط�ر وكم�ا يل�ي: (
 (و) 1ريف لكل منها مذكور في الملحق ) والوصف والتع 1.5،  1.4
 

 المجاميع المنسجمة
 

لك�ي ي�تم التاك�د م�ن عزله�ا اثن�اء الخ�زن  Sال�ى  Aمجموعة منسجمة يشار اليها باالحرف م�ن  12تقسم كافة الذخائر الى 
 (و) 2والنقل . والوصف والتعريف لكل منها مذكور في الملحق 

 
 رموز تصنيف الخطر

 
 ..الخ 1.21Cاو    1.1Dتين السابقتين وينتج عنها رمز يتكون من ارقام وحروف مثل وهي عملية تجمع العملي
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 ( و) 1الملحق 
 (HD)تقسيمات الذخائر الخطرة 

 
 الذخائر الكتلوية والتي لها خطر شامل 1.1ذ.خ 

 
طق المج�اورة ويتح�دد م�دى الض�رر تبع�اً لكمي�ة وهي الذخائر التي ينتج عن انفجارها أضرار كبيرة على األبنية في المن�ا

المتفجرات والمسافة الفاصلة بين األبنية وموقع االنفجار. ويكون العصف وس�رعة التش�ظي م�ن األخط�ار األساس�ية إض�افة 
 إلى أخطار حطام األبنية المتساقط نتيجة لالنفجار.

 
 الذخائر ذات الخطر غير الشامل  1.2ذ.خ 

 
عنه�ا انفج�ارات وحرائ�ق قليل�ة. وال�بعض منه�ا تس�قط وال تنفج�ر ويك�ون ت�أثير العص�ف مح�دوداً  وهي الذخائر الت�ي ين�تج

 ويتركز على المنطقة المستهدفة مباشرة. ويمكن تقسيمها إلى قسمين:
 

 وهي الذخائر التي ينتج عنها تشظية كبيرة. 1.21تقسيم فرعي 
 وهي الذخائر التي ينتج عنها تشظية قليلة. 1.22تقسيم فرعي 

 
ال��ذخائر الخط��رة المس��ببة للحرائ��ق وت��أثير عص��ف قلي��ل أو كالهم��ا ولك��ن ل��يس ت��أثيراً ش��امالً. وه��ي  1.3ذ.خ 

 تنقسم بشكل رئيسي إلى:
 

 وهي الذخائر المسببة للحرائق وتصاحبها درجة حرارة عالية وإشعاعات مؤثرة. 1.33تقسيم فرعي 
 ة والمتشتتة ويتسبب انفجارها في شظايا صغيرة.وهي الذخائر المسببة للحرائق المتفرق 1.34تقسيم فرعي 

 
 الذخائر ذات الخطر المحدود  1.4ذ.خ 

 
 الذخائر التي يشملها هذا القسم هي التي ال ينتج عنها حرائق أو تشظية مؤثر بشكل واسع.

 
 الذخائر ذات التدمير الكبير ولكنها خامدة  1.5ذ.خ 

 
التي تكون خامل�ة وهنال�ك احتم�ال قلي�ل ج�داً ف�ي إمكاني�ة اش�تعالها أو تحوله�ا الذخائر في هذا القسم تشمل الكميات الكبيرة 

ي�تم التعام�ل معه�ا  1.5تحت ظروف النقل والخزن االعتيادية. ولغرض تحديد الكميات والمسافات فان ال�ذخائر تح�ت القس�م 
 .1.1مثل القسم 
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 ( و ) 2الملحق 
 مجاميع الذخائر المنسجمة

 
 مجموعة ويمكن تعريفها كما يلي: 12قسيمها إلى الذخائر والمتفجرات تم ت

 
 Aمجموعة 

 متفجرات أولية.
 Bمجموعة 

 ذخائر تحتوي متفجرات أولية.
 Cمجموعة 

 المتفجرات الدافعة أو التي تحتوي على متفجرات ثانوية.
 Dمجموعة 

إش�عالها أو تفجيره�ا  صواعق متفجرات ثانوية، المسحوق األسود أو ذخائر تحتوي على ص�واعق ثانوي�ة. وب�دون وس�ائل
 وبدون حشوات دافعة.

 Eمجموعة 
 صواعق متفجرات ثانوية مع وسائل إشعالها أو تفجيرها ومع الحشوات الدافعة.

 Fمجموعة 
 صواعق متفجرات ثانوية مع وسائل إشعالها أو تفجيرها ومع أو بدون الحشوات الدافعة.

 Gمجموعة 
 واللهب أو الدخان.الذخائر المحتوية على المتفجرات أو التنوير 

 Hمجموعة 
 ذخائر محتوية على متفجرات وفسفور أبيض.

 Jمجموعة 
 ذخائر محتوية على متفجرات وسوائل شديدة االشتعال.

 Kالمجموعة 
 ذخائر تحتوي على متفجرات وعوامل كيميائية سامة.

 Lالمجموعة 
 ذخائر تحتوي على متفجرات ومخاطر خاصة ويجب عزلها عن بقية المجاميع.

 Sلمجموعة ا
ذخائر مرزومة أو مصممة بحيث يمكن معالجة أية متفجرات تتأثر أثناء الخزن أو النقل داخل الرزم�ة. ع�دا عن�دما تش�ب 

 النار الخارجية.
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 المجموعات المنسجمة التي يمكن خزنها مع بعض
 

 المجموعة
 المنسجمة

A B P

1,3 C D E F P

2 G  H J K L S 

A Yes no no no no no no no no no no no 
B No yes no no no no no no no no no yes 
C No no yes yes yes no yes no no no no yes 
D No no yes yes yes no yes no no no no yes 
E No no yes yes yes no yes no no no no yes 
F No no no no no yes on no no no no yes 
G No no yes yes yes no yes no no no no yes 
H No no no no no no no yes no no no yes 
J No no no no no no no no yes no no yes 
K No no no no no no no no no yes no no 
L No no no no no no no no no no yes no 
S No yes yes yes yes yes yes yes yes no no yes 

 
 منسجمة جدول خزن المجاميع ال

 
 مالحظة:  يمكن خزن ونقل الصواعق مع مواد اخرى بشرط ان تكون معزولة بشكل محكم .

 
 ولكن يجب فصلها بشكل جيد. C,D,Eفي نفس المخزم مع  Fمالحظة: يمكن خزن المجموعة 

 
 واال فيج��ب C,D,Eيج��ب ان تخ��زن بموج��ب قياس��اتها الخاص��ة م��ن اج��ل الس��ماح بخزنه��ا م��ع   Gمالحظ��ة:  المجموع��ة

 خزنها بشكل منعزل.
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 لحق ( ز)الم
 خزن المتفجرات

 

 مقدمة -1القسم 

 مبادئ عامة للخزن
 أن العناية الجيدة بالمتفجرات تتطلب تذكر العوامل التالية لضمان أن تكون المتفجرات:

 تحفظ جافة وبتهوية جيدة. .1
 األشعة المباشرة للشمس.يحتفظ بها باردة ومحمية من التغيرات في درجة الحرارة و .2
 ال يكون التعامل معها بال مباالة أو بطريقة خشنة خالل الخزن أو النقل أو االستخدام. .3

 المتفجرات يمكن خزنها بإحدى الطرق الثالث التالية:
 مخزن أو مكان مصمم بشكل خاص ومجاز لخزن المتفجرات. .1
 في عجلة من وخالل أنظمة. .2
 مخزن في منطقة عمليات تنظيف.  .3

ن مسؤولية التفتيش، الشهادات ووضع العالم�ات الدال�ة عل�ى الص�ناديق الخالي�ة م�ن المتفج�رات تق�ع عل�ى ع�اتق منظم�ة أ
 التنظيف.

 اعتبارات الخزن
 العوامل الرئيسية التي يجب أن تؤخذ بنظر االعتبار في خزن المتفجرات هي:

 الشخص المخول.يجب حماية المتفجرات في كل األوقات وان تكون المفاتيح في حيازة  )أ 
 ال يجوز خزن األسلحة في نفس الغرفة مع المتفجرات. )ب 
يجب خزن المتفجرات بطريقة يمكن تمييزها. المواد التي خزنت بتاريخ أسبق الت�ي تك�ون ف�ي البداي�ة وتع�رض  )ج 

 أوالً، إال إذا صدرت تعليمات خالل ذلك.
نها للتجهي�ز عل�ى س�بيل المث�ال فيج�ب أن ال يجوز فتح رزم المتفجرات داخل المخزن. وعندما تفتح ألخذ قسم م )د 

يتم ذلك بموجب وصل استالم وفي منطقة التجهيز خارج المخزن ويجب غلقها بعد ذلك وإعادته�ا إل�ى المخ�زن 
 ويتم تأشيرها من الخارج.

 سم على األقل من أي جدار. 15يجب خزن المتفجرات على بعد  )ه 
 يجب أن يكون عدد الرزم المفتوحة في الحد األدنى. )و 
 ن تكون منطقة الخزن نظيفة دائماً ولها تهوية جيدة.أ )ز 
 (و).1يجب فصل المتفجرات حسب رموز تصنيف الخطر كما مذكورة في الملحق  )ح 
 ال يجوز خزن أية أجهزة راديوية مع المتفجرات. )ط 
 يجب تسجيل كافة أوامر التجهيز ووصوالت االستالم واالحتفاظ بها.  )ي 
 ألبيض والمخزونات الكيميائية.االنتباه بشكل خاص عند خزن الفسفور ا )ك 
 يجب أن تترك المقتربات والممرات خالية دائماً. )ل 

درج�ة ) يج�ب التش�ديد ف�ي القي�ود الت�ي تخ�ص ك�ال الن�وعين م�ن المتفج�رات  35في درجات الح�رارة العالي�ة ( اكث�ر م�ن 
تهوي��ة المناس��بة ( المغط��اة المرزوم��ة وغي��ر المرزوم��ة المعرض��ة مباش��رة الش��عة الش��مس او تل��ك المغط��اة وال تت��وفر له��ا ال

بالنايلون) . يجب االنتباه الى حماية المتفجرات م�ن درج�ات الح�رارة المتطرف�ة اثن�اء االس�تخدام والنق�ل ( وبض�منها الخ�زن 
 المؤقت ) ويتم ذلك بتطبيق مايلي:

 التهوية الجيدة. )أ 
 الحماية من اشعة الشمس المباشرة. )ب 
 استخدام المواد الطبيعية مثل النباتات . )ج 

 عندما تكون المتفجرات مغطاة بالنايلون فيجب اتباع ما يلي:و
 سم فوق المتفجرات.15يوضع النايلون على ارتفاع  )أ 
 تامين الحماية الجانبية. )ب 
 تامين التهوية الجيدة حول المتفجرات. )ج 
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 فتح رزم المتفجرات
منها يغل�ق وي�رزم باحك�ام وحس�ب  يجب ان تكون الكميات المفتوحة من الرزم باقل حد ممكن وفي كافة االوقات والمتبقي

الت��ي يس�تخدما الج��يش ف�ي ص��نع  التعليم�ات. ام�ا المتفج��رات غي�ر المرزوم��ة ف�ال يج�ب وض��عها ف�ي ص��ناديق مفتوح�ة كتل�ك
 الحواجز والتي تمأل بالتراب احيانا.

 
 تامين الحماية

ين الحماي�ة الكامل�ة م�ن الس�رقات الت�ي يجب مراعاة الحماية للمتفجرات اثناء الخزن والنقل ويجب عل�ى المنظم�ات المعني�ة ت�ام
 تستهدف مخزوناتها وان تضع الخطط المشددة لتحقيق ذلك.

 
 مسافات االمان

 ان مسافات االمان للبعد عن المرسالت تعتمد على نوع الرادو والموجات المنبعثة عنها.
 

 المواد الحرمة في مناطق المتفجرات
 المعدات التي تستعكل الوقود السائل. )أ 
 الكحول )ب 
 اشعال النار )ج 
 المدافئ الكهربائية )د 
 الحطب )ه 

 دائرة شؤون االلغاملكن يمكن ان تضاف اليها مواد اخرى من قبل ان هذه القائمة ليست شاملة و
 

 االوامر
 يجب ان تتضمن اجراءات العمل القياسية لمنظمات التنظيف ما يلي :

 اسم وواجبات الشخص المسؤول عن الخزن )أ 
 اجراءات حسابية )ب 
 ريقاحتياطات الح )ج 
 تفاصيل المواد الحرمة )د 
 تفاصيل منطقة التدخين )ه 
 احتياطات السالمة واالمان )و 
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 2008طبعــــة                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 المســح الفنــي
                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )DMAدائرة شؤون االلغام (                    
 بغــــــــــــــداد                    

 www.Iraqmineaction.org                                           
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 مــقدمــــة

 
الخطرة المعروفة او المش�كوك فيه�ا . ان المسح التاثيري او الفحص الفني او الطوبغرافي التفصيلي للمناطق 

ان هذه المناطق قد سبق التعرف عليها خالل عملية التقييم العام لش�ؤون االلغ�ام . ان اله�دف االول�ي م�ن المس�ح 
الفني هو جمع معلومات دقيقة للمساعدة في تحديد دقيق لمتطلب�ات التنظي�ف وتتض�من ه�ذه المعلوم�ات المن�اطق 

 يف وكذلك خصائص التربة المحلية والنباتات.الواجب تنظيفها وعمق التنظ
 

ان المعلومات التي يتم الحصول عليها من المسح الفني يجب ان تلخص لتقرير يسمى تقري�ر المس�ح ، وال�ذي 
 يمكن ان يستخدم لغرض تحديد الخصائص الفنية في التخطيط واالدارة. ان نتائج المسح الفني يمكن ان تتضمن

المساحة الخطرة وبالتالي تقليص الخط�ر الن�اجم ع�ن ال�دخول غي�ر المقص�ود ال�ى  تاشير الحدود لغرض تقليص
المناطق الخطرة وهذه العملية تعتب�ر كج�زء م�ن برن�امج ش�امل للتوعي�ة بمخ�اطر االلغ�ام. ف�ي حال�ة تع�ذر القي�ام 

 دائمية. ةبالتنظيف مباشرة بعد المسح فيجب وضع عالمات مسحية ثابت
 

ظمات شؤون االلغام تنظر ال�ى المعلوم�ات التفص�يلية الخاص�ة بالمن�اطق الخط�رة ومندائرة شؤون االلغام ان 
المعروفة والمشكوك فيها والوثائق االخرى المتعلقة وكذلك التاش�ير كم�ا مبين�ة جميع�ا ف�ي ه�ذا المعياروتعتبره�ا 

م م�ن عملي�ة . ان المسح الفني يوصف عل�ى ان�ه ج�زء مه�المرحلة االولى من عملية المسح والتنظيف المتكاملة 
 التنظيف وذلك النه يوفرالمعلومات المطلوبة للقيام بتنظيف امن ، فعال ودقيق .
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 يــح الفنــالمس

 النطاق   .1
 

دائ�رة ان هذا المعيار يضع مبادئ ويوفر دليل لمتطلبات المسح الفني ، وتفاصيل ع�ن مس�ؤوليات والتزام�ات 
 المنظمات المعنية.وشؤون االلغام 

 
 المراجع المعيارية   .2
 

تم ادراج قانون المراجع المعيارية في الملحق ( أ ) . ان المراجع المعيارية تعتبر من الوثائق المهمة الت�ي ت�م 
 الرجوع واالشارة اليها عند اعداد هذا المقياس .

 
 مصطلحات وتعاريف   .3
 

( قائم��ة بمص��طلحات ومختص��رات  04.10ردة ف��ي المعي��ار ت��م االعتم��اد عل��ى المص��طلحات والتع��اريف ال��وا
 شؤون االلغام ) .

 
 الغرض والنطاق  –المسح الفني    .4
 

يتم اجراء المسح الفني لغرض الحص�ول عل�ى معلوم�ات فني�ة وطوبغرافي�ة وتفص�يلية ع�ن المن�اطق الخط�رة 
ام لش�ؤون االلغ�ام والت�ي ت�دعم بواس�طة المعروفة والمشكوك فيها . وهذه المناطق سبق معرفتها اثناء التقي�يم الع�

تقرير المناطق الخطرة في حالة الوصول الى استنتاج من التقييم العام يش�ير ال�ى ان المنطق�ة فيه�ا مخ�اطر . ان 
الهدف االولي من المسح الفن�ي ه�و جم�ع معلوم�ات دقيق�ة تمك�ن م�ن تحدي�د متطلب�ات التنظي�ف بش�كل اكث�ر دق�ة 

تنظيفه�ا ، عم�ق التنظي�ف ، حال�ة الترب�ة المحلي�ة وخص�ائص النبات�ات ان ه�ذا ويتضمن ذلك المن�اطق المطل�وب 
 .سيجعل التحضير المر العمل ويسمح لها باجراء عمليات التنظيف بطريقة امنة ، فعالة ودقيقة

 
ان المسح الفني يعتبر مرحلة حساسة ومهمة تجري عادة بع�د عملي�ة التقي�يم الع�ام لش�ؤون االلغ�ام وقب�ل الب�دء 

ات التنظيف التي تب�دا بع�د اختي�ار الموق�ع م�ن ب�ين سلس�لة االس�بقيات . ان المعلوم�ات الت�ي ي�تم الحص�ول بنشاط
عليها من المس�ح الفن�ي س�وف تس�تخدم لتحدي�د الجوان�ب الفني�ة ف�ي التخط�يط واالدارة له�دف التنظي�ف الالح�ق . 

مراكز االقليمية لشؤون االلغام للقي�ام الفكرة هنا هي ان تعمل فرق المسح الفني امام فرق التنظيف وهذا يسمح لل
وه��ذا سيض��من ب��ان م��واد  بتحدي��د متطلب��ات التنظي��ف ، التخط��يط للعملي��ات المس��تقبلية وتهيئ��ة ب��رامج العم��ل .

التنظيف يتم استخدامها بطريقة اكثر انتاجية ودقة وفعالي�ة وان�ه ي�تم اس�تخدام الم�واد الص�حيحة للتعام�ل م�ع ك�ل 
 مشكلة على حدة .

 
ك حاجة لمعلومات المسح الفني لتهيئة اوامر العمل قبل اصدارها من المراكز االقليمية. ان امر العمل ان هنال

يؤشر المنطقة المراد تنظيفها وعمق التنظيف المطل�وب ، اض�افة ال�ى متطلب�ات المراقب�ة والتفتي�تش . باالض�افة 
) تقي�يم ن�وع وحج�م الم�وارد وافض�ل 2رة ، () التاكد من البيانات المت�وف1الى ان المسح الفني يوفر فرصة لـ : (

) وض��ع خط��ة تنظي��ف للموق��ع تتض��من ، تقل��يص المس��احة ، متطلب��ات التاش��ير 3وض��ع له��ا ف��ي موق��ع مع��ين ، (
والتنظيف بطريقة تسمح بتطبيق اجراءات عملياتية امنة ومراقبتها اثن�اء تق�دم العم�ل. ان ذل�ك ق�د يس�بق مباش�رة 

 خاصا بحد ذاته ويليه اجراء عملية التنظيف في وقت الحق . عمليات التنظيف او قد يكون هدفا
 

 ان نطاق المدى ك�ل مس�ح فن�ي يعتم�د عل�ى ع�دة عوام�ل ، بض�منها اكتم�ال ودق�ة المعلوم�ات المت�وفرة ( مث�ل
المعلومات المتجمع�ة خ�الل عملي�ة التقي�يم الع�ام لش�ؤون االلغ�ام ) ، الحال�ة االمني�ة المحلي�ة ، والم�وارد البش�رية 

لية المتوفرة للمسح. ويعتمد ايضا على ش�كل الخط�ر والمن�اطق الخط�رة . عل�ى س�بيل المث�ال المس�ح الفن�ي والما
لحقل الغام مزروع من قبل الجيش ال�ذي يك�ون ق�د اس�تخدم االج�راءات القياس�ية ل�زرع االلغ�ام ق�د يك�ون المس�ح 

ائد مغفل�ين مزروع�ة بش�كل الخاص لهذا الحقل مختلفا عن المسح الفن�ي الخ�اص بالغ�ام ض�د االش�خاص او مص�
 نظامي حول مصادر المياه مثال .غير
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ان المسح الفني يستعرض او اذا كان ضروريا يراجع معلومات التخطيط الع�ام الت�ي ت�م جمعه�ا خ�الل عملي�ة 
ات�ات الحالة االمنية المحلية ، الطرق ، التربة ، كثاف�ة النب التقييم العام لشؤون االلغام. وهذه المعلومات تتضمن :

وايض�ا يك�ون  ، االتصاالت ، تلوث االرض ، مصادر المياه ، البنية التحتية وتوفر التسهيالت الطبية المناس�بة .
 من المناسب استعراض التاثير االجتماعي االقتصادي للمناطق الخطرة لتاكيد الحاجة الى عمليات االزالة .

للقيام بالمس�ح الفن�ي يج�ري التنس�يق ة شؤون االلغام دائران منظمات شؤون االلغام التي يتم اعتمادها من قبل 
ستمكن من التخطيط  والمتابعة معها من قبل المراكز االقليمية للتاكد من ان المعلومات التي تم جمعها ومقارنتها

 والتطوير والتعزيز لبرامج االعمال السنوية .
 

 . متطلبات التنظيف5
 

ص النظ���ام الن���وعي ( اي : المنظم���ة ، االج���راءات يع���رف متطلب���ات التنظي���ف ، ويخص��� 09.10المعي���ار
والمس�ؤوليات ) الالزم�ة للتحدي��د ان االرض ق�د ت�م تنظيفه��ا بواس�طة منظم��ات ش�ؤون االلغ�ام وفق��ا الم�ر العم��ل 

 المتفق عليه الصادر من المركز االقليمي.
 

مق التنظيف يجب ان . ان ع ان امر العمل يجب ان يحدد المنطقة الواجب تنظيفها والعمق المطلوب للتنظيف
يحدد من خالل المسح الفني ، او من خالل معلومات اخرى يعتمد عليها في تقييم الغرض م�ن اس�تخدام االرض 
ان تحدي��د العم��ق المطل��وب للتنظي��ف يعتم��د عل��ى معرف��ة االس��لوب المس��تخدم ف��ي زرع االلغ��ام وانظم��ة التس��ليح 

فيه��ا انجراف��ات و حرك��ة لاللغ��ام نتيج��ة ل��ذلك . وق��د  المس��تخدمة وك��ذلك معرف��ة فيم��ا اذا كان��ت الترب��ة ق��د حص��ل
 يتطلب تحديد العمق القيام بتنظيف نموذج او اكثر من المنطقة .

 
وكذلك يجب اجراء تحليل للتربة لمعرفة مدى احتوائها على معادن او مخلفات معدنية حيث انها ستؤثر عل�ى 

ر الوسيلة االفضل لالستخدام سواء اكانت الماكنات عمل الكاشفات . ان اختبارات التربة هي للمساعدة في اختيا
او الكالب الكاشفة لاللغام . ان المم�رات او تقاطع�ات الط�رق او الط�رق المؤدي�ة ال�ى موق�ع العم�ل يج�ب ك�ذلك 

 فحصها خاصة اذا كان القرار هو استخدام االليات الثقيلة .
 

 .   المعلومات الواجب جمعها خالل المسح الفني6
 

لفني هو المصدر االولي لمعلومات التخطيط الالزم�ة لعملي�ات التنظي�ف وه�و يتض�من ع�ادة جم�ع ان المسح ا
معلومات متخصصة من خالل الدخول الى المنطقة الملوثة ورسم خ�رائط للمنطق�ة المش�كوك فيه�ا. وعن�د القي�ام 

 بذلك فان عملية المسح تساعد على :
 

 .توفير معلومات جوهرية للتخطيط االقليمي والمحلي )أ 
ت��وفير معلوم��ات للتخط��يط لغ��رض التقل��يص الالح��ق لمس��احة المنطق��ة الخط��رة وعملي��ات التنظي��ف  )ب 

 .والتاشير 
 توفير االساس الالزم لجدولة عمليات التنظيف وتحديد السقف الزمني . )ج 
 تسريع وتسهيل نشاطات التنظيف من خالل المعلومات الدقيقة والحديثة عن الموقع المحدد . )د 

 
 ح الفني يجب القيام بجمع المعلومات التالية :وخالل عملية المس

 
 التاكد من وجود المخلفات الحربية المتفجرة . )أ 
 التاكد من البيانات المجموعة سابقا لدعم التقييم العام لشؤون االلغام. )ب 
 تقييم االرض فيما يخص نوع التربة ، التلوث المعدني ، النباتات واالنحدار. )ج 
ها وذلك من خالل تثبيت الزوايا واالتجاهات المحددة لها . ويجب التعريف بالمنطقة من ناحية حجم )د 

ان تكون القياسات الخاصة بالمنطقة بشكل اكثر دق�ة م�ن تل�ك الت�ي تم�ت خ�الل عملي�ة التقي�يم الع�ام 
 %  من المنطقة الفعلية . 10 -لشؤون االلغام ويجب ان يكون ذلك ضمن حدود + / 

ويج�ري تحدي�ده م�ن قب�ل المرك�ز االقليم�ي بع�د االخ�ذ بنظ�ر العمق المقترح للتنظيف ف�ي المنطق�ة .  )ه 
 االعتبار كافة العوامل المتعلقة بالموضوع.

الموارد المطلوبة للقيام بنشاطات التنظيف في المنطقة المحددة والوقت المحدد لفرق العم�ل الي�دوي  )و 
ع العم�ق المقت�رح ، فرق العمل الميكانيكية ، فرق الكالب الكاشفة وفرق المعالجة وبشكل يتناسب م

 للتنظيف .
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اضافة الى المعلومات المذكورة اعاله فيجب ان يتم اعداد مخطط تفصيلي للموق�ع وي�تم تزوي�ده ال�ى المنظم�ة 

 المكلفة بالعمل ويجب مالحظة المعلومات التالية الخاصة بمخطط موقع العمل :
 

 منة كما هي مطبقة.الممرات االستكشافية ( اذا كانت مستخدمة ) والممرات والطرق اال )أ 
 النقطة المرجعية ، النقاط االستداللية ، نقاط االنعطاف والنقاط الوسيطة كما هي مطبقة . )ب 
 المسافات واالتجاهات من النقطة االستداللية ونقاط االنعطاف . )ج 
 موقع المخلفات الحربية الظاهرة للعيان ونموذج لاللغام ( ان كان معروفا ). )د 
 حربية مدمرة خالل عملية المسح . موقع او مواقع اية مخلفات )ه 
 الخصائص الطبيعية الثابتة مثل التالل ، الخلجان ، االشجار الكثيفة .... الخ. )و 
 مواقع الحوادث الناجمة عن المخلفات الحربية . )ز 
، معاب�د ، قن�وات ، ط�رق ،  تاية خصائص او منشات من صنع االنسان في المنطقة الخطرة ( بيو )ح 

 تالل ، انهار .... الخ .
 

ولغرض جمع المعلوم�ات المطلوب�ة ، فغالب�ا يك�ون م�ن الض�روري ال�دخول ال�ى المنطق�ة الخط�رة م�ن خ�الل 
فتحات المم�رات االستكش�افية ال�ى المنطق�ة المش�كوك فيه�ا. وعن�د جم�ع المعلوم�ات وتوثيقه�ا يج�ب اعادته�ا ال�ى 

ج�رة . ان ذل�ك س�وف يس�اعد ف�ي في قاع�دة البيان�ات الخاص�ة بالمخلف�ات الحربي�ة المتف هز االقليمي لوضعكالمر
ان اوام��ر العم��ل ه��ذه يج��ب ان تب��ين  اع��داد ب��رامج العم��ل الس��نوية وتزوي��د المنظم��ات المعني��ة ب��اوامر العم��ل.

بالتفاصيل ما هي متطلبات التنظيف ( تحديد المنطق�ة والعم�ق ) وم�ا ن�وع وكمي�ات الم�وارد الواج�ب اس�تخدامها 
 وما هو الوقت المستغرق للعمل.

 
 رـــــــأشي.   الت7

 

 تأشير المناطق الخطرة   7.1
 

ان القيام بتاشير المناطق الخطرة هو لغرض تحذير السكان المحليين بش�كل ال غم�وض في�ه وبوض�وح كام�ل 
عن الخطر المحدق بهم وحيثما امكن يتم استخدام اوتاد او اعمدة لحمل العالم�ات التحذيري�ة به�دف تقلي�ل خط�ر 

ن��اطق الخط��رة . ويج��ب اس��تخدام نظ��ام التاش��ير الثاب��ت ال��دائمي لتاش��ير الح��دود ال��دخول غي��ر المقص��ود ال��ى الم
الخارجية للمناطق الخطرة والتي ليست مدرجة في الجدول الحالي لعمليات التنظيف.ويجب استخدام م�زيج م�ن 

خط�رة عن�د المؤشرات : العالمات واالعمدة واالوتاد. وقد يستخدم نظام التاشير المؤقت لتاشير حدود المنطقة ال
 االعداد لعمليات التنظيف .

 
ان تصميم انظمة التاشير للمناطق الخطرة يج�ب ان ياخ�ذ بنظ�ر االعتب�ار الم�واد المحلي�ة المت�وفرة مجان�ا ف�ي 

 08.40المنطقة الملوثة والفترة الزمنية التي س�يبقى فيه�ا نظ�ام التاش�ير موج�ود عل�ى االرض . يحت�وي المعي�ار 
 خاصة بانظمة التاشير الوقتية والدائية .على الدليل واالرشادات ال

 
 التاشير المسحي    7.2

 
عد في عملية التنظيف الالحق�ة ايتضمن المسح الفني استخدام وتسجيل مؤشرات المسح المادية ومؤشرات تس

 ( الملحق ج ).
 

 النقطة المرجعية   7.2.1
 

الخط�رة . ويج�ب ان تك�ون ه�ذه النقط�ة  النقطة المرجعية هي نقطة ثابت�ة لالش�ارة ال�ى مس�افة خ�ارج المنطق�ة
قابلة للتمييز بسهولة وتكون ذات خاصية ثابتة ( مثل دعام�ات تق�اطع الط�رق او دعام�ات الجس�ور والت�ي يمك�ن 
استخدامها في المساعدة على تحديد اتجاه نقطة او اكثر من النقاط االستداللية . ويمك�ن تحدي�د النقط�ة المرجعي�ة 

 الطالع على االرشادات االضافية المذكورة في الملحق ب .ويمكن ا GPSبواسطة جهاز 
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 النقطة االستداللية   7.2.2
 

وهي نقطة ثابت�ة تس�تخدم لالش�ارة ال�ى موق�ع منطق�ة خط�رة مؤش�رة ومس�جلة وي�تم وض�ع ه�ذه العالم�ة ع�ادة عل�ى 
كان�ت النقط�ة المرجعي�ة  خارج المنطقة المشكوك فيها وقد ال تكون النقطة االس�تداللية ض�رورية اذا ةمسافة قصير

 موضوعة بشكل دقيق وقريب الى حدود المنطقة الخطرة .
 

 نقطة االنعطاف   7.2.3
 

وهي نقطة ثابتة تشير الى تغير في اتجاه حدود المنطقة الخط�رة ويج�ب ان تؤش�ر وتس�جل بش�كل واض�ح . ويج�ب 
ك لتك�ون مرجع�ا ثابت�ا ف�ي المس�تقبل . استخدام م�واد معدني�ة لتعزي�ز وتقوي�ة التاش�ير ف�ي كاف�ة نق�اط االنعط�اف ك�ذل

وهنالك ارشادات اضافية مقدمة في الملحق ج . ويمكن معرفة تحديد نقاط االنعطاف بواسطة قياسات محددة تقاس 
ة او انطالقا من نقطة انعطاف اخرى او نقطة وسيطة ويتم كل ذلك باستخدام الحساب يانطالقا من النقطة االستدالل

 ة زاوية السمت.سطبوا
 

 النقطة الوسيطة   7.2.4
 

م . يج��ب 50ان المس��افة ب��ين العالم��ات المتج��اورة والمؤش��رات عل��ى ح��دود المنطق��ة الخط��رة يج��ب ان ال تتج��اوز 
م . ويج��ب ان تص��نع 50اس��تخدام مؤش��رات المس��ح الوس��يطة ب��ين نق��اط االنعط��اف الت��ي تزي��د المس��افة بينه��ا ع��ن 

دائمية ويجب ان تدفن او تثبت في االرض . ان الموقع العام م�ن مؤشرات المسح الوسيطة من مواد دائمية او شبه 
 النقاط الوسيطة يجب ان يسجل بشكل رسمي ولكن تحديد موقها بشكل دقيق غير مطلوب.

 
 .   انشاء الخرائط8
 

يجب ان تمتلك كل منظمة لشؤون االلغام سياسة خاصة لرسم الخرائط لكل مرحلة من مراح�ل العم�ل ، ويج�ب ان 
 معلومات التفصيلية بشكل دقيق لغرض تجنب فقدان المعلومات.تسجل ال

 
 بشكل عام فان انواع الخرائط التالية يمكن تطبيقها : •
 

 خارطة المسح الفني ( ورق خاص بالرسوم البيانية ). )أ 
 خارطة السيطرة النوعية الداخلية . )ب 
 خارطة التنظيف / التقليص. )ج 
 خارطة العمليات . )د 
 الخارطة الميكانيكية. )ه 
 خارطة قاعدة البيانات. )و 
 خارطة التقارير المتعلقة بتعليق االعمال. )ز 
 خارطة تقارير انجاز العمل. )ح 
 خارطة خاصة باالستمارات اليومية للكالب. )ط 
 خارطة الموقع. )ي 
 خارطة الطرق. )ك 
 )1:50.000الخارطة الطوبغرافية ( )ل 

 
 الخرائط يجب ان تتضمن ما يلي: •
 

 اسم ورمز حقل االلغام. )أ 
 مؤشر اتجاه الشمال. )ب 
 مفتاح لوصف الرموز والمقاييس المستخدمة في الخارطة. )ج 
معلومات تنظيمية مثل الوحدة او القسم ، تاريخ اخر اعادة نظر او اسم وتوقيع الشخص المسؤول عن  )د 

 طة .رالخا
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 .   التوثيق9
 

دارة يجب ان يتم جمع المعلومات وتسجيلها بطريقة منتظم�ة . واالرش�ادات الخاص�ة باس�تخدام بيان�ات نظ�ام ا
 معلومات شؤون االلغام كجزء من عملية المسح الفني مبينة في الملحق د .

 
م�ة لالش�ارة ال�ى المنطق�ة العام�ة الت�ي تق�ع فيه�ا المنطق�ة الخط�رة ، وبش�كل ايجب استخدام خرائط المواق�ع الع

س�بة ) وذل�ك خاص يؤشر عليها النقطة المرجعية . ان مثل هذه المعلومات يجب ان تسجل الكترونيا ( عل�ى الحا
باستخدام نظام المعلومات الجغرافية ، او تؤشر على الخارطة الطوبغرافية ، او صور االقم�ار الص�ناعية . ام�ا 
اذا ل��م تت��وفر الخ��رائط الطوبغرافي��ة او نظ��ام المعلوم��ات الجغرافي��ة ، ف��يمكن تس��جيل مث��ل ه��ذه المعلوم��ات عل��ى 

 الخرائط المنتجة محليا.
 

لمنطق�ة الخط�رة يج�ب ان يحت�وي عل�ى تفاص�يل دقيق�ة ع�ن الموق�ع والتعري�ف ان المخطط الخاص بخارط�ة ا
بالمؤشرات المسحية ونظام تاشير المناطق الخطرة . وكذلك يج�ب ان يتض�من اي�ة معلوم�ات له�ا عالق�ة ويمك�ن 

 ان تساعد في نشاطات التنظيف مستقبال.
 

مهم�ا م�ن التوثي�ق المطل�وب عن�د ان المعلومات التي تسجل خ�الل المس�ح الفن�ي يج�ب ان تش�كل ايض�ا ج�زءا 
 عملية التسليم من قبل المنظمة القائمة بالتنظيف والتسليم النهائي لالرض المنظفة الى السلطات المختصة.

 
 ماتا.   مسؤوليات والتز10

 
  دائرة شؤون االلغام   10.1

 
الخ�اص  يج�ب ان تق�دم توص�يات ال�ى ال�وزارة المعني�ة تحت�وي عل�ى التف�ويضدائرة شؤون االلغ�ام  )أ 

 بالمنظمات القائمة باجراء المسح الفني.
اع��داد وطب��ع ونش��ر المع��ايير واالرش��ادات الخاص��ة بالس��يطرة النوعي��ة وض��مان النوعي��ة الواج��ب  )ب 

 تنفيذها في المسح الفني.
 استثمار المعلومات التي تم جمعها خالل المسح الفني العداد اوامر العمل وبرامج العمل السنوية. )ج 
المع��ايير الخاص��ة بتص��ميم وانش��اء انظم��ة تاش��ير المن��اطق الخط��رة الواج��ب اع��داد وطب��ع ونش��ر  )د 

اس���تخدامها ف���ي الع���راق ، وت���وفير دلي���ل وارش���ادات للس���لطات االقليمي���ة والمحلي���ة ح���ول حماي���ة 
 والمحافظة على انظمة تاشير حقول االلغام .

 اعداد وطبع ونشر معاييرخاصة بالتاشير المسحي . )ه 
 ة بتوثيق المسح الفني .اعداد وطبع ونشر معايير خاص )و 
 االحتفاظ بالوثائق وتقديمها الى السلطات والمنظمات والتجمعات المحلية عند الطلب. )ز 

 
 منظمات المسح   10.2

 
 على منظمات شؤون االلغام القائمة بالمسح ان تقوم بما يلي:

 
 الحصول على االعتمادات واالجازات المطلوبة الجراء المسح الفني. )أ 
 لوطني الخاص بالمسح الفني والتاشير.تطبيق المعيار ا )ب 
 جمع المعلومات الضرورية كما مبينة في استمارة المسح الفني. )ج 
 حيثما امكن اجراء تسليم رسمي لالرض الممسوحة الى منظمة شؤون االلغام القائمة بالتنظيف. )د 
 .دائرة شؤون االلغاماالحتفاظ بالوثائق وتقديمها الى  )ه 
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 الملحق ( أ )
 المعياريةالمراجع 

 
 

 عايير.مالوثائق المعيارية التالية تم الرجوع واالشارة اليها عند اعداد هذا النص وهذا الجزء من ال
 

 التقييم العام لشؤون االلغام. 08.10المعيار الوطني لشؤون االلغام  )أ 
 التوثيق لمرحلة ما بعد التنظيف . 08.30المعيار الوطني لشؤون االلغام  )ب 
 اخطار االلغام والمقذوفات غير المنفلقة. –التاشير  08.40ون االلغام المعيار الوطني لشؤ )ج 
 متطلبات التنظيف. 09.10المعيار الوطني لشؤون االلغام  )د 

 
بنسخ من كافة المراجع دائرة شؤون االلغام يجب استخدام الطبعة االحدث من هذه المراجع . وتحتفظ 

 المستخدمة في هذا المعيار.
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 الملحق ( ب )
 مثال توضيحي على القيام بالمسح الفني

 
الغرض من اجراء المسح الفني هو لجم�ع معلوم�ات دقيق�ة تس�اعد عل�ى تحدي�د متطلب�ات التنظي�ف بش�كل  .1

اكثر دقة . وتتضمن نشاطات التنظيف مناطق تحتاج الى تقليصها او تنظيفها او تاش�يرها . ان المق�ابالت 
مع سكان القرى خالل مسح الط�وارئ او المس�ح الت�اثيري تس�اعد عل�ى تحدي�د تل�ك المن�اطق التي تجري 

الخطرة . ان المناطق المشكوك فيها تمنع القريون من العيش بشكل طبيع�ي بعي�دا ع�ن اخط�ار المخلف�ات 
 الحربية المتفجرة.

 
مبين��ة ف��ي مخط��ط خ��الل المس��ح الفن��ي ال��ذي يس��بق عملي��ة التخط��يط الح��دى المن��اطق المش��كوك فيه��ا ال .2

) في ادناه ، يشر الى التحديدات الناجمة عن وجود االلغام . فالمنطقة المشكوك فيها منع�ت  1الخارطة ( 
 الوصول الى :

 
 
ان المنطقة المشكوك فيها تقع في الوسط من اراضي زراعية اخرى  :المراعي الغراض رعي الماشية  )أ 

 متوفرة للرعي. ²م 12500     -وفي الوقت الحاضر توجد مساحة = / 
 
على القريون ان يسيروا حول المنطقة الخطرة بدال من السير من خاللها الى النبع الذي  مياه الشرب : )ب 

 يزود القرية بماء الشرب.
 
 

 
 

يج�ب ان  : تعرضت خطوط الطاقة الى اضرار خ�الل الح�رب واالراض�ي الت�ي تق�ع اس�فلهاخطوط الطاقةج) 
 تنظف لغرض اعادة اعمارها.

   
ان استخدام الطريق والنقطة االستداللية التي تم تحديدها خالل مسح الط�وارئ او المس�ح الت�اثيري كنقط�ة . 3

بداية او انطالق فيجب ان ياخذ المرء بعين االعتبار التقييدات الحاص�لة بس�بب االلغ�ام ث�م يفت�رض الحل�ول 
ه المرحل�ة الس�ابقة ذالمعني�ة . ان ه�التي تمكن من تجاوزها من خالل التاشير او تقليص او تنظيف المنطق�ة 

في التخطيط يتم عملها قبل اجراء المسح الفني وتتم من خالل كافة المعلومات المتوفرة واعداد خطة اولي�ة 
ابتدائية . ثم يتم التركيز في المسح على جمع المعلومات الصحيحة التي تمك�ن م�ن وض�ع الخط�ة النهائي�ة . 

الى المنطقة المشكوك فيها يجب ايضا ان يتم التخط�يط له�ا . ان الغ�رض  اما الممرات االستكشافية المؤدية
يمك�ن  من هذه الممرات هو ايجاد ممرات امنة الى المنطقة المش�كوك فيه�ا م�ن اج�ل جم�ع معلوم�ات معين�ة

استخدامها في وضع الخطة التتفصيلية للموقع . ان عدد ومواقع هذه الممرات يعتمد علٮالمعلومات. ويمكن 

 1مخطط خارطة

 خطوط الطاقة

 طريــــــــــق

 نـبــــــــــــع

 منطقة مشكوك فيها

 عالمة استداللية

 أرض رعـــــي
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 2خارطة مخطط

ن هنالك عدد من الحلول الزالة التاثير في هذه الحالة الخاصة . واحد ه�ذه االحتم�االت ه�و التعام�ل ان يكو
 :مع المناطق كما يلي

 
: ويعتمد تحديدها على التربة ، النباتات وتهديد االلغ�ام ، وق�د يك�ون م�ن المناس�ب اس�تخدام ارض زراعي )أ 

المن�اطق . وعن�د النظ�ر ال�ى الخارط�ة ف�يمكن ان  الطريقة الميكانيكية زالكالب الكاشفة في هذا النوع م�ن
 يكون الجزء االيمن من المنطقة المشكوك فيها قابال للتنظيف باستخدام العمل اليدوي او يتم تسييجها.

 
فيه��ا وذل��ك لت��وفير مم��ر  : الخط��وة االول��ى ه��ي عم��ل مم��ر ام��ن خ��الل المنطق��ة المش��كوكمي��اه الش��رب )ب 

 للقرويين الى نبع الماء.
 
: بن��اء عل��ى ان خط��وط الطاق��ة ه��ي ج��زء م��ن المنطق��ة المطلوب��ة للرع��ي فيج��ب تنظي��ف ةخط��وط الطاق�� )ج 

المنطقة حول خطوط الطاقة بنفس الوقت الذي يجري فيه تنظيف منطقة الرع�ي. ويمك�ن اس�تخدام ط�رق 
 مختلفة وفقا لوجود المخلفات المعدنية او الكيبالت الخاصة بالطاقة الموجودة في االرض .

 
فري��ق المس��ح الفن��ي ح��ول المعلوم��ات الت��ي يج��ب ان يجمعه��ا والت��ي تس��اعد ف��ي التاك��د  ي��تم التركي��ز عل��ى .4

والتثبت من الخطة االولية. ولغرض دعم متطلبات التخط�يط المح�ددة، فيج�ب ف�تح مم�رات ال�ى المن�اطق 
. ان المعلوم�ات الت�ي تجم�ع خ�الل المس�ح ام�ا انه�ا تؤك�د 2المشكوك فيها. كما مبين في مخطط الخارطة 

 االولية او تشير الى ان الخطة بحاجة الى التعديل. الخطة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعد انتهاء المسح الفني وبعد ادخال المعلومات الى قاعدة المعلومات فيجب وضع الخطة النهائي�ة للموق�ع  .5
المحدد. وكذلك يجب اتباع نفس العملية في كل من المناطق الستة االخرى المش�كوك فيه�ا. ه�ذه المن�اطق 

ستة المبينة في الخارطة ستصبح في النهاية منطقة واحدة ويجب ان تكون جمي�ع الم�وارد مش�تركة ب�ين ال
 هذه المواقع فيما يخص تهيئة االرض، تقليص المساحة والتنظيف والتاشير.

 يج��ة لتحلي��ل المعلوم��ات المتجمع��ة م��ن المس��ح الفن��ي ي��تم وض��ع خط��ة للتعام��ل م��ع مش��كلة المخلف��اتتكن .6
تركيز الرئيسي للخطة هو تاثير هذه المخلفات على المجتمع حي�ث م�ا وج�د. واح�د الحل�ول حربية. ان الال

. يجب ان تؤمن الخطة جمي�ع المنطق�ة المح�ددة ف�ي التقي�يم الع�ام 3العديدة مبين في مخطط الخارطة رقم 
 لشؤون االلغام.

 
 
 
 
 
 
 
 

 التاريخ:                اسم حقل االلغام: 
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االسبقية االولى هي للممرات االمنة خالل 
المنطقة الخطرة المؤدية الى منبع الماء 
 وباستخدام الكالب او الوسائل الميكانيكية

التنظيف على طول خطوط الطاقة المدمرة 
ي او الكالب الكاشفةباستخدام التنظيف اليدو  

تنظيف ما تبقى من االرض المشكوك فيها 
 باستخدام الكالب او الوسائل الميكانيكية

تسييج منطقة التالل لكي تنظف في 
د الحقـــــــــــموع  

 3مخطط خارطة رقم

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

اعدان ف�ي اع�داد ب�رامج العم�ل الي�دوي والتنظي�ف، ان التخطيط المسبق واج�راء المس�ح الفن�ي س�وف يس� .7
اع��داد خط��ط التوعي��ة ومس��اعدة الض��حايا واوام��ر العم��ل الت��ي تص��در ال��ى منظم��ات ش��ؤون االلغ���ام 
المتخصص��ة ب��التظيف. ان اوام��ر العم��ل ه��ذه تص��ف بالتفص��يل م��ا ه��ي متطلب��ات التنظي��ف( المنطق��ة 

مطل��وب اس�تخدامها وك�م ه��و الوق�ت المتوق��ع المطلوب�ة والعم�ق المطل��وب) وم�ا هون�وع وع��دد الم�وارد ال
 .النجاز العمل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التاريخ:             اسم حقل االلغام:
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 الملحق ( ج )
 التاشير المسحي

 
 

 مبادئ عامة
ان المسح الفني يتضمن استخدام وتسجيل عالم�ات التاش�ير والمؤش�رات للمس�اعدة ف�ي عملي�ات التنظي�ف الالحق�ة. 

بل عدة منظمات لشؤون االلغام ، فان من الج�وهري ان ي�تم اس�تخدام وبما ان المسح والتنظيف يمكن القيام به من ق
 التاشير المسحي القياسي في كافة انحاء العراق ووفقا لنظام التاشير المسحي.

 
ان العالمات التي تكون مصنوعة من مواد جذابة او يمكن استخدامها الغراض مختلفة ربما تزال من قبل الس�كان 

ا لغ�رض اس�تخدامها الغ�راض شخص�ية. ل�ذا ف�ان العالم�ات يج�ب ان تس�تبدل بعالم�ات المحليين وترفع من اماكنه
س��هلة التميي��ز كعالم��ات دال��ة عل��ى الخط��ر (مث��ل االحج��ار الملون��ة او عالم��ات مطلي��ة عل��ى الج��دران واالش��جار). 

ط�رة. ويجب ان تكون هذه العالمات واضحة جدا ومواقعها الملوثة مؤش�رة بش�كل دقي�ق عل�ى خ�رائط المن�اطق الخ
وكذلك تساعد هذه العالمات خالل عملية تسليم االرض من المسح الفني الى منظمة التنظيف المعنية وتجعل االمر 
اكثر سهولة واهمية . وحين يكون مثل هذا التسليم متعذرا فان المسؤولية الملقاة على المنظمة القائمة بالمسح الفني 

ض�مان ان يك�ون نظ�ام التاش�ير واض�حا وف�اعال ومؤدي�ا للغ�رض هي ان تعمل بشكل مرتبط مع الس�كان المحلي�ين ل
 الذي انشئ من اجله.

 
 النقاط المرجعية

 
 يجب ان تكون هذه النقاط كما يلي:

 
م ف��ي ض��وء النه��ار وف��ي الظ��روف االعتيادي��ة وف��ي االتج��اه االعتي��ادي 30واض��حة للعي��ان م��ن مس��افة  .1

 لالقتراب من المنطقة الخطرة.
 
ن مؤش�رة بعالم�ة يمك�ن تمييزه�ا بوض�وح ع�ن عالم�ات التاش�ير االخ�رى. ه�ذه هذه النقطة يجب ان تك�و .2

العالمة يجب ان تحتوي على ارقام تعريفية، ويذكر فيها المسافة واالتجاه الى النقطة االستداللية. ويج�ب 
ان توضع المعلومات بشكل ثابت ك�الحفر او الطب�ع او اي�ة وس�يلة ثابت�ة اخ�رى. ويج�ب ان يك�ون ارتف�اع 

 متر عن سطح االرض. 1.25ة العالم
 

 
 : مؤشر النقطة المرجعية (ن،م) 1شكل 

 
. ه�ذا الش�كل يش�ير ال�ى  1001اعاله يبين عالمة تشير الى النقطة المرجعية لحقل االلغ�ام  1مالحظة: الشكل 

درج��ة عل��ى  130م م��ن ه��ذه النقط��ة وباتج��اه 200تق��ع عل��ى بع��د  1001ان النقط��ة االس��تداللية لحق��ل االلغ��ام 
 وصلة (القمباص المغناطيسي).الب
 
 
 
 
 

 نقطة مرجعية
 130ºم / 200

 
 

 1001حقل الغام 
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 العالمات االستداللية 

 
 ويجب ان تكون كما يلي:

 
م ف�ي ض�وء النه�ار 30وتكون واضحة للعيان من مسافة  GPSيتم مسحها وتحديدها بواسطة جهاز  .1

 وفي الظروف االعتيادية ومن االتجاه االعتيادي المؤدي الى حقل االلغام.
 
حتوي على رقم تبوضوح عن عالمات التاشير االخرى. ويجب ان  توضع لها عالمة يمكن تمييزها .2

تعريف خاص. ويجب ان تثبت المعلوم�ات بش�كل حف�ر او نق�ش ب�ارز او باي�ة طريق�ة اخ�رى تجع�ل 
المعلوامت مثبتة بشكل جيد. ويجب ان تثبت هذه العالمة الخاص�ة بالنقط�ة االس�تداللية عل�ى ارتف�اع 

 ض.فوق مستوى سطح االر 1.25ال يقل عن 
 
 
 

 
 : عالمة النقطة االستداللية 2شكل 

 
 .1001يبين عالمة تشير الى النقطة االستداللية لقل الغام رقم  2مالحظة: الشكل 

 
 
 

 نقاط االنعطاف
 

 يجب ان تكون نقاط االنعطاف كما يلي:
 

 والمعلومات المسجلة رسميا سابقا. GPSيتم مسحها وتحديدها بواسطة جهاز  .1
م في ضوء النهار وفي الظروف االعتيادية ومن 30بوضوح من مسافة تكون ظاهرة للعيان  .2

 االتجاه االعتيادي المؤدي الى حقل االلغام.
مؤشرة بثالثة مؤشرات مسحية: واحد ف�ي نقط�ة تغي�ر االتج�اه، واالخ�رين  يوض�عان عل�ى ك�ل م�ن  .3

بمق�دار مت�ر  جانبي الحدود الخاصة بالحقل. ويجب ان تكون المسافات الفاصلة بين ه�ذه المؤش�رات
واحد وان تكون هذه المسافات مسجلة ومؤش�رة بش�كل واض�ح. ولغ�رض تثبيته�ا ف�ي االرض يج�ب 

 حيث تصبح مرجعا ثابتا في المستقبل.استخدام مواد معدنية لتاشير كافة نقاط االنعطاف 
يجب ان تؤشر هذه النقاط بعالمات واضحة يمكن تمييزها بسهولة عن بقية العالم�ات وتثب�ت عليه�ا  .4

المعلومات بشكل ثابت كالحفر او النقش البارز او اية طريقة ثابتة اخرى . ويجب ك�ذلك ان توض�ع 
 متر عن سطح االرض. 1.25العالمة على مسافة ال تقل عن 

 
 
 
 

 نقطة انعطاف

 
 

 1001ل الغام حق
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 : مثال لعالمة نقطة انعطاف 3شكل 

 
 
 

 النقاط الوسطية
 

م . ويجب 50خطرة يجب ان ال تزيد عن المسافات بين العالمات المؤشرات المتجاورة على حدود المنطقة ال
م. 50اس�تخدام مؤش�رات المس�ح الوس�يطة ووض�عها ب�ين نق�اط االنعط�اف الت�ي تك�ون المس�افات بينه�ا اكث�ر م�ن 

كذلك يجب ان تصنع مؤشرات المسح الوسيطة من مواد ثابتة او شبه ثابتة على ان ي�تم تثبيته�ا ف�ي االرض وان 
رس�ميا. ويمك�ن الق�ول ان النق�اط الوس�يطة التحت�اج ال�ى ان تؤش�ر بعالم�ات  يتم تسجيل الشكل الع�ام له�ذه النق�اط

 خاصة بها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1  
نقطة 
 انعطاف



  08.20 المعايير الوطنية لشؤون االلغام
  2008طبعة 

 

 16 

 
 الملحق ( د )

 دليل استخدام نظام ادارة معلومات شؤون االلغام الغراض المسوحات الفنية
 
 

و المش�كوك فيه�ا . ان مث�ل هو فحص فن�ي وط�وبغرافي تفص�يلي للمن�اطق الخط�رة المعروف�ة ا المسح الفني:
ه��ذه المن��اطق ق��د يك��ون س��بق تعريفه��ا م��ن خ��الل عملي��ة التقي��يم الع��ام لش��ؤون االلغ��ام (يع��رف س��ابقا باس��م مس��ح 
المس��توى االول) او ق��د يك��ون ت��م االب��الغ عنه��ا بط��رق اخ��رى. ان نظ��ام ادارة المعلوم��ات يمك��ن مس��تخدمه م��ن 

ه الفحوصات وباستخدام التداخل البي�اني بطريق�ة مرن�ة. ان ادخال، خزن واسترجاع المعلومات المتوفرة من هذ
 .1العالقة بين ادخال البيانات وخزن واسترجاع المسح الفني موضحة في الشكل 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ادخال، خزن ، استرجاع بيانات المسح الفني –الميداني  -  IMSMA: نظام 1شكل 
 

ادية الدخال معلومات المسح الفني هي من خالل استمارتين: تقرير حقل الوسيلة االعتي ات:مادخال المعلو
 االلغام وتقرير المسح الفني.

 
 

 تقارير(بيانات مجمعة)

 ادخال بيانات

 معلوماتقاعدة 

 نظام المعلومات الجغرافية

 الملحق ( د )

 منطقة ملغومة مسح فني

 مدينة
 نقطة مرجعية المسح الفني منطقة ملغومة

 نقطة مرجعية
 نقطة استداللية
 حقل الغام

 حقول الغام

 اقرب مدينة

 له يعتمد على
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غ��ام يس�مح للمس�تخدم بادخ��ال بيان�ات ع��ن المنطق�ة الخط�رة ( الن��وع، الكمي�ات، عم��ق لحق�ل اال ران تقري� )أ 
(النقط��ة المرجعي��ة المخلف�ات الحربي��ة المدفون��ة وانظم��ة التاش��ير المس��تخدمة) ، مواق��ع مؤش��رات المس��ح 

قط���ة االس���تداللية) ، تفاص���يل ع���ن ح���دود المن���اطق الملوث���ة (النق���اط الوس���يطة ونق���اط االنعط���اف) نوال
ومعلوم�ات ع�ن االرض (ن�وع الترب�ة، طبيع�ة ش��كل االرض، االنح�دار، نظ�ام ال�ري، النبات�ات) ويس��مح 

ض وموق��ع الخ��دمات ت عالق��ة مث��ل المم��رات، اس��تخدام االرذابادخ��ال معلوام��ت اخ��رى  التقري��ر ك��ذلك
 الطبية المحلية.

 
تقري��ر المس��ح الفن��ي يس��مح لمس��تخدمه ان ي��دخل معلوم��ات اض��افية عن��دما ي��تم جم��ع منطقت��ين مل��وثتين  )ب 

 مشروع واحد. ومتجاورتين او اكثر ويتم التعامل معها على انها واجب ا
 

الع�ام لش�ؤون االلغ�ام او ربما كجزء من التقييم  IMSMAقد يشير المسح الفني الى مناطق مسجلة مسبقا في 
متض�منة ف�ي تقريرالمنطق�ة الخط�رة او س�جل بيان�ات المن�اطق الملغوم��ة. ف�ي مث�ل ه�ذه الح�االت ف�ان م�ن المه��م 

وظ��ائف تس��اعد   GISو  IMSMAف��س رق��م المنطق��ة الملغوم��ة) . وتق��دم انظم��ة ناس��تخدام نف��س المرج��ع ( 
 قة.المستخدم على توحيد التقارير وسجالت البيانات ذات العال

 
. والمعلوم�ات  IMSMAيتم خزن المعلومات في جداول المسح الفني ض�من قاع�دة بيان�ات  خزن البيانات:

 المحلي��ة االض��افية ذات العالق��ة يمك��ن خزنه��ا ض��من قاع��دة البيان��ات انف��ة ال��ذكر، عل��ى س��بيل المث��ال: االتص��ال،
 جداول تحدد موقع وخصائص البلد.

 
يانات من تقرير المسح الفني وتقارير حق�ول االلغ�ام المرفق�ة. ويمك�ن يمكن استرجاع الب استرجاع البيانات:

لتوفير معلوم�ات ع�ن كمي�ة العم�ل المنج�ز، العم�ل الج�اري لك�ل منطق�ة ملوث�ة كذلك استخدام تقارير تقدم العمل 
 مشار اليها في المسح الفني . هذا يتضمن على سبيل المثال، المناطق المنظفة (كج�زء م�ن عملي�ة تقل�يص ح�دود
منطقة) المعدات واالعتدة المنظف�ة او المؤش�رة خ�الل المس�ح، وتفاص�يل اخ�رى ع�ن عملي�ة المس�ح مث�ل اتس�اع 

 الموارد.
 

يحتوي على تقارير مسبقة التعري�ف مفي�دة لتلخ�يص البيان�ات  IMSMAان نظام  ادوات التحليل واالخبار:
وتط�وير خط�ط التنظي�ف م�ن قاع�دة  المجمعة خالل المسح الفني. ويحتوي على ادوات تحليل تس�اعد ف�ي وض�ع

 البيانات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  08.30المعايير الوطنية العراقية لشؤون االلغام  
 

 2008طبعــــة                         
                

 
 
 
 
 
 
 

 التوثيـق لمرحلـة  
 مـا بعـد التنـظيـف

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )DMAدائرة شؤون االلغام (                     
 بغــــــــــــــداد                     

       00TUwww.Iraqmineaction.orgUT                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iraqmineaction.org/
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 ةــــدمــمق
 

، تصبح هنال�ك حاج�ة الس�تخدام المن�تج له�ذه بعد االنتهاء من تنظيف االرض من المخلفات الحربية المتفجرة 
االرض بدون تاجيل . في بع�ض الح�االت يق�وم الس�كان باالس�تحواذ عل�ى االرض مباش�رة بع�د عملي�ة التنظي�ف 

ع��د انته�اء المش�روع س��تقوم المنظم�ة المعني�ة باع��ادة نش�ر ف��رق لغ�رض اثب�ات ح��ق الملكي�ة . وعل�ى ك��ل ح�ال فب
 التنظيف التابعة لها في مواقع جديدة تتطلب التنظيف بشكل طارئ وملح .

 
غوط التي تدفع باتجاه الحركة الى مواقع اخرى فان هنالك بع�ض االم�ور الهام�ة الت�ي ضوبغض النظر عن ال

الرس�مي ب�أن االرض نظيف��ة ة بانه�اء التنظي�ف قب�ل االع��الن يج�ب التعام�ل معه�ا ويج��ب اكم�ال الوث�ائق الخاص��
وج�اهزة لالس�تخدام . وعل��ى وج�ه الخص�وص يج��ب اكم�ال كاف�ة الفحوص��ات المتعلق�ة بم�ا بع��د التنظي�ف وتنفي��ذ 
االعمال التصحيحية الخاصة باالخطاء المؤشرة على المنظمة اثناء العم�ل والزي�ارات الس�ابقة ، اش�ارات مس�ح 

اط االنعط�اف والنق�اط الوس�يطة يج�ب ان تك�ون موض�وعة ف�ي اماكنه�ا ومس�جلة بش�كل دقي�ق دائمة وبضمنها نق
لغرض الرجوع اليها في المستقبل ، وكافة المعلومات الضرورية مثل تقارير المراقب�ة والتفت�يش الت�ي يج�ب ان 

معتم�د للص�لة م�ع تكون متوفرة عند عملي�ة التس�ليم الرس�مي ل�الرض ان المنظم�ة القائم�ة ب�التنظيف او ممثله�ا ال
المجتم�ع يج�ب ان تتاك��د م�ن ان المجتم�ع المت��اثر مطل�ع بش�كل كام��ل عل�ى كاف�ة نش��اطات التنظي�ف ف�ي المنطق��ة 

 والضمانات المقدمة للمجتمع .
 

ان التسليم الرسمي لالرض المنظفة يعتبر ام�را مهم�ا . ان االج�راءات والوث�ائق المطلوب�ة للتس�ليم ته�دق ال�ى 
ن اية مخ�اطر متبقي�ة بع�د عملي�ة التس�ليم والتحدي�دات للمس�ؤوليات القانوني�ة الت�ي تق�ع االيضاح لمالك االرض ع

او المنظم�ة القائم�ة بالتنفي�ذ . ان ه�ذا المعي�ار يق�دم ال�دليل واالرش�ادات الخاص�ة  دائرة شؤون األلغ�امعلى عاتق 
 بالمتطلبات االجرائية لعملية تسليم االرض المنظفة .
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 توثيق مرحلة ما بعد التنظيف
 

 . النطاق1
 

ه�ذا المعي�ار يق�دم ال��دليل واالرش�ادات للمتطلب�ات االجرائي�ة لعملي��ة تس�ليم االرض المنظف�ة وتفاص�يل ع��ن ان 
 المسؤوليات وااللتزامات .

 
 . المراجع2
 

ئق مهم�ة ت�م الرج�وع تم ادراج قائم�ة ب�المراجع المعياري�ة ف�ي الملح�ق ( أ ) . ان المراج�ع المعياري�ة ه�ي وث�ا
 واالشارة اليها عند اعداد هذا المعيار .

 
 .  مصطلحات وتعاريف3
 

 ؤون االلغام ) .ش( قائمة بمصطلحات وتعاريف   04.10ان المصطلحات والتعاريف موجودة في المعيار 
 

 .  المتطلبات 4
 

ش��هادة يج��ب ان تكت��ب بع��د ان ي��تم تنظي��ف االرض ، ف��المطلوب ه��و " ش��هادة اكم��ال تنظي��ف االرض. ه��ذه ال
 وتوقع من قبل المنظمة القائمة بعمليات التنظيف . الملحق ( د ) يقدم مثال يوضح ذلك .

ف�ي وص�ل اس�تالم " ش��هادة تنظي�ف االرض " م�ن قب��ل المرك�ز االقليم�ي ال�ذي يش��ير ال�ى ان المنطق�ة / حق��ل 
ة " ـــــ�ـول ل�الرض المنظفــادة والقبــللشهااللغام قد تم تنظيفه وفقا للمعيار المحدد . يتم اعداد " رسالة توصية 

دائ�رة ش�ؤون على قدر تعل�ق االم�ر بمعرف�ة  ( الملحق هـ ) وتقدم الى الجهات المالكة ذات العالقة مبين فيها بان
 فان متطلبات التنظيف للمنطقة المحددة قد تم تحقيقه " .األلغام 

ـ "فت�رة التوكي�د" تق�ع ب�ين اكم�ال " ش�هادة ع�ي الحص�ول عل�ى فت�رة قص�يرة م�ن الوق�ت تع�رف ب�يالطبان من 
"رس�الة التوص�ية ح�ول وقت يتم التاكد من ان الشهادة ، تنظيف االرض" وتسليم االرض المنظفة . خالل هذا ال

الشهادة والقبول لالرض المنظفة" ق�د ت�م تهياته�ا وب�ان الس�لطات المحلي�ة والم�الكين ال�ذين يس�تلمون االرض ق�د 
 ة.قبلوا الشهادة المذكور

 
 التثبت من التنظيف  4.1

 
"رسالة التوصية الخاصة بالشهادة والقبول لالرض المنظفة" يجب ان تك�ون االرض"  و  ان "شهادة تنظيف

/  دائ�رة ش��ؤون األلغ��اممت�وفرة عن��د عملي�ة التس��ليم وه��ي تق�دم ال��دليل عل�ى ان متطلب��ات التنظي��ف كم�ا وض��عتها 
االجراءات العملياتية للمنظم�ات القائم�ة ب�التنظيف قب�ل واثن�اء عملي�ة المركز االقليمي ، على االنظمة االدارية و

 07.40التنظيف . المرحلة الثانية تتضمن تفتيتش وفح�ص االرض المنظف�ة ع�ن طري�ق اخ�ذ العين�ات . المعي�ار 
ت يقدم الدليل واالرشادات لمتطلبات القيام بالمراقبة الخارجية واالجراءات الواج�ب اعتماده�ا ف�ي فح�ص العين�ا

 لمرحلة ما بعد التنظيف.
يجب ان تتضمن وثائق التسليم كافة التقارير المرفوعة عن الفحوصات خالل مرحلة المراقبة ومرحلة ما بعد 

 التنظيف اضافة الى تقارير المتابعة للتاكد من ان كافة التصحيحات المطلوبة قد تم اكمالها بنجاح.
 

 التأشير المسحي   4.2
 

 .  08.20جب تأشير حدود المنطقة الخطرة ومؤشرات المسح كما معرفة في المعيار خالل المسح الفني ، ي
المعلومات االضافية يتم الحصول عليها خالل التنظيف يجب ان تؤشر موقع كل لغ�م ل�و مقذوف�ة . وق�د يك�ون 

غرض بيان من الضروري اعادة تعريف وتحديد ابعاد المنطقة ، واعادة موقع اشارات المسح الدائمية ل كبعد ذل
 المنطقة المنظفة . يجب استخدام اشارات معدنية مثبتة في االرض لهذا الغرض .

ان المواقع الجديدة يجب ان تكون ممس�وحة بش�كل دقي�ق ويج�ب ان يج�ري التنس�يق لتس�جيل نق�اط االنعط�اف 
 ) الحقا . 4.4والنقاط الوسيطة الستخدامها كمراجع في المستقبل . انظر الفقرة ( 
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 ر المناطق الخطرة تاشي 4.3

 
المناطق التي لم يتم تنظيفها في وقت سابق لعملية التسليم الي سبب كان او الت�ي ال يمك�ن التثب�ت م�ن انه�ا ق�د 
تم تنظيفها يجب ان تؤشر بشكل واضح وفقا النظم�ة التاش�ير الدائمي�ة للمن�اطق الخط�رة . ان مث�ل ه�ذه المن�اطق 

تبق�ى م�ن  اض تقلي�ل الخط�ر الن�اجم ع�ن ال�دخول غي�ر المقص�ود لم�يجب ان تؤشر بمواد قوية مثل االسيجة لغر
 المنطقة الخطرة .

 
 يقدم الدليل واالرشادات الخاصة لتاشير المناطق الخطرة. 08.40المعيار 

 
 مخاطر المخلفات والمسؤولية القانونية  4.4

 
شؤون االلغ�ام / المراك�ز ائرة دان هذا االمر يعتبر من الشؤون القانونية المعقدة والتي يجب ان تحدد من قبل 

االقليمية خالل مرحل�ة التف�اوض قب�ل اب�رام العق�د . وبش�كل ع�ام ف�ان عملي�ات التنظي�ف يج�ب ان ال ترت�ب عل�ى 
عاتق المنظمة القائمة بالعمل اية مسؤوليات قانونية على المخلفات الحربية بعد ان يتم االستالم والقبول الرسمي 

الوطني��ة / المراك��ز االقليمي��ة . ان اس��تالم االرض المنظف��ة يج��ب ان يخف��ف ل��الرض المنظف��ة م��ن قب��ل الهيئ��ة 
 المسؤولية القانونية عن المنظمة المعنية .

 
في بعض العقود الخاصة بالتنظيف التي تمول من قبل بعض منظمات التنمية او مؤسسات تجاري�ة ف�يمكن ان 

مة بالتنظيف ويترك بعد ذلك االمر لهذه المنظمة يتضمن العقد درجة من المسؤولية تقع على عاتق المنظمة القائ
 بقبول او رفض تضمين ذلك العقد.

 
 التوثيق  4.5

 
 تقرير انجاز العمل وشهادة التسليم  4.5.1

 
ان المعلومات يجب ان تجع وتس�جل بطريق�ة منظم�ة خ�الل عملي�ات التنظي�ف . وحيثم�ا امك�ن يج�ب اس�تخدام 

. ال�دليل واالرش�ادات الخاص�ة    IMSMAم المعلومات الجغرافية مثل المعايير وانظمة ادارة المعلومات ونظا
 لغرض انجاز كتابة التقرير وشهادة التسليم مبينة في الملحق ( ب ).  IMSMAباستخدام 

 
 ان تقرير انجاز العمل يجب ان يتضمن على االقل الملعلومات التالية :

 
 .ارقام التعريف الخاصة بالمناطق الخطرة واوامر العمل )أ 

 
 المنطقة المحددة والعمق المحدد. –متطلبات التنظيف  )ب 

 
 نسخة من تقرير المسح الفني ( ان وجدت ) . )ج 

 
 عن المنظمة القائمة بالتنظيف وبضمنها مصادر التفويض واالعتماد واالجازات. لتفاصي )د 

 
 خالصة عن االجراءات والمعدات المستخدمة في تنظيف المنطقة . )ه 

 
لهيئة القائمة بالمراقبة والطرق المستخدمة والتق�ارير المرفوع�ة ع�ن ضمان النوعية وتفاصيل عن ا )و 

 ذلك.
 
التقارير الخاصة بالفحص لمرحلة ما بعد التنظي�ف وتفاص�يل ع�ن الهيئ�ة القائم�ة ب�التفتيش والط�رق  )ز 

 المستخدمة والتقاريرالمرفوعة عن ذلك.
 
قائم�ة بالمخلف�ات الحربي�ة و ةتفاصيل عن االرض المنظفة : تنسيق نقاط االنعطاف والنقاط الوس�يط )ح 

 المتفجرة المدمرة خالل عملية التنظيف.
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 تفاصيل عن االراضي المقلصة واالراضي الملغاة. )ط 
 
 تفاصيل عن الحوادث التي حصلت خالل التنظيف . )ي 

 
اش��عار رس��مي م��ن المجتم��ع المت��اثر يتض��من مش��اركة ومعرف��ة المجتم��ع بالحال��ة النهائي��ة ل��الرض.  )ك 

منفذة للعمل بابالغ المجتمع المحلي والمستفيدين من االرض المنظفة ع�ن ويجب ان تقوم المنظمة ال
اكتمال العمل وتسليمه بشكل رسمي . ان مثل هذا العمل يتض�من م�ا يس�مة ب�ـ " مظ�اهرة الثق�ة" اي 
القيام باعمل في االرض المنظفة بحضور المجتمع المتاثر لغرض تاكده من عملية التنظيف وكذلك 

 لمخاطر المتبقية .تقديم شرح وتفسير ل
 
 مقارنة مع سجالت حقول االلغام المعروفة . )ل 

 
اعالن رسمي يشير الى ان االرض قد تم تنظيفها في المنطقة المح�ددة وللعم�ق المح�دد. امثل�ة عل�ى  )م 

 هذه التقارير موجودة في المالحق ( ج ، د ، هـ ).
 

ح الح�ارس االم�ين عل�ى كاف�ة تق�ارير ان الهيئة الوطنية ه�ي الجه�ة الت�ي تص�در ش�هادة التس�ليم وم�ن ث�م تص�ب
انجاز العمل ، شهادات التسليم والمعلومات الساندة . ويجب ان ترسل النسخة االص�لية ال�ى اقس�ام العملي�ات ف�ي 

 / المراكز االقليمية بعد توقيعها من قبل كافة االطراف.دائرة شؤون االلغام 
 

 استعراض انهاء مشروع  4.5.2
 

/ المراكزاالقليمي�ة باالش�تراك م�ع المنظم�ات القائم�ة ب�التنظيف ب�اجراء اس�تعراض  دائرة ش�ؤون االلغ�امتقوم 
بطة خ��الل مراح��ل التخط��يط ، التهيئ��ة نرس��مي لمرحل��ة م��ا بع��د انته��اء المش��روع وذل��ك لتحدي��د ال��دروس المس��ت

ومراح��ل عملي��ة التنظي��ف . ان ه��ذا االج��راء يتض��من تقري��ر ع��ن مالئم��ة المع��دات ، االج��راءات ، الت��دريب 
واالسناد. ويجب تحديد الشؤون ذات العالقة ووضع االسبقيات لها والحلول المقترحة . ان هذه المتطلبات يج�ب 

/ المراك�ز االقليمي��ة . ويج��ب ان تح��تفظ دائ�رة ش��ؤون االلغ��ام ان تك�ون متض��منة ف��ي اتفاق�ات التنظي��ف م��ن قب��ل 
نظيف االخرى خ�الل اجتماع�ات مجموع�ات الهيئة والمراكز بالدروس المستنبطة ويتم تزويدها الى منظمات الت

. واذا ت��م تس��ليط الض��وء عل��ى تقس��يك مع��ين ف��ي مج��ال المع��دات او االج��راءات وخاص��ة الش��ؤون العم��ل الفني��ة 
 المتعلقة باجراءات السالمة فيجب نشرها بشكل واسع الطالع مجتمع شؤون االلغام باسرع ما يمكن.

 
 تزاماتل. مسؤوليات وا5
 

 التابعة لها :/ المراكز االقليمية  لغام دائرة شؤون األ 5.1
 

 القيام باعداد ونشر المعايير وتوفير دليل وارشادات للتوثيق المطلوب لعملية التسليم . )أ 
 
متابع��ة عملي��ة التس��ليم ، االحتف��اظ بالوث��ائق وادامته��ا والمحافظ��ة عل��ى كاف��ة تق��ارير انج��از العم��ل  )ب 

 وشهادات التسليم والمعلومات الساندة.
 
ت��وفير الوث��ائق للم��الكين ، الس��لطات ، المنظم��ات والس��كان المحلي��ين عن��د الطل��ب ويج��ب االحتف��اظ  )ج 

 بوثائق مرحلة ما بعد التنظيف في ارشيف لسجل وطني .
 
 

 األزالة منظمات وشركات 5.2
 

يج��ب ان تق��وم المنظم��ة بتطبي��ق المع��ايير الوطني��ة الخاص��ة بتس��ليم االراض��ي المنظف��ة ويتض��من ذل��ك جم��ع 
 اعاله.  4.4رنة المعلومات المذكورة في الفقرة ومقا
سم  13الى عمق أكثر من أن األعمال والعقود التجارية للشركات والمنظمات العاملة باألزالة والتي تزيل  (

كافة المسؤوليات والتبع�ات القانوني�ة ح�ول خل�و  QCتتحمل بموجبه الجهة القائمة باعمال السيطرة النوعية 
 الحربية واأللغام بعد التأكد من ذلك ) األرض من المخلفات
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 الملحق ( أ )

 المراجع المعيارية
 
 

 الوثائق المعيارية التالية تحتوي على الشروط التي تم الرجوع واالشارة اليها خالل اعداد هذا المعيار.
 

 مراقبة منظمات التنظيف .  07.40المعيار الوطني لشؤون االلغام  )أ 
 
 مراقبة منظمات التوعية .  07.41لغام المعيار الوطني لشؤون اال )ب 

 
 متطلبات التنظيف .  09.10المعيار الوطني لشؤون االلغام  )ج 

 
 فحص العينات لمرحلة ما بعد التنظيف .  09.20المعيار الوطني لشؤون االلغام  )د 

 
 

راجع يجب ان تحتفظ بنسخ من كل المودائرة شؤون األلغام يجب استخدام الطبعة االحدث من هذه المراجع . 
 المستخدمة في هذا المعيار.
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 الملحق ( ب )
   IMSMAدليل وارشادات الستخدام نظام ادارة معلومات شؤون االلغام

 لتوثيق مرحلة ما بعد التنظيف
 

 
ه�ذا وهو نظ�ام مس�تخدم ف�ي الع�راق الدارة البيان�ات ف�ي برن�امج ش�ؤون االلغ�ام ويك�ون  : IMSMAنظام 

النظام بشكل اساسي من نموذجين : النموذج الميداني والنم�وذج الع�المي . النم�وذج المي�داني ي�وفر لعملي�ة جم�ع 
البيانات ، تحليل المعلومات وادارة المشروع . انه يستخدم من قبل كوادر مراكز شؤون االلغام على المس�تويين 

لغ�ام مث�ل منظم�ات التنظي�ق . ام�ا النم�وذج الع�المي الوطني واالقليمي وايضا من قبل منفذي مش�اريع ش�ؤون اال
الميداني�ة )  للمعلوم�اتفهو يقوم بتحديث ومقارنة البيانات الموجودة في النموذج المي�داني ( واي�ة انظم�ة اخ�رى 

 المعلومات الدقيقة المطلوبة للقيام باالدارة االستراتيجية لشؤون االلغام .لدائرة شؤون االلغام ويقدم 
 
 

بط�رق متع�ددة. تق�ارير تق�دم العم�ل  IMSMAيمكن توثيق نشاطات التنظيف في نظام  لتنظيف :نشاطات ا
في حقول االلغام يمكن استخدامها لتسجيل المناطق المنظفة واالجزاء الحربي�ة المزال�ة والت�ي ه�ي ليس�ت ج�زءا 

وام��ر وواجب��ات م��ذكورا ف��ي اوام��ر العم��ل الرس��مية . وذل��ك يمك��ن ان يس��تخدم عل��ى اعتب��اره تس��جيال رس��ميا ال
. ام�ا التق�ارير الخاص�ة بتوثي�ق التنظيف . وي�تم ادخ�ال ه�ذه المعلوم�ات ال�واردة ف�ي التق�اريرعلى اس�اس دوري 

، ه�ذه التق�ارير مرحلة ما بعد التنظيف فهي تستخدم لتلبية متطلبات الوث�ائق الخاص�ة باكم�ال نش�اطات التنظي�ف 
 تنظيق ، تقييم التأثير او سجالت حقول االلغام .يمكن ان تستخدم كذلك كمراجع للمناطق الخطرة ، ال

 
 

ان التقاريرالخاص�ة بتق�دم العم�ل م�ع النم�وذج المي�داني للتنظي�ف يعتب�ران عنص�ران  التثبت م�ن التنظي�ف :
 مهمين من عملية التوثيق التي تساعد على ايجاد اجراءات فعالة خالل المرحلة االولى من التثبت من التنظيف .

 
 

ان الح��دود النهائي��ة للمنطق��ة المنظف��ة ي��تم االحتف��اظ به��ا ف��ي التقري��ر الت��وثيقي الخ��اص  حي :التأش��ير المس��
 لمرحلة ما بعد التنظيف في النموذج الميداني .

 
 

منظفة يمكن توثيقه�ا ف�ي تق�ارير تق�دم العم�ل او ف�ي تق�ارير انج�از الالمناطق غير  تأشير المناطق الخطرة :
 العمل . 

 
 

والمتعلق��ة بواج��ب مح��دد يج��ب ان ي��تم   IMSMAتق��ارير الت��ي ت��دخل ف��ي قاع��دة نظ��ام ان كاف��ة ال التوثي��ق :
تضمينها في الوثائق النهائية للتنظيف . ان النموذج الميداني يعتبر اداة ووسيلة مهم�ة الختي�ار التق�ارير المتعلق�ة 

 ة للوكاالت المنفذة .بالتنظيف . ان ذلك يسمح للمدير باالحتفاظ بالمعلومات المتعلقة الوامر العمل الموقع
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 الملحق ( ج )
 تقرير انجاز العمل

 عــــــــــوقــــالم
 طبعة الخارطة: غرب /  " شرق         '        º          خط الطول:   :المحافظة 

 ورقة الخارطة: / جنوب " شمال         '        º         خط العرض: القضاء:
 مقياس الخارطة: الخارطة: اسم الناحية:
  تسلسل الخارطة: القرية:

 
 

 ةــــــــــات عامـمعلوم
 مجموع ساعات العمل الضائعة:                                  ساعة الرمز التعريفي للنموذج الميداني:

 مجموع ساعات العمل:                                             ساعة امر العمل:
 ومــمجموع ايام العمل:                                                  ي المنظمة:

 المنطقة المهيئة ميكانيكياً  تاريخ بدء العمل:
 مهيئة ²م رمز الفريق تاريخ انتهاء العمل:

   ²مجموع المناطق المشكوك فيها حسب المسح التأثيري               م
  مجموع التهيئة ²فيها بعد المسح التاثيري                  م مجموع المناطق المشكوك

 المنطقة المنظفة يدوياً  االراضي المقلصة والمتحقق منها بواسطة الكالب الكاشفة
 عمق التنظيف/ سم ²منظف م رمز الفريق ²مقلص م ²متحقق منه م رمز الفريق

      
   مجموع التنظيف   المجموع

 ( مقلص +  منظف )    ²م    االلغام:                 الحجم الفعلي لحقل
 عدد المستفيدين:                                                      شخص قرية                             عدد القرى المستفيدة:                  

 اراضي زراعية     صناعة    اسكان        الهــــــــــــــــــــدف:       
 مشترك كالب        ميكانيكي        يدوي        الطرق والتقنيات المستخدمة؟       

 تحديد الحدود تقليص مساحة           تنظيف     نوع العمل:       
 تقرير الحوادث:   كال               نعم                 الحوادث التي حصلت خالل المسح / التنظيف:     

 كال    اذا كان الجواب نعم فما هي الوكالة والي مشروع؟ نعم    هل االرض المنظفة سوف تستخدم من قبل وكاالت االمم المتحدة؟   
 
 

 
 ةــــــــــة المنظفـــــــــــف تفصيلي للمنطقــوص

 
 
 

 
 ةــــــات اضافيــــــمعلوم

 
 
 

 
 

 __________                 ل:ضمان النوعية اجري من قب
 

 _________                   طريقة ضمان النوعية:
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 وصف النقاط المبينة للحدود

 المسافة اتجاه الى –من  خط العرض خط الطول رقم النقطة
      نقطة استدالل

SP      
      1نقطة انعطاف
      2نقطة انعطاف
      3نقطة انعطاف

.      
      الخ

 
 كمية ونوع المواد المدمرة:

نوع المادة ( ضد االشخاص ، ضد 
 المالحظات العمق الكمية الموديل الدبابات، مقذوفات غير منفلقة..الخ)

     
     
     

 
 كميات وانواع المواد التي ابطل مفعولها:

نوع المادة ( ضد االشخاص ، ضد 
 المالحظات العمق الكمية يلالمود الدبابات، مقذوفات غير منفلقة..الخ)

     
     
     

 
 كميات وانواع المواد التي تم تفجيرها بواسطة االالت الميكانيكية:

نوع المادة ( ضد االشخاص ، ضد 
 المالحظات الكمية الموديل الدبابات، مقذوفات غير منفلقة..الخ)

    
    
    

 
 ب الكاشفة لاللغام:كميات وانواع المواد المكتشفة بواسطة الكال

نوع المادة ( ضد االشخاص ، ضد 
 المالحظات العمق الكمية الموديل الدبابات، مقذوفات غير منفلقة..الخ)

     
     
     

 
 :)المطلوبة(ترفق الخرائط التوضيحية والمخططات 

 والمعلومات التالية يجب ان تضمن في المخطط:
 

 . وصف النواع المؤشرات المستخدمة.مواقع واضحة لكافة النقاط المرجعية  .1
 صور للمناطق الخطرة ، والتي تبين الحدود النهائية للمنطقة ، واذا امكن االوتاد التي تؤشر مواقع المخلفات الحربية. .2
 مواقع واضحة لالدارة ، مخازن المتفجرات ، نقطة السيطرة ومنطقة وقوف السيارات. .3
ناطق المتحقق منها ، المناطق المقلصة عن طريق استخدام الكالب وصف تفصيلي للمنطقة المنظفة يدويا ، الم .4

 وكذلك المناطق التي تم تهيئتها بالوسائل الميكانيكية.الكاشفة 
 التحديد والتعريف بشكل واضح بالمنطقة المسيجة والمؤشرة والتي ال تزال غير امنة وتوضيح السبب في ذلك. .5
 فعولها.الموقع الواضح للمخلفات المدمرة والمبطل م .6
 موقع المخلفات التي دمرت بالوسائل الميكانيكية والمكتشفة بواسطة الكالب . .7
 التحديد الواضح للمناطق المختلفة بين المسح التاثيري والمسح الفني والحجم النهائي لحقل االلغام. .8
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 التاريخ:                         دقق من قبل:                            التاريخ:                رسم من قبل:                   

 
 
 
 
 
 
 

1 1   

 المفتاح وقائمة التدقيق:
• GPS  او نقطة استداللية 
• GPS  او نقطة انعطاف 
 مقذوفات ودمرتموقع عثر فيه على الغام و •
 تحديد منطقة مسح تأثيري •
 تحديد منطقة منظفة يدويا •
 تحديد منطقة مقلصة بواسطة الكالب الكاشفة •
تحديد منطقة تم التحقق منها بواسطة الكالب  •

 الكاشفة
 تحديد منطقة مهيأة ميكانيكيا •
 تحديد منطقة مسيجة ولكنها الزالت غير منظفة •
ت ، ساحة تحديد مناطق االدارة ، مخازن المتفجرا •

 .وقوف العجالت
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 الملحق ( د )
 شهادة تنظيف منطقة

 
 اعالن من الممثل العام لمنظمة التنظيف     أ. 

الجراءات التشغيل القياسية الخاصة بمنظمتنا ، وانها حسب  اعلن بان المنطقة الموصوفة في تقرير انجاز العمل المرفق قد تم تنظيفها وفقا
 معلوماتي خالية من االلغام االرضية والمقذوفات غير المنفلقة.

  المنصب والمنظمة:  االسم:

  التاريخ:  التوقيع:

 
 اعالن من الممثل االعلى لمقاول فرعي نهائي       ب.

 العمل المرفق قد تم تنظيفها من قبل فرقنا وفقا الجراءات التشغيل القياسية في بلدنا . اعلن بان المنطقة الموضوعة في تقرير انجاز
  المنصب والمنظمة:  االسم:

  التاريخ:  التوقيع:

 
 / المركز االقليمي لشؤون االلغامدائرة شؤون األلغام  موافقة من قبل الممثل االعلىال       ج.

ان نوعية العينات المرفقة اضافة الى التصريح المذكور اعاله من قبل المتعاقدين المنظفين اوافق على ما بناء على تقارير انجاز العمل وضم
 يلي:

 هذا االعالن عن التنظيف. .1
 المنطقة خالية من االلغام االرضية والمقذوفات غير المنفلقة. .2

  التوقيع:  االسم:

  التاريخ:  المنصب:

 
 المالك المسؤول استالم من قبل السلطة /      د.

 يجب ادخال عبارة مناسبة عن الموافقة وفقا للقانون العراقي هنا.

  المنصب:  االسم:

  التاريخ:  التوقيع:

 اهــا كما مبين ادنــة تم توزيعهـــهذه الوثيق

 ج.نسخة الى: مالك االرض / المركز االقليميدائرة شؤون األلغام أ.النسخة االصلية الى 

 د.نسخة الى: المقاول الفرعي النهائي : منظمة التنظيفنسخة الىب.
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 الملحق ( هـ )
 

 ةــــــة توصيــــــــــرسال
 لشهادة وموافقة على االرض المنظفة

 
 مالك االرضالى:  

 
 هذه التوصية تشير الى الموقع التالي والوثائق الملحقة.

 
 _______________اسم الموقع ___________________________________ )أ 

 
 خارطة شبكة المصادر ___________________________________________ )ب 

 
 رقم التعريف امر العمل للهدف ______________________________________ )ج 

 
 دائ���������������رة ش���������������ؤون األلغ���������������امرق���������������م ام���������������ر العم���������������ل الص���������������ادر ع���������������ن  )د 

________________________________ 
 
 

ركز االقليمي على انه قد تم القيام بعملية ضمان النوعية كما مبين في ادن�اه لعملي�ات / الم دائرة شؤون األلغامتؤكد 
 التنظيف التي جرت في المنطقة المذكورة اعاله.

 
كورة ف�ي ش�هادة التنظي�ف الملحق�ة وبان�ك ذتمت التوصية على قبولك بتصريح التنظيف المقدم من قبل المنظمة الم�

 خلفات الحرب المتفجرة.قبلت المنطقة على انها خالية من م
 
 

 عرض الهيئة للتدقيقات الخاصة للسيطرة النوعية المنفذة
 

 كال نعم مالحظـــــــات القبــــــول التفاصيـــــــل ت
 ( هـ ) ( د ) ( ج ) ( ب ) ( أ )

    للتحديدات الفنيةدائرة شؤون األلغام نظرة  .1

اءات التشغيل الجردائرة شؤون األلغام تقييم واعتماد  .2
    القياسية لمنظمة التنظيف.

وتقييمها لمعايير التدريب دائرة شؤون األلغام نظرة  .3
    الخاصة بمنظمة التنظيف.

    مدى قبول مقاييس السيطرة النوعية الداخلية؟ .4

تدقيقات السيطرة النوعية الخارجية المنفذة في موقع  .5
    العمل؟

 
 دائرة شؤون األلغام .لجزء ( د ) في شهادة تنظيف المنطقة الملحقة واعادته الى يطلب منك التوقيع على ا



  08.40لشؤون االلغام  العراقية المعايير الوطنية     
 

 2008طبعــــة                          
 
 
 
 
 

 تاشيـر المناطـق  
 الخطـرة المحتويــة على

 مخلفـات الحـرب

 
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )DMAدائرة شؤون االلغام (                    
 بغــــــــــــــداد                    

0TUwww.Iraqmineaction.orgU0T                                            
      

 
 
 

 

http://www.iraqmineaction.org/
http://www.iraqmineaction.org/
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 ةــــــدمـــــقـــم
 

ان اتخاذ االجراءات لتحديد وتاشير المناطق الخطرة التي توجد فيها متفجرات متبقي�ة بع�د الح�روب ه�ي عملي�ة 
ذيرات واض�حة ال ل�بس فيه�ا للس�كان المحلي�ين ع�ن الخط�ر الك�امن ف�ي ه�ذه المن�اطق ، وحي�ث م�ا تهدف لتوفير تح

 الناجمة عن الدخول غير المقصود للمناطق الخطرة .امكن وضع حواجزوعوائق مادية لتقليل االخطار 
 

ن م��ع االلغ��ام  : ان ه��ذا المعي��ار يقت��رب ويعتم��د عل��ى المعاه��دتين الوحي��دتين ف��ي الق��انون ال��دولي اللت��ين تتع��امال
او تقيي�د معاهدة حظر االلغام ( معاهدة اوتاوا ) والبروتوكول الثاني المنقح التفاقية االم�م المتح�دة والخاص�ة بحظ�ر

استخدام االلغام ، مصائد المغفلين وغيرها . ان الدول الموقعة على معاهدة حظر االلغام و/ او البروتوك�ول الث�اني 
 فيما يتعلق بتاشير المناطق الخطرة الملغومة . المنقح عليها التزامات محددة

 
التاك�د باس�رع م�ا يمك�ن ب�ان ك�ل المن�اطق المزروع�ة .ه�دة حظ�ر االلغ�ام ملزم�ة ب�ـ"اان كل دولة موقعة على مع

بالغ��ام ض��د االف��راد والت��ي تق��ع تح��ت نط��اق س��لطاتها القانوني��ة او س��يطرتها ق��د ت��م تاش��يرها وت��تم مراقبته��ا وك��ذلك 
س��ياج او اي�ة وس��يلة اخ�رى لغ��رض ت�امين من�ع او ابع��اد الم�دنيين بش��كل فع�ال لح��ين ت�دمير كاف��ة حمايته�ا بواس�طة 
مطابقا لغ�ام تتطل�ب ان يك�ون التأش�ير".. ان معاه�دة حظ�ر االالف�راد الموج�ودة ف�ي تل�ك المن�اطق االلغام المضادة ل

 .دة في البروتوكول الثاني المنقح للمعايير الوار
 

ق .المنع الفعال للمدنيين عن المنطقة الملغومة ع�ن طري�المنقح الدول الموقعة تأمين "ني يطالب البروتوكول الثا
التأشير يجب ان يكون ذا خصائص واضحة ومتينة ويج�ب ان يك�ون عل�ى االق�ل وضع سياج او اية وسيلة اخرى .

م�نقح يق�دم مث�اال ان البروتوك�ول الث�اني ال.مرئيا من قبل الشخص الذي يوشك على ال�دخول ال�ى المنطق�ة المؤش�رة 
وتححديدات لتاشير حقول االلغام والمناطق الملغومة ويتطلب ان تكون االشارات مشابهة ( ولكن ل�يس بالض�رورة 

 ."لتأمين رؤيتها وتمييزها من قبل السكان المدنيين ديدات المستخدمة فيه مطابقة ) للمثال والتح
 

لة ال��واردة ف��ي معاه��دة حض��ر االلغ��ام ص��لتزام��ات المفان الت��دبيرات المس��بقة له��ذا المعي��ار ليس��ت ب��ديال ع��ن اال
والبروتوك��ول الث��اني الم��نقح ، وان ال��دول الموقع��ة يج��ب ان تك��ون مطلع��ة ومس��لمة بش��كل كام��ل عل��ى التزاماته��ا 

 القانونية المتعلقة بالمعاهدتين .
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 المحتوية على متفجرات متبقية بعد الحرب ةتأشير مناطق الخطر
 
 

 نطاق ــال -1
 

ان المعايير الوطنية لشؤون االلغام تحدد متطلبات الحد االدنى لتأشير هذه المناطق الخطرة في العراق . انه�ا ال 
 تحدد انظمة التأشير الخاصة بمواقع العمل المستخدمة من قبل منظمات شؤون االلغام خالل عمليات التنظيف .

 
لتاش��ير المس��تخدمة خ��الل عملي��ات التنظي��ف ق��د ت��م توض��يحها ف��ي ان المع��ايير واالرش��ادات الخاص��ة بانظم��ة ا

           09.50( الك���الب الكاش���فة لاللغ���ام ) ،  09.40( المس���ح الفن���ي ) ،  08.30المع���ايير الوطني���ة لش���ؤون االلغ���ام :
 ( اجراءات السالمة في موقع العمل في عمليات التنظيف ). 10.20) ، ( التنظيف باستخدام االالت 

 
 ع ــــــــراجــلما  -2
 

لقد تم ادراج قائمة ب�المراجع المعياري�ة ف�ي الملح�ق (أ) .ان ه�ذه المراج�ع المعياري�ة تعتب�ر وث�ائق مهم�ة وق�د ت�م 
الرجوع اليها في وضع هذا المعيار والذي ش�كل ج�زءا م�ن االس�تعدادات المس�بقة الت�ي اس�همت ف�ي الوص�ول ال�ى 

 تقديم هذا المعيار .
 

 فــــــــــمصطلحات وتعاري   -3
 

( قائمة المصطلحات ومختصرات  04.10ان المصطلحات والتعاريف الواردة في هذا المعيار خاضعة للمعيار 
 . شؤون االلغام )

 
 الخصائص العامة النظمة تأشير المناطق الخطرة    -4
 

ج�ب ان تأخ�ذ ان عملية تص�ميم انظم�ة لتاش�ير المن�اطق الخط�رة المحتوي�ة عل�ى متفج�رات متبقي�ة بع�د الح�رب ي
بنظر االعتبار الموارد المحلية المتوفرة مجانا في المنطقة الملوثة وك�ذلك الفت�رة الزمني�ة الت�ي سيس�تمر فيه�ا نظ�ام 
التأشير في المكان . وبشكل عام فان من المقبول ان تكون المواد المستخدمة في التأشيرذات قيمة متدنية او ال قيمة 

اذ انه اذا تم استخدام مواد ذات قيم�ة ف�ان احتم�ال ازالته�ا ر المناطق الخطرة . لها او التستخدم الغراض غير تأشي
 واخذها وارد بشكل كبير.

 
 رـــــــات الخطــــــعالم  4.1

 
عالمة الخطر هي عالمة تنبيه دائمية او شبه دائمية تقدم معلوم�ات بش�كل مكت�وب او بش�كل رم�زي والت�ي عن�د 

ق الخطرة تكون قد صممت لتقدم تحذيرا للسكان في المناطق المجاورة حول وضعها كجزء من نظام تأشير المناط
 وجود متفجرات متبقية بعد الحرب . 

ان كلمات التحذير المدونة في العالمة يجب ان تكون بالعربية ( وممكن بالكردية ف�ي المن�اطق الكردي�ة )ويج�ب 
بش�كل يمك�ن تميي�زه م�ن قب�ل غالبي�ة س�كان  ان توضح مناطق الخطر وان يكون الرمز المستخدم يشير الى الخط�ر

 العراق . الملحق (ب) يقدم امثلة على عالمات الخطر المستخدمة في العراق .
م ، ومرئي�ة م�ن اق�رب عالم�ة  30العالمات يجب ان تكون مرئية بش�كل واض�ح ف�ي ض�وء النه�ار عل�ى مس�افة 

العالم��ات بواس��طة النبات��ات او الطي��ات مج��اورة . ويج��ب التفكي��ر باس��تخدام الح��واجز الطبيعي��ة ف��ي حال��ة حج��ب 
 االرضية .

يجب ان ال توضع عالمات الخطر على اغلفة الذخائر الحربي�ة او الم�واد المحتوي�ة عل�ى متفج�رات او االس�لحة 
 المزولة.
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 انظمة تأشير المحيط الخارجي 4.2
 

 هنالك ثالثة تصنيفات عامة النظمة تأشير المحيط الخارجي :
محيط الخارجي الدائمي�ة ( المن�اطق الخط�رة الت�ي س�تبقى غي�ر منظف�ة لفت�رة طويل�ة ، ع�ادة انظمة تأشير ال ) أ

 الكثر من سنة ).
انظم�ة تأش�ير المح�يط الخ�ارجي المؤقت�ة ( منطق�ة الخط�ر المعروف�ة ي�تم تحض�يرها لعملي�ات التنظي�ف ف��ي  ) ب

 المستقبل القريب ).
 انظمة تأشير المحيط الخارجي المرتجلة ( بشكل عام يتم وضعها او بناءها بواسطة السكان المحليين ). ) ج

 
 نظام التاشير الدائمي 4.2.1

 
ان تصميم انظمة التأشير الدائمية يمكن ان يتضمن خليط�ا م�ن العالم�ات والح�واجز الطبيعي�ة الت�ي تح�دد بوض�وح 

لمنطق��ة الخط��رة بس��ياج او ح��اجز م��ادي اخ��ر مثبت��ة علي��ه عالم��ات ح��دود المنطق��ة الخط��رة . ويج��ب ان تح��اط ا
ان الرموز المستخدمة لتأشير المناطق الخطرة يجب ان تك�ون مرئي�ة بش�كل واض�ح ف�ي العالم�ات ويج�ب التحذير.

ان تحدد بوضوح اي من جانبي الحدود المؤشرة يعتبر ض�من المنطق�ة الخك�رة واي جان�ب يعتب�ر منطق�ة امن�ة . ن 
 عرضها بشكل واضح موجهة الى خارج المنطقة الخطرة.ذير يجب عالمة التح

 
 

 
 : سياج حاجز مادي 1شكل 

 
مادي قد يتض�من ج�دران ، اس�يجة او عوائ�ق اخ�رى تمن�ع ال�دخول غي�ر المقص�ود للمنطق�ة الخط�رة . الالحاجز 

    ل��ى اعم��دة مس��تقيمة ، ويك��ون ه��ذين الس��لكين عل��ى ارتف��اع االس��يجة يج��ب ان تق��ام بش��كل يك��ون في��ه س��لكين ت��ربط ا
) 1م للسلك الثاني فوق مستوى سطح االرض. ( انظر الشكل رقم1.25م الى  1.0م للسلك االول و 0.5م الى0.25

ك السياج يمكن ان تكون من اية مادة متينة بضمنها االسالك ، االوتار ، الحبال الص�ناعية او غيره�ا .ام�ا  ان اسال
العمدة المستقيمة فيمكن ان تتضمن االشجار ، البنايات او االنشاءات الموجودة وكذلك العامات المقامة كجزء من ا

ويجب ان توضع هذه االعمدة او الدعمات بشكل تكون فيه المسافة الفاص�لة ب�ين العم�ودين ال تزي�د  نظام التحذير .
م�ن الس�ياج بحي�ث ال تبع�د العالم�ة ع�ن االخ�رى م . ويمكن وض�ع عالم�ات الخط�ر عل�ى الس�لك العل�وي  15على 

 م في كل نقطة انعطاف . وعند الضرورة يمكن وضعها على االعمدة.5م وكل 30أكثر من ب
 

 ظام التأشير الدائمي او يتم تدميره ، فيمكن حينذاك استبداله بالنظام المؤقت.نفي الحاالت التي يتكرر فيها نهب 

 مستوى االرض

 م0.5 –م 0.25

 م 15ليس أكثر من   

 م 30ليس أكثرمن 

 م1.25 –م 1.0
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 تأشيرالمؤقتالنظام      4.2.2
 

م مثبت�ة ف�ي  1.5نظام التأشير المؤقت قد يتألف من عالمات الخطر المسندة على اعمدة او اوتاد حديدي�ة بط�ول 
م ويج�ب ان ت�ربط بش�ريط خط�ر االلغ�ام عل�ى  15االرض . العالمات يجب ان توض�ع عل�ى مس�افات التزي�د ع�ن 

ي حالة وجود نباتات كثيف�ة فيج�ب تقلي�ل م وف 15. ويجب ان تكون هذه العالمات مرئية من مسافة العمود او الوتد 
 المسافة بين عالمة واخرى.

 
 

  تأشيرالمرتجل النظام       4.2.3
 

هذا النظام يستخدم المواد المحلية المتوفرة ، مثل االحجار المطلية . اال ان هذا النوع من التأشير المرتجل يجب 
دائ�رة ش�ؤون وع م�ن التأش�ير فعليه�ا اخب�ار عدم تشجيعه . وعن�دما تواج�ه اح�دى منظم�ات ش�ؤون االلغ�ام به�ذا الن�

 االلغام او المركز االقليمي وان يتم استبداله بنظام تاشير دائمي او مؤقت باسرع وقت ممكن .
 

وعند مواجهة مثل هذه الحال�ة ف�أن منظم�ة ش�ؤون االلغ�ام المعني�ة ان تض�ع عالم�ات الخط�ر عل�ى ذل�ك التاش�ير 
ك . وف�ي ح�االت ن�ادرة وعن�د ع�دم ت�وفر م�واد التاش�ير حس�ب المع�ايير وكذلك شريط خطر االلغام حيثما امك�ن ذل�

دائ��رة المطلوب�ة ف�يمكن لمنظم��ات ش�ؤون االلغ�ام اس��تخدام نظ�ام التاش�ير المرتج��ل وتق�وم باس�رع م��ا يمك�ن باخب�ار 
 دد .جاو المركز االقليمي عن الموقع المشؤون االلغام 

 
 

 وصيانته التأشير منظاعلى المحافظة    -5
 

مفض��ل ان تنق��ل "عائدي��ة" او مس��ؤولية نظ��ام التأش��ير ال��ى المجتمع��ات المت��أثرة ب��الخطر ويتض��من ذل��ك م��ن ال
مسؤولية المحافظة عليها بقدر االمكان . ان عملية التسليم هذه يجب ان يتم توثيقها بشكل رسمي وفي شهادة اكمال 

 العمل .
 

 ان تقوم بـ:ان منظمة شؤون االلغام التي تقوم بانشاء نظام التأشير يجب 
 
 تأشير المحيط الخارجي للمنطقة الخطرة بطريقة متوافقة مع المعايير الوطنية لشؤون االلغام . ) أ

يتم اخبار المجتمعات المتضررة والسلطات المحلية عن نظام التاشير للمنطقة كجزء من التزامات المنظمة  ) ب
 باالتصال مع المجتمع.

 
 

 المسؤوليات    -6
 

  االلغامدائرة شؤون       6.1
 

بنشر المعايير الخاص�ة بتص�ميم وبن�اء انظم�ة تأش�ير للمن�اطق الخط�رة ويك�ون مناس�با  دائرة شؤون االلغامتقوم 
س�لطات االقليمي�ة الاستخدامه في العراق . اضافة الى ذلك تقدم الهيئة النصح واالرشاد ال�ى  لغرضللتحقيق وقابل 

 الخاصة بحقول االلغام.والمحلية في عملية المحافظة على انظمة التاشير 
 
 منظمات شؤون االلغام       6.2

 
معيار الوطني الخاص بتاشير المحيط الخارجي للمناطق الخط�رة العلى منظمات شؤون االلغام العاملة تطبيق هذا 

جتمع��ات المتض��ررة والس��لطات المحلي��ة ع��ن نظ��ام التاش��ير. وم��ن الض��روري نق��ل . وعليه��ا ان تق��وم باخب��ار الم
نظام التاشير الى المجتمعات المعرضة للخطر وتوضيح الحاجة الى المحافظة عليه . ان عملي�ة التس�ليم  "عائدية "

 هذه يجب ان توثق بشكل رسمي حيثما امكن ذلك .
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 أالملحق 
 )المراجع المعيارية(

 
 
 

 هذا المعيار : الوثائق المعيارية التالية تحتوي على الشروط المسبقة التي اعتمدت من
 

 . المسح الفني   08.20المعايير الوطنية لشؤون االلغام    ج)
 

 . دليل استخدام الكالب الكاشفة لاللغام   09.30المعايير الوطنية لشؤون االلغام    د) 
 

 .دليل استخدام المساعدة الميكانيكية للتنظيف    09.50المعايير الوطنية لشؤون االلغام    هـ)
 

 . سالمة مواقع العمل في التنظيف   10.20ون االلغام المعايير الوطنية لشؤ    و)
 

البروتوك�ول                                  ( 1996أي�ار  3بروتوكول تحريم وتقييد استخدام ، مصائد المغفلين وغيرها الذي تم تنقيح�ه ف�ي    ز)
 . )1996أيار 3وتنقيحه في  1980الثاني لمعاهدة 

 
 ، خزن ، انتاج ونقل االلغام المضادة لالفراد وتدميرها. ح)   معاهدة تحريم استخدام

 
ان تحتفظ بنسخ من كل هذه دائرة شؤون االلغام مراجع يجب ان تستخدم . على الان النسخة / الطبعة االخيرة لهذه 

 المراجع المستخدمة في هذا المعيار.
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 )ب(الملحق 
 للمنطقة الخطرةعالمات تأشيرالمحيط الخارجي 

 

 
 مثلث  -: عالمة تأشير  1شكل ب

 
 
 

 
 مربع -: عالمة تأشير  2شكل ب

 
 

 مالحظات :
 

يجب ان تكون خلفية العالمة باللون االحمر او البرتق�الي ويك�ون رم�ز الخط�ر ب�اللون االب�يض.  .1
 ان الرمز العالمي المعتمد للخطر هو الجمجمة والعظام المتقاطعة .

 
ى العالمة باللغة العربية ويمك�ن ان عل هر الكلمات "خطر الغام او خطر متفجرات"يجب ان تظ .2

 .تكون باللغة الكردية في المناطق الكردية
 

 يكون ظهر العالمة باللون االبيض . .3
 
 يجب ان ال تقل ابعاد العالمة عما مبين في المخططات . .4

 سم20

20
20 سم

 سم

 خـطــــر الـغـــــــام

 سم25

 سم25

 م الـغـــــــاخـطــــر 
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وهذه العالم�ات الموض�وعة عل�ى اعم�دة او اوت�اد  يمكن وضع عالمات التأشير على اعمدة حول المنطقة الخطرة.
سم ثم تملئ باالسمنت لغرض التثبيت . ويك�ون ارتف�اع قم�ة  30-25يجب ان تثبت في االرض في حفرة الى عمق 

 ) 3م عم مستوى سطح االرض ( انظر الشكل ب 1.5-م  1.2العالمة 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م 1.5 –م  1.2

 سم 30 – 25

 سطح االرض

 دـــــر على وتــ: عالمة تأشي 3شكل ب
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 )ج(لملحق ا

 امثلة على انظمة التأشير
 حدود الممر باستخدام االحجار المطلية

 
 

 ةــــــــارشادات عام       -1
 

تستخدم االحجار المطلية لتأشير المناطق الخطرة المحتوية على الغام ومقذوفات غي�ر منفلق�ة ويج�ب ان توض�ع 
عادة تكون مطلية باللون االحمر ، ولك�ن اذا ك�ان على طول الحافات بالقرب من المنطقة الخطرة . وهذه االحجار 

 هذا اللون غير مالئم ثقافيا ، فيمكن استخدام اي لون " قوي " اخر.
 

 ان "القانون الذهبي" هو انه ليس الحد ان يجتاز الخط المؤشر باالحجار الملونة.
 
 

 وتوضح في : اما االحجار المطلية باالبيض فانها تستخدم لالشارة الى "االمان والسالمة"
 
 على طول حافات المناطق التي يمكن استخدامها . ) أ
 

(عل�ى جان�ب المنطق�ة الخط�رة وال�ذي  قبل خط االحجار الملونة المستخدمة لتأشير حافات المنطقة الخط�رة ) ب
 يمكن استخدامه).

 
 ). بين صفين من االحجار الملونة (مثال : ممر امن بين منطقتين خطرتين لكي يكون الممر االمن واضحا ) ج

 
 م . 2م باستثناء النقاط المنحنية ، حيث يجب تقليل المسافة الى  5المسافات بين االحجار يجب ان التزيد عن 

 
 

   نةممرات االمالو حدود الممراتتأشير  -2
 

 ). 1كما يلي ( انظر شكل د اوتأشيره حدود الممرو نةاالم الممراتيمكن توضيح  
 
يمك�ن اس�تخدامها وف�ي الجان�ب الخ�ر منطق�ة خط�رة ف�ان المم�ر عندما يكون جانب واحد من المم�ر منطق�ة  )أ 

 ) .1يمكن تأشيره كما موضح في المثال (أ) الشكل (د
 
 ). 1وعندما يكون جانبي الممر مناطق خطرة فان الممر يؤشر كما مبين في المثال( ب) الشكل( د )ب 
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 جار: مثال على التأشير باستخدام االح 1شكل د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةـــمنطق
 ح م مح  ـةــــامـنـ

 م 2العرض 

 ةـاحجار ملون
 احجار بيضاء

 ح م رــــحدود مم

 مجهولة منطقة
 ةــــــملغوم او

 منطقة مجهولة
 او ملغومــــــة

 ال ( ب )المث المثال ( أ )

 م0.25 م1.5
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 مقـدمــــة
 

ان الهدف االسمى الزالة االلغام لالغراض االنسانية ه�و التحدي�د و االزال�ة او الت�دمير لك�ل مخلف�ات الح�رب 
االلغ�ام ه�ذا ق مح�دد. ولغ�رض ان يحق�ق مجتم�ع ازال�ة من المواد المتفجرة الخطرة من منطقة محددة وال�ى عم�

ذل�ك م�ن خ�الل  الهدف فالبد من نشر ثقافة تهدف الى ايج�اد و تط�وير وتطبي�ق اج�راءات اداري�ة مناس�بة ، وي�تم
 الخلق والتطوير المستمر لمهارات المدراء ومزيلي االلغام و من خالل استخدام معدات كفوءة ، مؤثرة وامينة .

 
االلغام مس�ؤولة ع�ن تحوي�ل متطلب�ات المجتمع�ات المتض�ررة وترجمته�ا ال�ى اه�داف مح�ددة  ندائرة شؤوان 

 ومعرفة بشكل جيد.
 

ان المستفيدين من برامج شؤون االلغام لالغراض االنسانية يج�ب ان تك�ون له�م الثق�ة الكامل�ة ب�ان االراض�ي 
ستلزم انظمة ادارية واجراءات خاص�ة المنظفة يمكن استخدامها من قبلهم بشكل امن وخال من االخطار. وهذا ي

: مالئم�ة، م��ؤثرة، دقيق�ة وامن�ة. ويج��ب ك�ذلك ان يتلق�ى المجتم��ع المحل�ى ايج�ازات وتفس��يرات  ب�التنظيف تك�ون
بشكل منتظم خالل عمليات التنظيف تقدم لهم من قبل المنظمة القائمة بالعمل، وه�ذا العم�ل يعتب�ر اح�د المق�اييس 

. وان ادام�ة الص�لة ب�المجتمع تعتب�ر اح�د االج�زاء المكمل�ة ف�ي عملي�ة ازال�ة لج�انبين المهمة على بناء الثقة بين ا
 االلغام ويمكن تحقيقها من خالل فرق التوعية او من قبل اعضاء متدربين من المنظمة بشكل مناسب.

 
ة ) وتتض�من التف�ويض ومراقب�ض�مان النوعي�ةطريق�ة م�ن م�رحلتين ، المرحل�ة االولى( ان هذا المعيار يتبن�ى
ثناء عمليات التنظيف . ولتحقيق ذلك يجب على المنظمة المعنية ان تؤس�س هيك�ل اداري االمنظمة المعنية قبل و

فعال واجراءات متطورة وان تطبق ه�ذه االج�راءات بش�كل م�ؤثر ، دقي�ق وام�ن . ويج�ب ان تك�ون االج�راءات 
) وه��ي تتض��من تفت��يش االراض��ي المنظف��ة وقابل��ة للت��دقيق . المرحل��ة الثاني��ة (الس��يطرة النوعي��ة ش��فافةاالداري��ة 

 وفحصها قبل التسليم الرسمي الى المستفيدين لغرض استخدامها .
 

ان هذا المزيج من ض�مان النوعي�ة ( قب�ل واثن�اء عملي�ات التنظي�ف ) م�ع الس�يطرة النوعي�ة لم�ا بع�د التنظي�ف 
ستخدام لالغراض المقصودة سوف يساهم في تحقيق مستوى مقبول من الثقة بأن هذه االرض اصبحت قابلة لال

ف�ي موق�ف يمكنه�ا ان تق�دم التوص�يات ال�ى الس�لطات بشكل امن . عندئذ ستكون الهيئ�ة الوطني�ة لش�ؤون االلغ�ام 
 المحلية تشير فيها الى ان التنظيف تم وفقاً للمعايير الوطنية .
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 متطلبات التنظيف

 
 النطاق .1
 

نظيف" ويصف النظام النوعي ( المنظمة ، التنظ�يم ، االج�راءات والمس�ؤوليات ) ان هذا المعيار يعرف " الت
المطلوب لتحديد ان االرض التي تم تنظيفها من قبل المنظمة المعنية قد جرى تنظيفها وفقا اللتزاماته�ا التعاقدي�ة 

 كطما وردت في اوامر العمل او العقد المبرم بينهما.
 
 المراجع .2
 

) . ان المراج�ع المعياري�ة ه�ي وث�ائق مهم�ة ت�م الرج�وع أ  جع المعياري�ة ف�ي الملح�ق (دراج قائم�ة ب�المرااتم 
 المعيار والتي تشكل جزءا مهما من شروط هذا المعيار .  اعند اعداد هذ ا واالشارة اليه

 
 المصطلحات والتعاريف  .3
 

ر الوطني لشؤون االلغام تم ادراج قائمة بالمصطلحات والتعاريف المستخدمة في هذا المعيار وذلك في المعيا
 (قائمة بمصطلحات ومختصرات شؤون االلغام) 04.10

 
 المواصفات النوعية للتنظيف  .4
 

ان تقبل بفكرة ان االرض قد ت�م تنظيفه�ا عن�دما تثب�ت المنظم�ة القائم�ة بالعم�ل م�ن لدائرة شؤون االلغام يمكن 
من المواد المتفجرة الخطرة من منطقة معينة  خالل تقريرها بانها قد قامت بازالة او تدمير كافة مخلفات الحرب

 والى عمق معين اذا كان التنظيف تحت سطح االرض من االمور المطلوبة .
 

يجري تحديدها بواسطة المسح الفني التقني او م�ن خ�الل ان االرض المحددة المطلوب تنظيفها  •
الخط�رة المحتوي�ة  استكشاف المقذوفات المتفجرة . ان اوامر العم�ل س�وف تح�دد اط�ار المنطق�ة

 على مخلفات الحرب اضافة الى أعمال التنظيف المالئمة المطلوب تنفيذها لكل منطقة .
 
ان العم�ق المطل�وب للتنظي�ف يج�ب تحدي�ده بواس�طة المس�ح الفن�ي التقن�ي او بواس�طة معلوم�ات  •

ام اخرى يعتمد عليها وكذلك يعتمد هذا العم�ق عل�ى التقي�يم الخ�اص ب�االغراض الت�ي ي�تم اس�تخد
هذه االرض من اجلها . ان بعض اوامر العمل الخاصة قد تتطلب تنظيف منطقة محددة باعماق 
مختلفة ولذا يجب االشارة الى هذه االعماق المطلوب�ة ف�ي اوام�ر العم�ل او ف�ي العق�د المب�رم م�ع 

 المنظمة المعنية .
 
لمتفج�رة الخط��رة ق�د ازيل��ت او ان تتاك��د ان كاف�ة مخلف��ات الح�رب م�ن الم��واد ادائ�رة ش��ؤون االلغ�ام ان عل�ى 

 : دمرت في النطقة المحددة والى العمق المطلوب ويتم ذلك من خالل
 

تكليف المنظمات الحاصلة على تفويض واجازات للقيام بالعمل ول�ديها ق�درات مث�ل المعالج�ة،  )أ 
 نظمة الميكانيكية.التنظيف اليدوي، فرق الكالب الكاشفة لاللغام ، اال

 
ري��ة مالئم��ة وتطبي��ق اج��راءات عملياتي��ة م��ؤثرة وفعال��ة وامن��ة كم��ا ه��ي اس��تخدام ت��دابير ادا )ب 

 .موصوفة في المعايير الوطنية لشؤون االلغام 
 
 مراقبة النظمات القائمة باعمال التنظيف ووحداتها الفرعية. )ج 

 
واذا ك��ان ض��روريا فيج��ب القي��ام بفح��ص وتفت��يش عل��ى المنظم��ة المنظف��ة بع��د انته��اء عملي��ة  )د 

 التنظيف.
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الفعاليات والنشاطات وبضمنها المسح ، االستكشاف، التنظيف ، االزالة والتاش�ير يج�ب ان يب�دا وفق�ا ان كافة 
درة والمؤرخ�ة. ان اوام�ر العم�ل تتض�من تحدي�دا للمنطق�ة المطل�وب تنظيفه�ا وك�ذلك العم�ق الوامر العمل الص�ا

ال��الزم ومك��ن ان يتض��من متطلب��ات المراق��ب والتفت��يش . ي��تم تهيئ��ة اوامرالعم��ل بع��د االنته��اء م��ن المس��ح الفن��ي 
والت�ي يج�ب اقام�ة ت المج�اورة ااواجراء االستكشاف . اضافة الى ذلك فان اوامر العمل يجب ان تحدد المجتمع

 الصلة معها خالل عمليات التنظيف.
  

او اح�د المراك�ز االقليمي�ة التابع�ة ودائرة ش�ؤون االلغ�ام يجب ان يتم االتفاق ما بين المنظمة القائمة بالتنظيف 
الخ��اص  09.30الخ��اص بالمس�ح الفن��ي والمعي��ار 08.30له�ا عل��ى اوام��ر العم�ل قب��ل الب��دء بالتنفي�ذ. ان المعي��ار 

 لجة يقدمان وصفا لعمليات التهيئة التي تجري فيها عملية جمع المعلومات.بالمعا
 

ان عم��ق التنظي��ف يعتم��د ال��ى ح��د كبي��ر عل��ى االس��تخدام المقص��ود ل��الرض المح��ددة وك��ذلك نوعي��ة مخلف��ات 
 : الحرب الموجودة وعومل بيئية اخرى. على سبيل المثال

 
. ف��ي ه��ذه الحال��ة ف��ان التحدي��دات ق��د يك��ون خط��ر المخلف��ات الحربي��ة عل��ى س��طح االرض فق��ط  •

  صة باوامر العمل تكون فقط ازالة اوتدمير هذه المخلفات على السطح فقط.اوالتوصيفات الخ
 
ان تنظيف المدن يتطلب ازالة عدة امتار من االنقاض كجزء من عملي�ة التنظي�ف او يتطل�ب ان  •

د مب��ين ف��ي خط��ة تك��ون ه��ذه االرض ان تس��تخدم كاس��س البني��ة يج��ب ان يك��ون له��ا عم��ق مح��د
 البناء.

 
اذا ك���ان مس���توى االرض ق���د تغي���ر من���ذ وج���دت في���ه ه���ذه المخلف���ات الحربي���ة ( مث���ل الرم���ال  •

المتحركة) لذا فيجب انت تكتب اوامر العمل بطريقة نضمن فيه�ا الوض�وح وتجن�ب س�وء الفه�م 
 فيما يخص عمق التنظيف المطلوب.

 
ي�رة وص�واريخ ف�ان العم�ق ق�د يك�ون ع�دة في حاالت معينة حيث يكون هنالك استخدام لقنابل كب •

 امتار.
   

ان العمق المطلوب قد يعدل ويغير اثناء تقدم العمل في التنظيف . ان اي تعديل يجب ان يتم االتفاق عليه ب�ين 
والمنظمة المعنية قبل  تغييرعمق التنظيف . ان التع�ديل يج�ب ان يس�جل بش�كل رس�مي ف�ي دائرة شؤون االلغام 
كمرج��ع  IMSMAفة ال��ى تس��جيله ف��ي قاع��دة بيان��ات نظ��ام ادارة معلوم��ات ش��ؤون االلغ��ام اوام��ر العم��ل اض��ا

 للمستقبل.
 

اضافة لما تقدم اذا ما ت�م تنظي�ف منطق�ة م�ا وفق�ا لالج�راءات المتبع�ة، وتغي�ر بع�د ذل�ك الغ�رض م�ن اس�تخدام 
ى مالئمت�ه للتغيي�ر االرض،فيجب االخذ بنظر االعتبار عمق التنظيف االصلي الذي ت�م ف�ي االرض لمعرف�ة م�د

الحاص��ل ف��ي طبيع��ة االس��تخدام له��ذه االرض. واذا ك��ان ه��ذا التغيي��ر ف��ي طبيع��ة االس��تخدام ل��الرض المنظف��ة 
 ضروريا فيجب ان تقوم الهيئة الوطنية باصدار امر عمل جديد يلبى المتطلبات الجديدة.

 
م��ق التنظي��ف لمخلف��ات الح��رب عن��دما ال تك��ون الهيئ��ة ق��ادرة عل��ى تحدي��د االس��تخدام النه��ائي ل��الرض ف��ان ع

 ملم. 130المدفونة تحت االرض يجب ان ال يقل عن 
 

القائمون عليها بامكانهم ان يتاكدوا من ان برامج شؤون االلغام فعالة و تستجيب و ان صلة االرتباط بالمجتمع
رة لمخلف�ات الح�رب الحتياجات المجتمع واولوياته. وكذلك القيام بكل جهد ممكن للتاكد من ان المجتمعات المت�اث

تتفهم وتدعم برامج شؤون االلغ�ام. ان ادام�ة الص�لة ب�المجتمع يج�ب ان تنف�ذ خ�الل كاف�ة مراح�ل ش�ؤون االلغ�ام 
 ووفقا للمعايير الوطنية.
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 . مسؤوليات والتزامات5
 االلغامدائرة شؤون االلغام  5.1

 
 : ومراكزها تقوم بما يليدائرة شؤون االلغام ان 

 
(التف�ويض واالعتم�اد لمنظم�ات ش�ؤون االلغ�ام)  07.30جراءات الواردة ف�ي المعي�ار اتباع اال )أ 

 لغرض اعتماد ومنح االجازة لهذه المنظمات للقيام بنشاطات شؤون االلغام.
 
(التف�ويض واالعتم�اد لمنظم�ات ش�ؤون االلغ�ام)  07.30اتباع االجراءات الواردة ف�ي المعي�ار  )ب 

دائ��رة ي��ة والس��يطرة النوعي��ة للقي��ام بنش��اطاتها لص��الح لغ��رض اعتم��اد واج��ازة منظم��ات النوع
 .شؤون االلغام 

 
وضع االسبقيات والمواص�فات لالراض�ي الم�راد تنظيفه�ا ،العم�ق المطل�وب، وص�لة االرتب�اط  )ج 

 بالمجتمع وتطبيق كل ذلك في اوامر العمل والعقود واالتفاقيات.
 
) لالراض�ي المنظف�ة  IMSMAف�ي نظ�ام ادارة المعلوم�ات لش�ؤون االلغ�ام  االحتفاظ بس�جل( )د 

 وغيرالمنظفة يبين حالة التنظيف لكل منطقة ملوثة.
 
 بضمنها منظمات السيطرة وضمان النوعية ). مراقبة نشاطات منظمات شؤون االلغام( )ه 

 
االحتفاظ بالوثائق الخاصة بفحص ضمان النوعية والسيطرة النوعية بع�د الحص�ول عليه�ا م�ن  )و 

 المنظمات القائمة بالفحص.
 

 منظمات شؤون االلغام 5.2
 

 : ظمات شؤون االلغام بما يليتقوم من
 

للعم�ل كمنظم��ة ش�ؤون الغ��ام، دائ��رة ش�ؤون االلغ��ام الحص�ول عل�ى تف��ويض واعتم�اد م��ن قب�ل  )أ 
 والحصول على االجازات المطلوبة لنشاطات التنظيف.

 
 تطبيق معايير التنظيف الواردة في اوامر العمل والواردة في هذا المعيار. )ب 

 
 وتقديمها الى المختصين بشؤون السيطرة وضمان النوعية عند طلبها.تفاظ بكافة الوثائق االح )ج 

 
تطبيق تدابير ادارية واجراءات عملياتي�ة ته�دف ال�ى تنظي�ف االرض وفق�ا للمتطلب�ات ال�واردة  )د 

 في امر العمل.
 
 تطبيق تدابير واجراءات داخلية الجراء السيطرة وضمان النوعية ته�دف ال�ى تنظي�ف االرض )ه 

 وفقا للمتطلبات الواردة في امر العمل.
 
تطبي��ق ت��دابير واج��راءات الدام��ة الص��لة ب��المجتمع به��دف زي��ادة ال��وعي والتعري��ف بمنطق��ة  )و 

 العمليات الموضحة في اوامر العمل.
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 السيطرة النوعية منظمات ضمان النوعية /   5.3
 

 : تقوم هذه المنظمات بما يلي
 

للعم���ل كمنظم���ة ش���ؤون الغ���ام دائ���رة ش���ؤون االلغ���ام م���ن الحص���ول عل���ى اعتم���اد وتف���ويض  )أ 
 والحصول على االجازات المطلوبة للقيام بنشاطات السيطرة وضمان النوعية.

 
وبناءا على طلب الهيئة الوطني�ة،القيام بمراقب�ة المنظم�ات خ�الل عملي�ات التنظي�ف واالحتف�اظ  )ب 

مراقب��ة منظم��ات ش��ؤون  ( 07.40بالوث��ائق المتعلق��ة ب��الفحص والتفت��يش ال��واردة ف��ي المعي��ار 
 ). االلغام

 
حس���ب م���ا ج���اء ف���ي  لعين���ات،القي���ام بتطبي���ق اج���راءات ادائ���رة ش���ؤون االلغ���ام وبن���اءا عل���ى  )ج 

 (اجراءات العينات لفحص االراضي المنظفة). 09.20عيارالم
 
دائرة شؤون االلغ�ام توفير الوثائق الخاصة بفحوصات السيطرة وضمان النوعية وتقديمها الى  )د 

 .07.20 و  07.40لتنظيف حسب ما ورد في المعيارين ومنظمات ا
 
تطبيق تدابير ادارية واجراءات عملياتية تهدف للقي�ام باعم�ال ض�مان النوعي�ة الخارجي�ة عل�ى  )ه 

نش��اطات التنظي��ف والس��يطرة النوعي��ة الخارجي��ة عل��ى االراض��ي المنظف��ة حس��ب المتطلب��ات 
 الواردة في المعايير الوطنية لشؤون االلغام.

 
 

 دارة معلومات شؤون االلغاما  .6
 

ضمن نظ�ام ادارة معلوم�ات  يجب ان تحتفظ الهيئة الوطنية بقاعدة معلومات عن المخلفات الحربية المتفجرة(
) والذي يحتوي على سجل للمناطق المنظف�ة والمن�اطق غي�ر المنظف�ة يب�ين حال�ة ك�ل   IMSMAشؤون االلغام

مات بالمعلومات التي تم جمعه�ا خ�الل المس�وحات ،باستكش�افات منطقة مشكوك فيها. وسيتم تزويد قاعدة المعلو
 والوثائق الخاصة باجراءات ما بعد التنظيف.
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  ( أ )الملحق 
 المراجع المعيارية

 
 

 الوثائق التالية تحتوي على الشروط التي اعتمدت العداد هذا المعيار:
 

 ادارة عمليات التنظيف. 07.10المعيار الوطني العراقي لشؤون االلغام  )أ 
 

 االعتماد والتفويض لمنظمات شؤون االلغام. 07.30المعيار الوطني العراقي لشؤون االلغام  )ب 
 

 مراقبة منظمات شؤون االلغام. 07.40المعيار الوطني العراقي لشؤون االلغام  )ج 
 

 المسح الفني. 08.30المعيار الوطني العراقي لشؤون االلغام  )د 
 

 توثيق ما بعد التنظيف. 08.40العراقي لشؤون االلغام المعيار الوطني  )ه 
 

 اجراءات العينات لفحص اوامر التنظيف. 09.20المعيار الوطني العراقي لشؤون االلغام  )و 
 
 اكتشاف وازالة المقذوفات المتفجرة. 09.30المعيار الوطني العراقي لشؤون االلغام  )ز 

 
 ية بمخاطر االلغام.التوع 12.3المعيار الوطني العراقي لشؤون االلغام  )ح 

 
 
 

بنس�خ م�ن كاف�ة المراج�ع دائ�رة ش�ؤون االلغ�ام يجب استخدام اخ�ر طبع�ة م�ن ه�ذه المراج�ع. يج�ب ان تح�تفظ 
 المستخدمة في هذا المعيار. 
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 المقدمة
 

طريقة اإلنجاز النوعي�ة لإلزال�ة  وذل�ك م�ن خ�الل تبن�ي   يحدد  09.10المعايير الدولية لشؤون األلغام 
 :وبمرحلتين  معينة  نظرة

وأثن�اء  عملي�ة  إزالة األلغام , قبل ( الضمان النوعي ) ويتضمن التفويض ومراقبة منظمة َ  1المرحلة 
 اإلزالة.

أن ي�تم تس�ليمها رس�مياً ال�ى المس�تفيدين ( السيطرة النوعية) ويتضمن التفتيش لألرض قبل  2المرحلة 
 منها لألستعمال.

ن��وع م��ن اإلج��راءات للتف��ويض , ويتف��اوت  مث��ل ه��ذا تطب��ق أكث��ر الهيئ��ات الوطني��ة لش��ؤون األلغ��ام 
النوعي�ةَ  التأكي�د عل�ى و  التأسيس –مماثل  هو الهدف التفويض في الشكل والمدى من بلد آلخر, ولكن

الك��الب الكاش��فة ع��ن القابلي��اِت اإلختصاص��يِة مث��ل و وذ خصوص��اً أولئ��ك و،  ماأللغ��ازال��ة إ لمنظم��ات
 األلغام 

 لتلك المنظمات التي أشتركت في . التفويض يَحتَاُج أيضاً ةميكانيكيال ةُمساعدِ باللغام األأَو إزالة 
 اإلزالة .  ما بَْعَد السيطرة النوعية لو  الضمان النوعي

 تفويض الضمن نظام  لتطبيقِ من أجل ا تعليماتَ المواصفاَت والأَْن يُزّوَد  هو  إّن هدَف هذا المعيارِ 
  يتم رفع النظرة الثابتة والشمولية  أَن هو  إّن الهدفَ . اإلزالة ِمْن عمليِة  1كجزء ِمْن مرحلِة 

 و في سبيل إتخاذ لتَطوير واأللغام  على اإزالة منظمات  التي َستُشّجُع 
 ، بغض النظر عن حجِمهمعاملة اإلدارِة والقابلياِت ال في ممارساتِ البشكل واسع ِمْن ونوعية مماثلة 

 خبراتهم .أَو 
 أن عب�ارة  إل�ى التف�ويِض والت�رخيص. تش�ير 07.30 من المعايير الدولية لشؤون األلغام  1طبعة أن ال

 ثانيةً  خضع للمراجعة والفحص مرة ت تنَ ترخيص َكاال
 تلك يعني  فأن تعبير الترخيص  ، في بَْعض البرامجِ  , الماضية 12خالل الشهور الـ

َستُْوَض�ُع عل�ى  والت�ي  1طبع�ِة الف�ي ذكورة تلك الُم�ل مجالِ الما بعد  القانونية التي تقع في  المسؤوليات
 المساهمين .ُكّل 

 تُشيُر إلى عمليِة التفويَض اآلن،  07.30 معايير الدولية لشؤون األلغاممن الطبعِة الهذه  فأن لذا 
 على جزئين: ملُ تالتي َستَشو
  تفويض تنظيمي (التفويض القديم) .  )أ

 )   (الترخيص القديم  ملياتيعتفويض . )ب
 .هذا المصطلحِ  اكثر من ه المعايير الدولية لشؤون األلغامليس هناك تغييرات رئيسية في هذ
 َجْمع  تهدف الى واضحة  عملياتية هناك فوائد إدارية ولوجستيكية و

 ضمان نوعي  "عامِّ بشكل  لإلزالة تفتيِش الى هيئات ال تفويضالو الوطنية  المراقبة
 من قبل هيئات شؤون األلغام الوطنية .ؤخذ بنظر اإلعتبار تهذه يجب أْن نوعية " وسيطرة 

 
 
 
 
 



 اممنظمات إزالة األلغل فويضالت
 

 المجال             1
 

 مواصفات وتعليمات من أجل تطبيق نظام التفويض لمنظمات إزالة األلغام .هذه المعايير توفر 
م�ن الممك�ن أن يق�دم الي�ه  فويض, فإن مفهوم التتركز على إزالة األلغام بالرغم من كون هذه المعايير 

لتقييم التقنية الوطنية  والمسح التأثيري و المكونات األخرى لشؤون األلغام والتي من ضمنها مهمات ا
 مشاريع التعليم بمخاطر األلغام وخفض مخزون الذخائر .

 
  المصادر           2
 

هناك قائمة باألشارات المعيارية موجودة في الملح�ق أ. األش�ارات المعياري�ة ه�ي وث�ائق مهم�ة والت�ي 
 من تلك البنود. والتي تشكل جزء القياسية  من اجلها تم عمل األشارات

 
 الشروط والتعاريف            3
 

هنال�ك مس�رد هناك قائمة بالش�روط والتع�اريف المس�تعملة ف�ي ه�ذه المع�ايير موج�ودة ف�ي الملح�ق ب. 
كام��ل لكاف��ة الش��روط والتع��اريف المس��تخدمة ف��ي سلس��لة المع��ايير الدولي��ة لش��ؤون األلغ��ام القياس��ية 

 .04.10لغام النسخة وموجودة في المعايير الدولية لشؤون األ
 

في سلسلة المعايير الدولية لشؤون األلغام القياسية فإن الكلمات التي سيشار اليها ب " ق�د ويج�ب أن " 
والمستخدم من سوف يتم إستخدامها لتحديد الدرجة المقصودة . وهذا اإلستخدام يكون على نسق واحد 

 . )أيزو (قبل المعايير والتعليمات التابعة ل
 

الط�رق أو المواص�فات لك�ي تتواف�ق م�ع ستشير الى األستعمال في تطبيق المتطلبات أو   "فسو" .)ج
 المعيار .

 
لِة أو  "يَِجُب أَْن )" د  .مواصفاتِ الطرِق أَو اليُستَعمُل لإلشارة إلى المتطلباِت الُمفَضَّ
 

 " قد "  ستستخدم لإلشارة الى الطريقة او العمل المحتمل. ه)
 

يئ���ات الوطني���ة لش���ؤون األلغ���ام " يش���ير ال���ى ال���وزارات الحكومي���ة والمنظم���ات أو أن التعبي���ر  " اله
ومتحم�ل لتعليماته�ا وإدارته�ا والتنس�يق ف�ي عم�ل ش�ؤون المؤسسات في كل بلد يك�ون مت�أثراً باأللغ�ام 

األلغام . ففي معظ�م الح�االت ف�أن مرك�ز ش�ؤون األلغ�ام الوطني�ة أو مايعادل�ه أو بالنياب�ة عن�ه " الهيئ�ة 
 نية لشؤون األلغام" . الوط
 من  لبعضلومالئمةَ لألُمم المتّحدِة، أَو  ةْعض الحاالِت وفي بَْعض األوقاِت هي قَْد تَُكون ضروريَ في بَ 
 لمسؤولياِت، ويُنجزُ لُكّل الالدولية المعترف بها األخرى، إلفتِراض البعِض أَو  اتالهيئ

 ة لشؤون األلغام.في عمل الهيئة الوطني الوظائفِ  من ُكلّ الالبعض أَو 
 



أن التعبير " منظمة إزالة الغام " يشير الى اي منظمة ( حكومية أو غير حكومية او شركات تجارية) 
 مسؤولة عن تنفيذ مهام ومشاريع إزالة األلغام.

 
 منظمة إزالة األلغام قد تكون مقاول أساسي أو مقاول ثانوي أو إستشاري أو وكالة. 

م للوحدات الثانوية " يشير الى عنصر من منظمة إزال�ة األلغ�ام ومهم�ا كان�ت أن التعبير " أزالة األلغا
عملياً من أجل القيام بواح�د أو اكث�ر م�ن الت�ي توص�ف بنش�اطات إزال�ة  تفويضتسميتها والذي يقوم بال

 األلغام. مثل المسح التقني واإلزالة اليدوية ومعالجة المواد المتفجرة أو بأستخدام فرق الكالب الكاش�فة
 عن األلغام .

 
 المباديء العامة                       4

 
  تمييز بين التفويض التنظيمي والتفويض العملي .ال على  هذا المعياريعمل

 
 Uالتف��ويض التنظيم��يU   ه��ي األج��راءات الت��ي تق��وم به��ا منظم��ة إزال��ة األلغ��ام والت��ي ي��تم م��ن خالله��ا

من اإلدارة والتخطيط لفعاليات شؤون األلغام بآم�ان  األعتراف بها رسمياً كمؤهلة وقادرة على التمكن
وعملياً وكفائةً . في أكثر برامج شؤون األلغام فأن الهيئة الوطني�ة لش�ؤون األلغ�ام س�تكون ه�ي الكي�ان 

. المنظمات الدولية مثل األم�م المتح�دة أو الكيان�ات األقليمي�ة م�ن الممك�ن أن تق�دم  فويضالذي يوفر الت
سوف يقدم الى المقر الرئيسي ف�ي داخ�ل البل�د لتل�ك المنظم�ة ف�ي  فويضالتأو .فويضمخططات عن الت

 سنوات. 3-2المدة المحدودة وعادة ماتكون فترة من 
 

Uالتفويض العمليU   هي اإلجراءات التي من خاللها يتم رس�مياً اإلعت�راف بمنظم�ة إزال�ة األلغ�ام كجه�ة
لغام أن هذا قد ي�تم احيان�اً األش�ارة الي�ه كش�هادة ؤهلة وقادرة على القيام بالنشاطات المعينة لشؤون األم

ك��ل م��ن اج��ل التميي��ز ب��ين المنظم��ات للتف��ويض للعم��ل ف��ي البل��د وتفويض��ها ل��بعض المه��ام المتمي��زة . 
التف��ويض العملي��اتي س��وف يش��ير ال��ى القابلي��ات المطلوب��ة لتنفي��ذ النش��اط المع��ين مث��ل المس��ح واإلزال��ة 

لتفويض يفترض بأن الكالب الكاشفة عن األلغام . أن المنح لمثل هذا اليدوية والترابط مع المجتمع أو ا
 القابلية سوف لن تتغير فيما بعد المجال او النية للتفويض األصلي . 

 
مالحظة: أن التفويض للترابط مع المجتمع سوف يمنح عادة الى وكالة متخصصة تحت بنود المعايير 

 مات التعليم بمخاطر األلغام.للتفويض لمنظ 07.31الدولية لشؤون األلغام 
 :سيكون من المالئم منح التفويض عبر مرحلتينفي معظم الحاالت 

 
تتضمن التقييم المكتبي المؤقت للهيئة الوطنية لشؤون األلغام أو وكيله�ا إس�تناداً عل�ى  :المرحلة األولى

والم�ؤهالت اإلداري�ة  الدليل الوثائقي المق�دم م�ن قب�ل منظم�ة إزال�ة األلغ�ام مث�ل المخطط�ات التنظيمي�ة
 والخبرات المثبتة.

تتضمن التقييم المو قعي للتاكيد من كون الناس والمعدات والمواد واإلجراءات قد ت�م  :المرحلة الثانية 
ك��ان مخط��ط له��ا وم��ن ك��ون نش��اطات إزال��ة األلغ��ام يج��ري القي��ام به��ا بآم��ان وفعالي��ة إس��تخدامها كم��ا 
 وبأسلوب كفوء.

 
 
 



 المتطلبات العامة                    5
 

 اإلعتبارات األساسية                1.5
 

 أن األعتبارات األساسية من أجل الحصول واألحتفاض بالتفويض إلزالة األلغام هو:
 

للمعايير الدولية لشؤون األلغام وتنفيذ البنود أ) أن مقدم الطلب سيكون مؤهل لتطبيق النصوص العامة 
 ون األلغام وبضمنها المتطلبات المالية والتأمين.المعينة للهيئة الوطنية لشؤ

 
ب) التفويض التنظيمي سوف يتم منحه فق�ط ال�ى منظم�ات اإلزال�ة طالم�ا بقي�ت بإنس�جام م�ع المع�ايير 

 الدولية لشؤون األلغام والمعايير والتعليمات الوطنية . 
 

لوح�دات الثانوي�ة ف�ي إزال�ة ج) التفويض العملياتي سوف يتم منحه فقط الى المنظمات المعتمدة وال�ى ا
يجب أن تكون ضمن المجال إلتفاقيات التفويض العملياتية وأن تكون األلغام , ومهما كانت مسمياتها ف

 بإنسجام مع المعايير الدولية لشؤون األلغام والمعايير والتعليمات الوطنية.
 

ش�ؤون األلغ�ام وخاص�ة  ويكون بالمشاركة في عملية العروض لعقود مارسةمالتفويض قد يكون قيد ال
حين يتم إستخدام عملية التعاقد ضمن مرحلتين وعندما يصبح التفويض المك�ون الرئيس�ي م�ن العملي�ة 

 قبل األختيار.
 

 عملية التفويض                     2.5
 

ط الخارجي��ة م��ن الملح��ق ج والتفاص��يل ويظه��ر بوض��وح ف��ي الخط�� أن الملخ��ص لعملي��ة التف��ويض
 موضحة في التالي .

 
 التطبيق للتفويض                 1.2.5

 
يتم أص�دارها م�ن قب�ل الهيئ�ة الوطني�ة منظمة إزالة األلغ�ام يَِج�ُب أَْن تُق�ّدَم تطبي�َق أول�َي بموج�ب أوام�ر

 لشؤون األلغام أو وكالئها.
 

 المكتب (المؤقت)  لتقييم التطبيق                2.2.5
 

ق من منظمة إزالة األلغام فأن الهيئة الوطنية لشؤون األلغ�ام وحسب األيصال للتطبيق وبمرافقة التوثي
 سوف تؤكد األيصال للتطبيق واذا كان ضرورياً سوف يتم طلب مقدم لتوضيح المعلومات األخرى.

س�يتم تنفي�ذه م�ن قب�ل الهيئ�ة طبي�ق ت, ف�أن المكت�ب( المؤق�ت) لتقي�يم الUالتنظيم�ي التف�ويض Uوفيما يخص 
    :احد وكالئها. هذا التقييم يجب أن يكون مالئماً لكافة مقدمي الطلبات الوطنية لشؤون األلغام أو

البالد ويتضمن الترتيبات ألستعمال المقاولين الثانويين  يأ) الهيكل التنظيمي والمقترح ان يتم تمثيله ف
واألعمال المشتركة.األعتراف اآلخ�ر يج�ب أن ي�تم إعطائ�ه ال�ى التف�ويض األخ�ر الموج�ود والت�ي ي�تم 

 .9000بنيها من المنظمة مثل آيزو ت
 



ب) المؤهالت الرسمية والتجارب العملية من قبل الفرق اإلدارية التي ت�م الحص�ول عليه�ا م�ن ب�رامج 
ذات العالقة ال�ى الجه�ة المحترف�ة المعت�رف شؤون األلغام السابقة. اإلعتراف يجب أن يمنح العضوية 

الهيئات من الممكن ان تكون مكتسبة من األمم المتحدة  هذه لبها او الهيئة او المؤسسة.( التفاصيل لمث
 لخدمات شؤون األلغام أو مركز جنيف الدولي لنزع األلغام لألغراض اإلنسانية).

 ج) الحالة المالية .
 الحرية من أي اجراءات قضائية بارزة أو معلقة أواي نزاعات معلقة مع السلطة التعاقدية . د)

 المشروع.ه) التخطيط وقابليات إدارة 
 و) إجراءات تخطيط لوجستية ويتضمن ذلك الحصول على المعدات والتقييم والصيانة والتصليح.

 ز) إجراءات السيطرة والتخطيط المالي .
 ح) أنظمة إدارة المعلومات والتخطيط.

 وبرامج تطوير المهارات للعاملين.ط) مخططات التدريب اإلداري 
 ي) سياسة اآلمان والصحة المهنية .

 ) الخبرة في الترابط مع المجتمع والقابليات أو أدخال المجاميع المشاركة في الخبرة ذات العالقة.ك
 ل) غطاء التأمين ,  توفيرالتأمين الطبي للموظفين والمسؤولية عن الطرف الثالث كليهما .

ل�ذي وا 9000م) مخططات التفويض األخرى التي اكتسبت من قبل منظمات إزال�ة األلغ�ام مث�ل آي�زو 
 يقوم بعرض لفعالية النظام اإلداري الممتاز. 

 فأن المكتب( المؤقت)  سيأخذ تقييمه في نظر األعتبار مالئمة: , Uالتفويض العملياتي Uوفيما يخص 
 أ) الوحدات الثانوية في الهيكل التنظيمي وتتضمن األنظمة اللوجستية وإعادة التجهيز .

 والخبرات التشغيلية ودعم الكادر).ب) المهارات البشرية ( المؤهالت الرسمية 
 ج) قدرات المعدات ( أداء المعدات وإمكانية الدعم ).

 د) إجراءات العمل الثابتة.
 , األجراءات والممارسات. ه) اآلمان والصحة المهنية في موقع العمل 

 لياتية .و) التفويض السابق الذي حصل من قبل الوحدات الثانوية والذي يظهر فاعلية القابليات العم
ز) المتطلبات األضافية ( مثل إستخدام المقاولين الثانويين والعمال المحليين ) المطلوبة من قبل الهيئة 

 الوطنية لشؤون األلغام.
المتطلب��ات اإلض��افية م��ن أج��ل م��نح التف��ويض العملي��اتي لتش��غيل ف��رق الك��الب الكاش��فة ع��ن األلغ��ام 

 .09.40موصوفة في المعايير الدولية لشؤون األلغام 
إذا كانت الهيئة الوطنية لشؤون األلغام غير راضية عن كافة المتطلبات للتفويض المقابل�ة , فيج�ب أن 
ي��تم إع��الم منظم��ة إزال��ة األلغ��ام بالس��رعة الممكن��ة وأن ي��تم تق��ديم األس��باب الت��ي أدت ال��ى الفش��ل ف��ي 

 اء التصحيحي.وبقدر األمكان فأنه يجب إعطاء مقدم الطلب  الفرصة ألخذ األجرالتطبيق 
إذا كانت منظمة إزالة األلغام غي�ر ق�ادرة عل�ى إس�تيفاء المتطلب�ات للتف�ويض وغي�ر ق�ادرة عل�ى إتخ�اذ 

 إجراءات للتصحيح ضمن الوقت المعقول حينها يجب إلغاء التقديم وإعالم منظمة إزالة األلغام بذلك.
 

التقييم في الموقع               3.2.5     
 

الم��وقعي ه��و م��ن أج��ل التاك��د م��ن أن األدارة ي��تم مزاولته��ا وأن األج��راءات  أن الغ��رض م��ن التقي��يم
العملياتية المقترحة والمقدمة م�ن قب�ل منظم�ات إزال�ة األلغ�ام ه�ي قي�د التطبي�ق وبص�ورة آمن�ة وفعال�ة 

 وبأسلوب كفوء.
 .أن التقييم الموقعي سيتم تنفيذه من قبل الهيئة الوطنية لشؤون األلغام أو وكالئها 

 ييم يجب أن يتضمن :التق



 
أ) زيارة الى كافة المكاتب األدارية واللوجستية ومكاتب األدارة أو المنش�ئات وتتض�من من�اطق خ�زن 

 المتفجرات والمنشئات الطبية ومناطق األدامة والتصليح للمعدات.
 ب) زيارة الى كافة مواقع الوحدات الفرعية وتتضمن مواقع العمل ومواقع العمل الداعمة .

 الحظة الوحدات الفرعية في مراحل التدريب النهائية .ج) م
 د) مالحظة التقييم  واألختبارات الميدانية للمعدات ولفرق الكالب الكاشفة عن األلغام.

 ه) مالحظة نشاطات إزالة األلغام.
 و) مالحظة تداخل المجتمع في كافة مشاريع الحياة .

وث�ائق والس�جالت بص�ورة عش�وائية. النم�اذج س�وف خالل التقييم الم�وقعي س�يتم أختي�ار نم�اذج م�ن ال
تمث�ل كاف�ة النتاج�ات ووث�ائق أج�راءات العم��ل الثابت�ة  وألي تف�ويض ي�راد. النم�اذج للمن�اطق المنظف��ة 

 .09.20يجب أن تكون متماثلة مع متطلبات المعايير الدولية لشؤون األلغام 
ة كافة متطلبات التفويض المقابلة , فيج�ب إذا كانت الهيئة الوطنية لشؤون األلغام غير راضية عن تلبي

حينها إبالغ منظمة إزالة األلغ�ام بالس�رعة الممكن�ة . يج�ب تحدي�د المش�اكل والعم�ل المناس�ب الواج�ب 
إتخاذه يجب أن ين�اقش وأن ت�تم الموافق�ة علي�ه م�ن قب�ل الهيئ�ة الوطني�ة لش�ؤون األلغ�ام ومنظم�ة إزال�ة 

لغ�ام أن تق�دم التص�حيح اإلداري أو األج�راءات العملياتي�ة ال�ى األلغام .  بعد ذلك يجب على منظم�ة األ
 وأن تقوم بإظهار كونها قد قامت بإتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة الهيئة الوطنية لشؤون األلغام 

 وأنجازها.
إذا كانت منظمة إزالة األلغام غير قادرة على القيام باإلجراءات التصحيحية ضمن فترة معقولة فيجب 

 ينها الغاء التفويض المؤقت أو الترخيص .ح
عادة يكون هناك تاخير مابين تقييم المكتب (المؤقت) والتقييم ( المؤك�د) . ف�ي مث�ل ه�ذه الحال�ة فيج�ب 
عل��ى الهيئ��ة الوطني��ة لش��ؤون األلغ��ام إص��دار تف��ويض مؤق��ت لح��ين أتم��ام عملي��ة التف��ويض النهائي��ة و 

المؤق�ت ق�د تك�ون ض�رورية لمنظم�ة إزال�ة األلغ�ام قب�ل ف�ويض ت. أن الخض�وع ال�ى ش�روط الإكتمالها 
 الشروع في العمل الموقعي للتقييم ( المؤكد ).

 
 

 تمديد أو تعديل التفويض                 3.5
 

 التعديل أو التغيير في النظام اإلداري             1.3.5
 

ن�وي عم�ل تغيي�رات رئيس�ية وهام�ة إدارة منظمة إزال�ة األلغ�ام تو إذا كان أثناء  برنامج شؤون األلغام
الى تركيبتها اإلدارية والت�ي م�ن الممك�ن أن ت�ؤثر عل�ى ق�دراتها اإلداري�ة ف�إن الهيئ�ة الوطني�ة لش�ؤون 
األلغام أو اي من وكالئها قد يتطلب األمر منهم التمدي�د او التنق�يح للتف�ويض . وله�ذا الس�بب ف�إن عل�ى 

لشؤون األلغام حول أي تغييرات تنوي القيام بها في نظامه�ا منظمة إزالة األلغام إعالم الهيئة الوطنية 
أو أي تغييرات أخرى قد تؤثر على التزامها بالتفويض . الهيئة الوطنية لشؤون األلغام سوف اإلداري 

 تقرر فيما إذا كانت التغييرات المعلنة تتطلب اي شكل من إعادة التقييم سواء المكتبي او الموقعي .
 التعديل أو التغيير في اإلجراءات العملياتية           2.2.5

وبالطريقة نفس�ها ف�إن المنظم�ة المعتم�دة س�وف تق�وم ب�إعالم الهيئ�ة الوطني�ة لش�ؤون األلغ�ام ح�ول اي 
تعديالت من�وي القي�ام به�ا ال�ى اإلج�راءات العملياتي�ة لواح�د أو أكث�ر م�ن وح�داتها الثانوي�ة أو لغ�رض 

كان�ت  إذاالجدي�دة . الهيئ�ة الوطني�ة لش�ؤون األلغ�ام س�وف تق�رر فيم�ا القيام بالتقديم لألجهزة والمعدات 
 التغييرات المعلنة تتطلب التقييم المكتبي او الموقعي .



إذا كانت التغييرات بسيطة ومتماثلة مع المعايير الدولية لشؤون األلغام والمعايير الوطنية أذن ال تتخذ 
 إجراءات أخرى ضرورية.

فيجب على الهيئة الوطنية لش�ؤون األلغ�ام أن تض�ع ف�ي إعتباره�ا القي�ام إذا كانت التغييرات مهمة أذن 
وفيما يخص مهام اإلزالة فإن هذا سيتطلب عادة إحكام نظام التفتيش ( أنظر المعايير  بالتقييم الموقعي.

ال�ى عملي�ة أخ�ذ النم�اذج  ) لكي يتم إض�افتها بص�ورة مؤقت�ة5.3.2البند  09.20الدولية لشؤون األلغام 
 لإلزالة القادمة.

إذا كانت التغييرات كبيرة والشروط والمجال للتفويض العملياتي األص�لي ل�م يع�د ص�الحاً هن�اك يج�ب 
على الهيئة الوطنية لشؤون األلغام أن تطلب من منظمة إزالة األلغام الطلب على التفويض الجديد كما 

 في اعاله. 5.2هو محدد في البند 
 

 العمل الثابتة ذاتها. إجراءاتزيادة عدد وحدات إزالة األلغام الفرعية وبإستخدام            3.3.5
 

قوم بإعالم الهيئة الوطنية لشؤون األلغام عن أي نية ف�ي زي�ادة ع�دد الوح�دات تأن المنظمة المعتمدة س
جراءات العم�ل الثابت�ة هناك النية  في إضافة وحدات ثانوية سوف يتم تطبيق نفس إ تاذا كانالفرعية. 

 وإستخدام نفس المعدات حيث التكون هناك حاجة ضرورية ألي عمل آخر.
إذا كانت التغييرات هامة أذن فيجب على الهيئة الوطنية لش�ؤون األلغ�ام أن تض�ع ف�ي إعتباره�ا القي�ام 

أنظر المعايير  بالتقييم الموقعي. وفيما يخص مهام اإلزالة فإن هذا سيتطلب عادة إحكام نظام التفتيش (
) لكي يتم إض�افتها بص�ورة مؤقت�ة ال�ى عملي�ة أخ�ذ النم�اذج 5.3.2البند  09.20الدولية لشؤون األلغام 

 لإلزالة القادمة.
إذا كانت التغييرات كبيرة والشروط والمجال للتفويض العملياتي األصلي لم يع�د ص�الحاً هن�اك يج�ب  

منظمة إزالة األلغام الطلب على التفويض الجديد كما  على الهيئة الوطنية لشؤون األلغام أن تطلب من
 في اعاله. 5.2هو محدد في البند 

أن الزيادة في العدد لفرق الكالب الكاش�فة ع�ن األلغ�ام والحاج�ة للتف�ويض اإلض�افي ق�د تم�ت األش�ارة 
 .09.40اليهما في المعايير الدولية لشؤون األلغام

 
اإلشراف                  4.5    
 

األش�راف عل�ى منظم�ات إزال�ة األلغ�ام ووح�داتها الثانوي�ة م�ن على الهيئة الوطنية لشؤون األلغ�ام أن  
أجل التأكيد على كون النظ�ام اإلداري واإلج�راءات العملياتي�ة تتماث�ل م�ع ش�روط التف�ويض. مث�ل ه�ذا 

 لغ�ام .اإلشراف يجب أن يكون عشوائياً  وغير تدخلية ويجب ان اليتدخل في نش�اطات عم�ل إزال�ة األ
ان ت��ردد األش��راف يج��ب أن يعتم��د عل��ى المهم��ه واألداء الس��ابق لمنظم��ة إزال��ة األلغ��ام ويج��ب أن ي��تم 

 األتفاق عليها ما بين الهيئة الوطنية لشؤون األلغام ومنظمة إزالة األلغام.
أشراف  أن الهيئة الوطنية لشؤون األلغام قد تقوم بتعيين هيئة لتنفيذ األشراف لمصلحتها .وأن اي هيئة

يتم تعيينها من قبل الهيئة الوطنية لشؤون األلغام  يجب أن يكون لديها كادر كافي مجهز ومدرب للقيام 
باألشراف على منظمة إزالة األلغام وكافة وحداتها الثانوية وبأسلوب فعال ومالئم . األش�راف مغط�ى 

 .09.40بالتفصيل في المعايير الدولية لشؤون األلغام ضمن السلسلة 
 لمنظمة التي يتم إعتمادها سوف يتم اعالمها بكافة نتائج األشراف.ا
 
 
 



 تعليق وإلغاء التفويض                 5.5
 

 التعليق              1.5.5
 

التف�ويض لمنظم�ة إزال�ة األلغ�ام أو واح�دة م�ن وح�داتها  Uبتعلي�قUالهيئة الوطنية لشؤون األلغ�ام ق�د تق�وم 
 سبيل المثال في الحاالت التالية:الثانوية ولفترة محدودة وعلى 

إذا أظهر اإلشراف عدم األلتزام مع المتطلبات المتفق عليها في التفويض  والت�ي تب�دو ف�ي طبيعته�ا أ) 
 التتضمن الغاء التفويض .

 ب) في حالة األستخدام الغير الصحيح ألتفاقية التفويض.
 مهمة أو التغييرات العملياتية.ج) في حالة الفشل في كشف التغييرات اإلدارية الرئيسية وال

 
 اإللغاء                  2.5.5

 
 التفويض في الحاالت التالية: UبالغاءUالهيئة الوطنية لشؤون األلغام من الممكن أن تقوم 

 أ) إذا كانت المنظمة المعتمدة لم يعد لديها عمل.
 التفويض.ب) إذا كانت المنظمة المعتمدة ليست لديها الرغبة في إطالة إتفاقية 

أو احكام المعايير أو القوانين قد تغيرت وكون المنظمة المعتمدة التس�تطيع او ج) إذا كانت المتطلبات 
 التقدر على ضمان األلتزام مع المتطلبات الجديدة أو األحكام.
وطبيعتها الحقيقية مثل التكرار في خرق د) أذا كان األشراف يكشف عدم األلتزام مع إتفاقية التفويض 

 ألحكام التي تخص اآلمان والصحة المهنية.ا
 ه) إذا تم أتخاذ قياسات منقوصة تتبع التعليق على التفويض.

غير الجدي قد يتضمن الفشل المتكررلتطبيق أنظمة اإلدارة المعتمدة أو األج�راءات التش�غيلية  االلتزام
اف والتفت��يش أو م��ن ان يأخ��ذ دوره أو الت��دخل ف��ي األش��ر ال��رفض ف��ي الس��ماح لألش��راف والتفت��يش

األطالق الغير ناضج لألراضي المنظف�ة أو تطبي�ق للعملي�ات المعروف�ة ووض�ع الم�وظفين أو الس�كان 
 المحليين الى الخطر الغير مقبول.

قبل األلغاء ألتفاقية التفويض فأن الهيئة الوطنية لشؤون األلغام ستقرر األجراءات التي يج�ب إتخاذه�ا 
قب�ل الغ�اء إتفاقي�ة التف�ويض. المس�ؤولية ف�ي إع�ادة مس�بقاً م إطالقه�ا في إع�ادة تنظي�ف األرض الت�ي ي�ت

التنظيف لألرض والكلفة في مثل هذه اإلعادة في التنظيف سوف تقع اما على منظمة إزال�ة األلغ�ام او 
 الهيئة الوطنية لشؤون األلغام.

 المسؤوليات يجب أن توضح في العقد المبرم بينهم. 
 
 اإللتزامات العامة  -لتفويض  هيئة ا                 6
 

 عام              1.6
 

. هيئة التفويض او مهما كانت تسميتها  الهيئة الوطنية لشؤون األلغام سوف تقوم بإنشاء هيئة للتفويض
سوف تكون لديها الوثائق الضرورية والت�ي تص�ف مس�ؤولياتها والطريق�ة الت�ي س�يتم  إس�تخدامها ف�ي 

 تقني لنشاطاته.عملية التفويض والمجال ال
 
 



 اإلستقالل والنزاهة والسالمة              2.6 
 

أح�رار م�ن أي ض�غط سياس�ي أو تج�اري أو م�ادي أو اي أن موظفي هيئة التف�ويض يج�ب أن يكون�وا 
ضغوطات اخرى والت�ي م�ن الممك�ن أن ت�ؤثر عل�ى ق�رارهم. السياس�ات واألج�راءات يج�ب أن تك�ون 

 منظمات الخارجية مع هيئة التفويض .متطابقة لضمان كون األشخاص أو ال
 والتستطيع التأثير على نتائج التفتيش والتقييم أو اإلشراف التي يتم القيام بها من قبل هيئة التفويض.

 
أن هيئة التفويض وموظفيها سوف لن تكون منشغلة باي نشاطات ق�د ت�ؤثر عل�ى أس�تقالليتهم وس�المة 

ك�ونهم ل�ن يش�اركوا مباش�رة قي�يمهم أو إش�رافهم . وخصوص�اً القرارفيما يتعلق  بنشاطات تفتيشهم أو ت
في المنظمات التي تصمم وتصنع وتدعم وتركب وتس�تخدم أو تص�لح الخ�دمات أو المع�دات لمنظم�ات 

 إزالة األلغام العاملة في قطاع عمل شؤون األلغام أو الحقول المماثلة.
مات هيئة التفويض. أن اإلجراءات الت�ي طراف المهتمة سيكون لديها امكانية الوصول الى خداألكافة 

 تعمل وفقها الهيئة يجب أن يتم أدارتها باسلوب غير مميز.
 

 السرية                   3.6
 

هيئة التفويض سوف تضمن سرية المعلومات التي تحصل عليها من خالل نشاطاتها . حق�وق الملكي�ة 
ن ي�تم إطالقه�ا ال�ى اي اح�د ولك�ن فق�ط ال�ى سوف يتم حمايتها. عملياً , فإن أجراءت التفويض سوف ل�

الهيئة الوطنية لشؤون األلغام . وبالرغم م�ن ك�ون األس�باب لع�دم األلت�زام م�ع متطلب�ات التف�ويض م�ن 
 الممكن أن تعلن الى مقدمي الطلبات.

 
 المنظمة واإلدارة                  4.6

 
ج�ل أداء وظائفه�ا ألن إبق�اء القابلي�ات هيئة التفويض يج�ب أن يك�ون ل�ديها منظم�ة والت�ي تمكنه�ا م� أن

والذي يك�ون  ,التقنية بسرعة وبشكل مقنع. الهيئة يجب أن يكون لديها مدير تقني  ومهما كانت تسميته
مسؤول وذو خبرة عملية في عملية التفويض والذي يكون لديه مسؤولية عامة لضمان ك�ون نش�اطات 

لشؤون األلغ�ام   والمع�ايير األخ�رى ذات الص�لة . الم�دير الفويض يتم العمل بها طبقاً للمعايير الدولية 
من برنامج  اذا كان ممكناً موظف دائمي  ولكن من الممكن في المراحل المبكرة ,التقني يجب أن يكون

 مستشار مؤهل بشكل مناسب. أن يكون  شؤون األلغام 
حي�ث تق�وم هيئ�ة التف�ويض وأن يبق�ي أإلج�راءات التوثيقي�ة .  اأن هيئة التفويض يجب أن ي�تم تطويره�

 ايضاً بتوفير خدمات التفتيش واإلشراف أن العالقة بين كافة وظائفها سوف يتم تعريفها بوضوح.
 
 النظام اإلداري                5.6  
 

أن هيئة التفويض سوف تقوم بتعريف وتوثيق نظامها اإلداري واألجراءات وسف تقوم بضمان ك�ون 
. حي�ث ان أجراءاتها قيد التطبيق وباقية على كافة المستويات ف�ي المنظم�ة سياستها اإلدارية مفهومة و

حي��ث أن عالق�ة العم��ل ب��ين الهيئ��ة وأن أنظمته�ا وإجرائاته��ا ت��ؤثر عل�ى القي��ام ببرن��امج ش�ؤون األلغ��ام 
 كذلك الجزء الخاص بالترتيبات التعاقدية .وومنظمات إزالة األلغام يجب أن يتم األتفاق عليها 



يج�ب أن وبصرف النظر عن واجباته,  ,ض يجب أن تعين الشخص الذ ي يكون هيئة التفويأن إدارة  
يكون قد عرف السلطات والمس�ؤوليات لض�مان النوعي�ة داخ�ل هيئ�ة التف�ويض . ه�ذا الش�خص س�وف 

 يكون لديه الوصول المباشر الى كبار المدراء التنفيذيين في الهيئة الوطنية لشؤون األلغام . 
 

 الموظفين                6.6    
 

م�ع م�دى ك�افي م�ن الخب�رة أن هيئة التفويض سوف يكون لديها العدد الك�افي م�ن الم�وظفين ال�دائميين 
 المطلوبة للقيام بوظائفها األعتيادية.

 
 طرق وإجراءات التفويض                 7.6

 
ف وللتفت�يش المع�ر تؤسس وتبقي على اإلج�راءات م�ن اج�ل التقي�يم المكتب�يأن هيئة التفويض سوف  

 والمحدد في المتطلبات لتلك المعايير وللمعايير األخرى ذات العالقة ضد األلتزام الذي يتم أقراره.
 

 السجالت                 8.6
 

أن هيئ��ة التف��ويض س��وف تق��وم بتهيئ��ة وأع��داد الس��جالت لكاف��ة التقييم��ات والتفتيش��ات واي معلوم��ات 
يجب أن يتم خزنها بطريقة آمنة لفترة تمت�د فسير لها . كافة السجالت أخرى مطلوبة لكي يتم الفهم والت

عل�ى األق��ل ال��ى خم��س س��نوات , وتحم��ل بص��ورة آمن�ة وس��رية ال��ى مق��دم الطل��ب م��الم يك��ون مطل��وب 
 للقانون عادة .

  
 اإلستئناف                9.6

 
تتمكن منظمات إزالة األلغ�ام سوف تقوم بتأسيس نظام عادل ونزيه لكي الهيئة الوطنية لشؤون األلغام 

ستئناف ضد القرارت التي تصدر من هيئ�ة التف�ويض والت�ي تش�عر بكونه�ا غي�ر منص�فة له�ا أو اإلمن 
  حين يظهر دليل جديد على السطح. 

سوف يتضمن أستخدام المحكمين الدوليين المستقلين من المجتمع ال�دولي المقدم�ة ف�ي نظام اإلستئناف 
 . وكمثال على ذلك ممثلي األمم المتحدة . البلد المتأثر باأللغام

 
 المسؤوليات                 7
 

 مسؤوليات الهيئات الوطنية لشؤون األلغام              1.7
  

 الهيئة الوطنية لشؤون أأللغام أو أي منظمة تقوم بالتصرف نيابة عنها سوف تقوم :
 

 والعمليات . أ) تأسيس نظام من اجل التفويض لمنظمات إزالة األلغام
 

 تحديد المعايير الوطنية وتوفير التعليمات لمنظمات إزالة األلغام والعمليات.ب) 
 

 ج) تفويض وتعيين هيئة التفويض.



 
يتم باسلوب ع�ادل ومنص�ف د) األشراف على عمل هيئة التفويض والضمان من كون التطبيق للنظام 

 غام .ومن كون التفويض اليتقاطع أو يؤخر مشاريع إزالة األل
 ه) يضمن متابعة العمل المالئمة وحسب توصيات هيئة التفويض.

 
 مسؤوليات منظمات إزالة األلغام                 2.7 
 

 أن منظمة إزالة األلغام تتعهد بالقيام ب:
والت���ي ته���دف ال���ى تنظي���ف األرض ض���من أ) تطبي���ق الممارس���ات اإلداري���ة واإلج���راءات العملياتي���ة 

 حديدها في عقد التنظيف او األتفاقيات الرسمية األخرى.المتطلبات التي يتم ت
جالت والبيان��ات األخ��رى لنش��اطات إزال��ة س��ب) المحافظ��ة علي��ه وجع��ل التوثي��ق متوفروالتق��ارير وال

 األلغام الى هيئة التفويض .
والوسائل األخرى والتي تحتاج الى ج) تمكين هيئة التفويض من الوصول الى كافة المواقع والبنايات 

 يارات كجزء من متطلبات األشراف .ز
وفي حالة غياب الهيئة الوطنية لشؤون األلغام او الس�لطات األخ�رى ف�إن منظم�ة اإلزال�ة يفت�رض به�ا 

 تحمل مسؤوليات إضافية .
 وهذه تتضمن ولكنها غير ملزمة: 

 د) اإلتفاق مع المانحين على نظام للتفويض ونشاطات التنظيف .
ير يالل فترة تاسيس الهيئة الوطنية لشؤون األلغام فيما يخص األطار للمعاه) مساعدة البلد المضيف خ

 الوطنية من أجل التفويض والترخيص.
 

 مسؤوليات هيئات التفويض                3.7
 
 هيئة التفويض سوف تقوم:  

 ا) اكتساب ( من الهيئة الوطنية لشؤون األلغام ) التفويض من أجل اإلشتغال كهيئة تفويض.
 تفويض منظمة إزالة األلغام وكافة الوحدات الثانوية التابعة لها ؟ ب)

خالل الزيارت للمواق�ع والتفت�يش وكم�ا ه�و مطل�وب م�ن قب�ل الهيئ�ة ج) تفويض وجعل التوثيق ممكناً 
 الوطنية لشؤون األلغام .

 مسؤوليات المانحين                4.7
 

س��وف تك��ون ت تاطيره��ا م��ن قب��ل منطم��ات الم��انحين عن��دما يك��ون العق��د أو اإلتفاقي��ة الرس��مية ق��د تم��
مسؤولة عن تضمين التفاصيل ح�ول متطلب�ات التف�ويض الوطني�ة أو ف�ي حال�ة غي�اب متطلب�ات الهيئ�ة 
الوطنية لشؤون األلغام  التي يتم تاسيس�ها م�ن قب�ل األم�م المتح�دة او اي م�ن الهيئ�ات الدولي�ة األخ�رى 

 المالئمة.
 
 
 
 

 
 



 الملحق أ
  ( المعيارية)
 المصادر

 
تحتوي الوثائق المعيارية التالية على بنود والتي من خالل المصادر مشار اليها في هذا النص وكذلك 
شكل البنود في هذا الجزء من المعيار. أن المصادر المؤرخة والتعديالت الالحقة أو التنقيحات  ألي 

دة في هذه الجزء من المعيار يتم إلتفاقيات المستنالمنشورات التنطبق , وعلى اي حال, فأن امن هذه 
تشجيعها من اجل التحقق من إمكانيات التطبيق ألخر الطبعات من الوثائق المعيارية المشار اليها في 
األسفل. وفيما يخص المصادر الغير مؤرخ منها فإن الطبعة األخيرة من الوثائق  المعيارية تشير الى 

ن السجالت الحالية النافذة من أيزو , أي أن.التطبيق.  األعضاء من آيزو , آي أي سي يبقو  
 

أجراءات اخذ العينات من اجل التفتيش لمهمات التنظيف. 09.20ا) المعايير الدولية لشؤون األلغام   
 

الدليل إلستخدام الكالب الكاشفة عن األلغام . 09.40ب) المعايير الدولية لشؤون األلغام   
 

يجب أن يتم إستخدامها . صادر النسخة األخيرة / الطبعة  من هذه الم  
مركز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية قام بنسخ لكافة المصادر المستخدمة في هذه 

 المعايير .
التسجيل للنسخة األخيرة / الطبعة  من المعايير الدولية لشؤون األلغام والدليل والمصادر المتبقية من  

أللغام لألغراض اإلنسانية ومن الممكن ان يتم قرائتها والتصفح لها قبل مركز جنيف الدولي إلزالة ا
األنترنيت: عن طريق موقع المعايير الدولية لشؤون األلغام على  

0TUwww.mineactionstandards.orgU0T  
 

المهتمة والمنظمات األخرى يجب أن يحصلوا الهيئة الوطنية لشؤون األلغام و أرباب العمل والهيئات 
 على النسخ قبل الشروع ببرنامج شؤون األلغام .

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mineactionstandards.org/


 الملحق ب
 (المعلوماتية)

 الشروط والتعاريف
 

1.1ب   
 التفويض

 
هي األجراءات التي تقوم بها منظمة إزالة األلغام والتي يعترف بها رسمياً وتكون قادرة وكفؤة لمعظم 

ويض . فؤون األلغام , الهيئة الوطنية لشؤون األلغام  ستكون هي الهيئة التي توفر التبرامج ش
أو المنظمات والهيئات اإلقليمية من الممكن أن تقدم المنظمات الدولية مثل منظمة األمم المتحدة 

خطط حول التفويض.ال  
 

2.1ب.  
 هيئة التفويض

 
ية لشؤون األلغام مسؤولة عن إدارة وتنفيذ نظام عادة  ما تكون عنصر من الهيئة الوطنواي منظمة , 

 التفويض الوطني .
 

3.1ب.   
 منظمة اإلزالة  

مسؤول عن تنفيذ مشاريع ومهمات  أي منظمة ( حكومية, او منظمة غير حكومية أو كيان تجاري)
شاري إزالة األلغام . منظمة إزالة األلغام من الممكن أن تكون مقاول أساسي أو مقاول ثانوي أو إست

 أو وكيل.
 

4.1ب.  
 وحدات إزالة األلغام الثانوية

 
والتي يتم تفويضها للقيام بواحد أو أكثر   ,من منظمة إزالة األلغام  ومهما كانت تسميتها روهي عنص

من نشاطات إزالة األلغام التي يتم وصفها مثل المسح التقني والتنظيف اليدوي ومعالجة المواد 
لكالب الكاشفة عن األلغام .المتفجرة أو إستخدام فرق ا  

 
5.1ب.  

 اإلشراف
 

فأن التعبير الذي يشير .... المالحظة التي يتم ,أن من ضمن سياق إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية 
المصادقة عليها من قبل الموظفين المؤهلين في الموقع والنشاطات والعمليات بدون تحمل 

من اجل التدقيق في األلتزام بالتعهدات يتم تنفيذه  للمسؤوليات التي يجب مالحظتها . وهذا عادة
 واإلجراءات أو ممارسات المعايير وعادة تتضمن التسجيل وتبلغ عن العناصر.

أن من ضمن سياق التعليم بمخاطر األلغام , فأن التعبير الذي يشير... عملية قياس أو تتبع الذي 
 يحدث.



وهذا يتضمن:   
 

ة تطبيق التنفيذ والبرامج والمشاريع والنشاطات واإلستراتيجيات ا) قياس التقدم فيما يتعلق بخط
 والسياسات واألهداف المعينة.

 
قياس التغير الذي يحصل في الشروط أو مجموعة الشروط أو األفتقار الى ذلك ( مثال التغييرات ب) 

 في حالة األطفال والنساء أو التغييرات في سياق البلد األوسع).
 

سة منظمة اليونيسيف ودليل البرامج.ج) التعريف من سيا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الملحق ج
 (المعلوماتية)

 عملية أيجاد المالك الوظيفي  للتفويض
 وصف العملية  المسؤوليات

 منظمة إزالة األلغام هيئة التفويض هيئة شؤون األلغام 
  

 
إزالة األلغام والوحدات  تقديم التطبيق لمنظمات

 الفرعية  

 
 اإلعالم بإستالم الطلب  

 
 

القيام يتقييم مكتبي مستند على معلومات مرفقة  
 مع الطلب

 
نعم       

 
 ال

تطلبات هل الطلب والمعلومات الداعمة تلبي م 
 التفويض؟

 
 

 
إشعار المتقدم حول المعلومات اإلضافية المطلوبة  

 لعمل الطلب
 

   

 المتقدم يوفرمعلومات إضافية
 

 

 

 تهيئة خطة للزيارات الموقعية والتقييم  
 

  
 
 

 القيام بتقييم الزيارات الموقعية  
 

 نعم

 

 ال
   

 هل منظمة إزالة األلغام تلبي متطلبات التفويض؟
 

 
 

 

حول العمل الصحيح  قدم المشورة للمتقدم
 المطلوب 

 

  
 

 القيام بالعمل الصحيح لتلبية متطلبات التفويض
 

 
 

 إكمال  متطلبات التقييم للتفويض 
 

 
نعم  

 هل منظمة إزالة األلغام تلبي متطلبات التفويض ؟ 
 

 
ال          تهيئة وتوقيع إتفاقية التفويض  

 
 

 
الطلب للتفويض إلغاء   

 

 

اإلشراف على منظمات إزالة األلغام والوحدات   
 الفرعية من اجل األمتثال مع التفويض



 الرموز
 
 

     وثائق     

 
 

وثائق ( متعددة) 
 

 
 عملية                    

 
 

 مسؤوليات متعددة           
 
 

 
 قرار 

 
 

رابط 
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 ةـــــمقدم

    
ي��دة نس��بيا . فل��م يك��ن ق��د ت��م اس��تخدامها حت��ى نهاي��ة تعتب��ر عملي��ة ازال��ة االلغ��ام الغ��راض انس��انية مهم��ة جد

حيث بدأت مشكلة زيادة عدد االراضي المزروعة بااللغام وكان البد لضمائر افراد المجتم�ع ال�دولي  الثمانينات
الخطر وان يعملوا جاهدين على ازالة حق�ول االلغ�ام م�ن كاف�ة ارج�اء االرض . ان ه�ذا ال�وعي  ذامن االنتباه له
ي عدد المنظمات الدولية التي اصبحت مشتركة في شؤون االلغ�ام لالغ�راض االنس�انية . وق�د ب�دء سبب زيادة ف

لالش�خاص الع�املين ف�ي وس�ائل لزي�ادة نس�بة االراض�ي المنظف�ة وف�ي نف�س الوق�ت تحقي�ق الس�المة ع�ن البحث 
لعملي�ات . وق�د اص�بحت عمليات التنظيف . لقد ازداد استخدام الوسائل الميكانيكية للمساعدة ف�ي تهيئ�ة االرض ل

المك��ائن ه��ي االدوات االساس��ية لعملي��ات تنظي��ف للعملي��ات االنس��انية . وعن��د وض��عها كج��زء ثاب��ت ف��ي هيك��ل 
المنظمات مع توفر اسناد لوجستي وعملي�ات ص�يانة ف�ان بامك�ان ه�ذا الم�زيج ان يلع�ب دورا ف�اعال ف�ي ض�مان 

 زيادة نسبة االنتاج .
 

يكانيكية عادة على انها نظام قائم بذاته وانما هي عادة مرحلة وسطية حيث ان ال يمكن النظر الى المعدات الم
العم��ل الميك��انيكي ع��ادة م��ا يتبع��ه ام��ا عملي��ة تنظي��ف باس��تخدام الوس��ائل اليدوي��ة او باس��تخدام الك��الب الكاش��فة . 

 خاضعة للسيطرة النوعية . وتكون عمليات التنظيف الميكانيكي 
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 دعم التنظيف بالوسائل الميكانيكية

 
 النطاق .1
 

مواص��فات واالرش��ادات لعملي��ات اس��تخدام الوس��ائل الميكانيكي��ة ف��ي التنظي��ف بش��كل س��ليم اليق��دم ه��ذا المعي��ار 
كجزء من برنامج شؤون االلغام . ان هذا المعيار ال يتن�اول عملي�ة ص�ناعة المك�ائن الخاص�ة بعملي�ات التنظي�ف 

 المكائن سوف تستخدم وفقا لمواصفات الجهة المصنعة . وهو يفترض بان 
 

 المراجع .2
 

ت��م ادراج قائم��ة ب��المراجع المعياري��ة ف��ي الملح��ق ا . ان المراج��ع المعياري��ة تعتب��ر وث��ائق مهم��ة ت��م الرج��وع 
 واالشارة اليها عند اعداد هذا المعيار وهي تشكل جزء من التدابير والشروط الخاصة بهذا المعيار . 

 
 ت وتعاريف مصطلحا .3
 

( قائم���ة  04.10ان قائم���ة المص���طلحات والتع���اريف المس���تخدمة ف���ي ه���ذا المعي���ار موج���ودة ف���ي المعي���ار 
بمص��طلحات ومختص��رات ش��ؤون االلغ��ام ) وان كاف��ة المص��طلحات الت��ي ت��م وض��عها وتطويره��ا موج��ودة ف��ي 

 . 04.10المعيار 
 
 مفهوم العمليات  .4
 

كي غالبا ما تقلص بشكل كبير كلفةعملية التنظيف وتزي�د م�ن نس�بة ان االالت المستخدمة في التنظيف الميكاني
االنت��اج عن��دما يج��ري تنفي��ذها بش��كل ص��حيح خ��الل العملي��ات الكلي��ة للتنظي��ف . وخاص��ة يمك��ن االس��تفادة م��ن 

لتسريع عملية تحديد عملية حقول االلغام وتقل�يص مس�احتها  او لعملي�ة تهيئ�ة االرض ة كاداة يكيالمعدات الميكان
 زالة النباتات واسالك العثرة . ان عمليات التنظيف الميكانيكية في العراق هي كما يلي : و ا
 
, ازالة المعادن, ازالة العوائق تهيئة االرض : ازالة اسالك العثرة, قطع النباتات والتنظيف , حراثة التربة   *

ة لغرض اجراء عمليات التنظي�ف مثل االسالك , الصخور واالحجار...الخ, تهيئة ممرات الى االراضي الخطر
 اليدوي .

 
تنظيف االرض : استخدام المكائن ( مث�ل الحف�ارة والجراف�ة ) ك�أداة مس�اعدة لعملي�ات التنظي�ف . ال يمك�ن   *

اعتب��ار اي��ة اراض��ي مهيئ��ة بواس��طة المك��ائن علل��ى انه��ا ق��د ت��م تنظيفه��ا , اال اذا ت��م اج��راء التنظي��ف الي��دوي او 
 م . استخدام الكاشفة لاللغا

 
 بعضالمتضررة او اجزاء من االلغام والمقذوفات غير المنفلقة وفي وتقوم المكائن باعادة توزيع االلغام 

اذا ل�م يفجره�ا فان�ه الحاالت االلغام الفعالة او غير المتضررة . وفي معظم الحاالت فان الض�رر له�ذه االلغ�ام 
تضرر . ان اس�تخدام االدوات الميكانيكي�ة يتطل�ب ازال�ة سيجعلها غير فعالة ومع ذلك فان الية االنفجار ربما لم ت

تواج��ه ال��دعم الميك��انيكي ه��ي عن��د اس��تخدامها ف��ي وت��دمير االلغ��ام عن��د اتم��ام الواج��ب . المش��كلة االخ��رى الت��ي 
المتموجة غير المستوية والتى تحتوي على طيات ارضية . حيث ال يمكن المحافظة على عمق واح�د  االراضي

 التنظيف وربما يفقد االتصال بين بعض اجزاء الماكنة واالرض .لعملية التهيئة و
 

ان الم�نهج الع�ام المتب��ع ف�ي الع��راق ه�و ان ال ي��تم االعتم�اد عل�ى العم��ل الميك�انيكي او االعتم��اد عل�ى الك��الب 
الكاش��فة لاللغ��ام ف��ي العملي��ات بش��كل مس��تقل ولك��ن يج��ب ان يك��ون دائم��ا تح��ت اش��راف وقي��ادة عملياتي��ة لوح��دة 

 ظيف االولية ( المسح , التنظيف اليدوي, فرق المعالجة ) كجزء من نظام متكامل .التن
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 المتطلبات السابقة لالستخدام  .5
 

بج��ب القي��ام ب��بعض المتطلب��ات االساس��ية قب��ل الب��دء بعملي��ات التنظي��ف بالوس��ائل الميكانيكي��ة والت��ي تتض��من 
ية اداة مستخدمة في التنظيف الميكانيكي في العراق يج�ب التحضير والتهيئة , التدريب , التقييم واالعتماد . ان ا
 ان يتم استخدامها وفقا لمواصفات الجهة المصنعة . 

 
البد من تاسيس نظام عمليات متكام�ل ب�الرغم م�ن ان مكون�ات االنظم�ة ق�د تتب�اين . اال ان ك�ل نظ�ام يج�ب ان 

 يكون بشكل عام كما يلي: 
 

عل��ى التعام��ل م��ع التهدي��دات المتوقع��ة ووفق��ا لظ��روف  ان يك��ون امن��ا للق��ائم بالعملي��ات وق��ادر •
 وطبيعة االرض. 

 امتالك هيكل تنظيمي يتكامل مع ادوات التنظيف االخرى والمنظمات حسب ما هو مطلوب  •
ان يكون الهيكل مصمم لتسريع عملي�ات التنظي�ف كاح�دى ادوات االس�ناد بطريق�ة امن�ة وبكلف�ة  •

 انتاج مجدية . 
 ي منطقة العمليات . يمكن اصالحه وادامته ف •
االخ��ذ بنظ��ر االعتب��ار البني��ة التحتي��ة المحلي��ة كالجس��ور , الط��رق , ت��وفر الوق��ود والتس��هيالت  •

 الالزمة لورشات العمل . 
امتالك اجراءات قياسية للعمليات معرفة بشكل جيد والت�ي تص�ف انتش�ار وتكام�ل المك�ائن ف�ي  •

 عمليات التنظيف .
 ة الى الحد االدنى .على البيئتقليل االثار البيئية  •

 
 اعداد النظام الميكانيكي  5.1

 
 ان اعداد ونشر المكائن في العراق يجب ان يتم وفقا للحاالت المؤثرة الحقا وكما يلي :  
 

 الحصول على اعتماد للمنظمة . •
 توفير وجلب وتزويد المعدات .  •
 توفير تسهيالت كفوءة خاصة بعمليات اصالح المعدات . •
 حلي .تعيين وتدريب كادر م •
القيام بتجربة وتقييم اداء النظام الميكانيكي وتثبيت او تع�ديل اج�راءات التش�غيل القياس�ية . ه�ذه  •

التجربة والتقييم يجب ان تتضمن اعمال متكاملة لغرض التأكد م�ن المك�ائن تس�تطيع المس�اعدة 
 والعمل مع وسائل التنظيف االخرى كجزء من نظام متكامل .

 يات . الحصول على تفويض بالعمل •
 

 )االعتمادالتفويض(  5.2
 

ان منظمات شؤون االلغام او الجهات المصنعة يجب ان يتم اعتمادها م�ن قب�ل الهيئ�ة الوطني�ة لش�ؤون االلغ�ام 
وان تتقدم للحصول على اج�ازة مؤقت�ة قب�ل ان تب�دء الش�ركة او المنظم�ة بعملي�ة نش�ر واختب�ار المك�ائن او نظ�ام 

 . 07.30ا لمل ورد في المعيار التنظيف الميكانيكي ويكون ذلك خاضع
 

ان كافة ال�دوات المس�تخدمة ف�ي عملي�ات التنظي�ف الميك�انيكي يج�ب ان تك�ون مج�ازة لالش�تراك ف�ي عملي�ات 
. ويج�ب ان يخض�ع ك�ل م�ن المك�ائن والك�ادر العام�ل ف�ي النظ�ام ال�ى  07.30محددة ووفقا لما ورد في المعي�ار 

 العتماد الخاصة بالعمليات.ضوابط 
 

تم��اد الممن��وح للقي��ام بالعملي��ات يك��ون خاض��عا الع��ادة النظ��ر اذا ك��ان هنال��ك تع��ديالت جوهري��ة عل��ى ان االع
  تصميم المعدات . 
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 التدريب  5.3
 

لغرض القيام باي واجب ميكانيكي فيجب ان يكون كافة اعضاء النظام المتكام�ل م�دربين ومج�ازين لواجب�ات 
 . 06.10محددة ووفقا لما ورد في المعيار 

 
الماكن��ة ومس��اعده يج��ب ان تك��ون لدي��ه ش��هادة شخص��ية تؤهل��ه للعم��ل ف��ي عملي��ات  ان مش��غل •

تنظيف االلغام حيث ما ك�ان ذل�ك ممكن�ا . وكح�د ادن�ى يج�ب ان يكون�وا حاص�لين عل�ى ت�دريب 
خاص بتمييز مخلفات الح�رب واج�راءات الس�المة وفق�ا الج�راءات التش�غيل القياس�ية الخاص�ة 

 بالمنظمة التى يعملون فيها .
 
يج��ب ان ف��ة الع��املين ال��ذين يق��دمون االس��ناد للعم��ل الميك��انيكي كالس��واق والح��راس ...ال��خ . كا •

يكون�وا حاص�لين عل�ى ت�دريب ح�ول تميي�ز مخلف�ات الح�رب وت�دريب عل�ى اج�راءات الس�المة 
 ووفقا الجراءات التشغيل القياسية المعتمدة من قبل المنظمة التي يعملون فيها.

 
 
ت الميكانيكي��ة يج��ب ان يحض��روا دورة تدريبي��ة خاص��ة ب��التنظيف كاف��ة الع��املين ف��ي العملي��ا •

 . الميكانيكي
 
يجب ان يتلقن مشغلوا المكائن تدريبات وخبرات لها عالقة بالمعدات الميكانيكي�ة الت�ي يقوم�ون  •

تش�مل اج�راءات الس�المة و كاف�ة اوج�ه بتشغيلها ويكون ذلك وفقا لمواص�فات الجه�ة المص�نعة 
 مليات و كذلك اصالح و ادامة المعدات .التهيئة و التحضير للع

 
 
الكادر الطبي العام�ل م�ع المنظم�ة يج�ب ان يتلق�ى ت�دريبات اض�افية عل�ى عملي�ات خاص�ة ف�ي  •

 االسناد الطبي خالل العمليات الميكانيكية .
 

 تقييم النظام الميكانيكي 5.4
 

ظم��ة التنظي��ف المتكامل��ة ف��ي ان ه��دف التجرب��ة و التقي��يم الس��ابقة لعملي��ات التنظي��ف الميك��انيكي و لق��درات ان
مختلف انواع التربة و الظروف المحلية التي يجب ان تخضع لها بشكل كامل كافة المعدات التي تعمل بتنظي�ف 
االلغ��ام ف��ي الع��راق. يج��ب ان تت��وفر ش��روط التقي��يم المطلوب��ة قب��ل م��نح االج��ازات للقي��ام بعملي��ات التنظي��ف 

 العراق .الميكانيكي للمنظمات التي ترغب بالعمل في 
 

 -وخالل فترة عملية االختبار والتقييم يجب ان تجرى االختبارات التالية :
 

التقييم االولي للمع�دات الميكانيكي�ة يج�ب ان يج�ري ف�ي اراض�ي خالي�ة م�ن المخلف�ات الحربي�ة  •
 للتحقق من مواصفات الجهة المصنعة.

 
و ى مقاومة انفج�ارات االلغ�ام نشر المكائن في حقول االلغام المسيطر عليها و تقييم قدراتها عل •

 المدى الذي تستهلك فيه هذه المكائن نتيجة للعمليات .
 

يجب تقي�يم المك�ائن لمعرف�ة م�دى امكاني�ة االعتم�اد عل�ى ص�يانتها م�ن قب�ل الك�ادر المخ�تص و  •
 معدات الصيانة الخاصة لذلك .

 
انه�ا ق�ادرة عل�ى تلبي�ة  ان عملية التقييم تكون عملية مستمرة ويبدا نشر المعدات عند التاك�د م�ن •

 الواجبات المطلوبة بطريقة سليمة.
 

 ان تفاصيل عملية التقييم ستعتمد على مواصفات الماكنة . •
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خ��الل عملي��ة التقي��يم ي��تم انه��اء عملي��ة اختب��ار اج��راءات التش��غيل االساس��ية الخاص��ة باس��تخدام  •
 المكائن .

 
التع���ديالت و التح���ويرات يج���ب ان تق���وم المنظم���ة المعني���ة بعملي���ات التنظي���ف بعم���ل كاف���ة  •

 الضرورية على الماكنة باالعتماد على نتائج االختبار .
 

ان الهيئ��ة الوطني��ة لش��ؤون االلغ��ام ومراكزه��ا االقليمي��ة ال تتحم��ل اي��ة مس��ؤولية ع��ن االض��رار الت��ي تحص��ل 
 فعلية .للماكنة او االصابات التي تحصل لمنتسبي المنظمة المعنية خالل مرحلة االختبار او العمليات ال

 
 التانواع اال .6
 

 المستخدمة في عمليات التنظيف : التفيما يلي انواع اال
 

ه��ذه االت مختلف�ة  تس�تخدم لقط��ع النبات�ات و تش�مل القواط��ع ال�دوارة ، الش�فرات الدائري��ة، قاطع�ات النبات�ات: 
ة ، و ف�ي اح�د جوانبه�ا السالسل و الفكوك الهيدروليكية . وهذه االالت يمكن الحاقها و تركيبها في مقدم�ة الماكن�

 او في مؤخرة الذراع الهيدروليكي .
  

وهو الة تحتوي على اسطوانة او (شفت) دوارة ترتبط فيه�ا سالس�ل و مط�ارق و تك�ون مثبت�ة ام�ام  المدرس:
 ضرب االرض بقصد تفجير او اعطاب االلغام .الماكنة و تقوم السالسل و المطارق 

 
زودة باس�نان ملحق�ة به�ا . و تك�ون مثبت�ة ام�ام الماكن�ة لغ�رض ن�بش ويحتوي عل�ى اس�طوانة دوارة م� الذراع:

 التربة و تفجير و اعطاب االلغام.
    

ويحتوي على شفرة مس�طحة مائل�ة بزاوي�ة معين�ة مثبت�ة ام�ام الماكن�ة وتس�تخدم ل�دفع الترب�ة المحتوي�ة  جرافة:
 غام.لعلى اال

 
تس��ويتها. وتوض��ع ف��ي مقدم��ة الماكن��ة و تس��تخدم  وه��ي اداة ذات اس��نان تس��تخدم لتقلي��ب الترب��ة و الِمدًم��ة:

 الستخراج االلغام من التربة . وبعد ذلك يجري تنظيف هذه االلغام.
 

تك�ون و وهي مصنوعة من مجموعة من العجالت الفوالذية الثقيلة مصفوفة الواحدة بجانب االخ�رى  الرولة:
لكل عجلة القدرة عل�ى الحرك�ة ال�ى االعل�ى و ال�ى االس�فل بش�كل مس�تقل . وه�ذا يض�من ان يغط�ي العم�ل كاف�ة 
الطيات و المناطق المتموجة في المنطقة الخطرة . لتكون في امان الماكنة و تسبب ض�غطا كبي�را عل�ى االرض 

 يؤدي الى تفجير االلغام .
 

ملح��ق بالماكن��ة او كج��زء م��ن ف��ي المك��ائن ام��ا كج��زء مس��تقل  مغن��اطيس ذو ق��وة كبي��رة يوض��ع المغن��اطيس:
ماكنة اخرى ق�د نظامها و يستخدم الزالة المخلفات المعدنية من االرض .وعادة يستخدم هذا النوع بعد ان تكون 

 هيأت االرض . 
 
ق�ذوفات وهي تستخدم شبمة م�ن الت�روس المتعش�قة آلي�ا للغربل�ة وفص�ل االلغ�ام والممعدات الغربلة والنخل :  

 غير المنفلقة من بقية المواد.
 

وه��ي منتج��ة تجاري��ا لتحط��يم الص��خور وق��د ت��م تحويره��ا لغ��رض تحط��يم االرض الملوث��ة  مع��دات التحط��يم :
 المحتوية على اية الغام او مقذوفات . 

 
رى والم�واد المعيق�ة االخ� حفارات مدرعة يمكن استخدامها الزالة االحج�ار واالس�الك الحفارات الميكانيكية:

من المنطقة الملوثة . وق�د تك�ون الحف�ارات م�زودة ايض�ا ب�االالت مثبت�ة عل�ى اذرع هيدروليكي�ة الغ�راض مث�ل 
عل�ى االرض لتنظي�ف االلغ�ام . وه�ذه الماكن�ة تس�تخدم قطع النباتات , التسوية , تقليب االرض وتسليط الض�غط 

عم�ال التنظي�ف الي�دوي او بواس�طة الك�الب بشكل رئيسي في المناطق الصعبة التي ليس من السهل القيام فيها با
 الكاشفة لاللغام .
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البل��دوزرات المدرع��ة ق��د تس��تخدم الزال��ة االحج��ار واالس��الك والم��واد المعيق��ة االخ��رى . واذا  البل��دوزرات :

زودت ب���دلو ف���يمكن ايض���ا اس���تخدامها الزال���ة الم���واد الغ���راض الغربل���ة والتحط���يم . وك���ذلك يمك���ن اس���تخدام 
 درعة لغرض فتح ممرات لمكان اخرى تقوم بعمليات االزالة .البلدوزرات الم

  
والغربل�ة او  هذه الماكنة المدرعة تستخدم الزالة المواد المعيقة في الموقع للقيام باعمال الحفر : FELماكنة 

التحطيم . ويمكن تزويدها بملحقات للقيام ب�اغراض اخ�رى مث�ل قط�ع النبات�ات او غربل�ة الترب�ة . وك�ذلك يمك�ن 
استخدام هذه الماكنة المزودة بدرع ام�امي لغ�رض المس�اعدة ف�ي ف�تح مم�رات لتمك�ين الي�ات اخ�رى م�ن دخ�ول 
المنطقة الخط�رة والقي�ام باعم�ال التنظي�ف وك�ذلك يمك�ن اس�تخدامها ف�ي عملي�ات التنظي�ف نفس�ها لزي�ادة س�رعة 

 االنتاج اال اذا كانت هنالك حاجة الى العمل اليدوي.
 

 ياتية للوسائل الميكانيكيةتقييدات العملال 7.
 

يجب عدم استخدام العم�ل الميك�انيكي ف�ي المن�اطق المع�روف او المش�كوك ف�ي انه�ا تحت�وي عل�ى تهدي�د كبي�ر 
لمخلفات الحرب التي تكون خارج نطاق المواصفات المقدمة من الجهة المصنعة للمك�ائن , ان ذل�ك ق�د يع�رض 

للماكن��ة نفس��ها . ان بع��ض االالت ل��م تص��نع للعم��ل ف��ي  للخطرس��المة مش��غل االل��ة او يتس��بب باض��رار جس��يمة
 . ومعظم االالت ال تستطيع مقاومة االنفجارات الكبيرة .المناطق الملوثة بشدة بااللغام والمقذوفات غير المنفلقة

 
المكائن التي تعمل في العراق يجب ان التستخدم في المناطق ذات الخصائص التالية اال اذا تم تخصيص�ها ان 
 واضح ومعتمد من قبل الجهة المصنعة . بشكل

 
 المناطق المعروف او المشكوك باحتوائها على تلوث شديد بااللغام والمقذوفات غير المنفلقة . •
 
 معرفة او الشك بوجود الغام ضد الدبابات . •

 
 معرفة او الشك بوجود مقذوفات غير المنفلقة او عتاد طائرات من العيار الثقيل . •

 
او الغ��ام تحت��وي عل��ى الي��ة الن��ابض لتش��غيل  تدفقي��ةوج��ود الغ��ام ذات طبيع��ة معرف��ة او الش��ك ب •

 اللغم . تفجيرالصاعق لغرض 
 

 العمل الميكانيكي تحديدات. 8
 

بغض النظر عن المرونة العالية المتوفرة في العدي�د م�ن المك�ائن المس�تخدمة ف�ي عملي�ات التنظي�ف ف�ان ن�وع 
لعمليات . وكقانون عام فان العمل الميك�انيكي يج�ب ان اليس�تخدم الطقس و التربة تفرض تحديدات كثيرة على ا

 في الحاالت التالية :
 

 المناطق ذات االنحدار العالي .  •
 مناطق المستنقعات و االراضي السبخة واالهوار. •
 االراضي الصخرية. •
 مناطق االشجار الكبيرة والنباتات الكثيفة. •
 ينية بشكل كبير.بعض الحاالت الخاصة التي تكون فيها التربة ط •
 الظروف الجوية المتطرفة. •
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 . متطلبات العمليات9
 

و الس�يطرة علي�ه بطريق�ة منتج�ة و س�ليمة . ام�ا ان استخدام المكائن في عمليات التنظيف يجب ان يتم تنظيم�ه 
ميكانيكي�ة فيما يتعلق بقياس مستوى االداء و البيانات المسجلة فانه�ا ته�دف ال�ى اس�تمرار توجي�ه ه�ذه الق�درات ال

بص��ورة دقيق��ة لك��ل م��ن االالت المس��تخدمة ف��ي عملي��ات التنظي��ف ، ان االالت الميكانيكي��ة ليس��ت ه��ي الوس��ائل 
االساسية في التنظيف و يجب ان تتبعها وسائل اخ�رى مث�ل الوس�ائل اليدوي�ة و الك�الب الكاش�فة لاللغ�ام لغ�رض 

الحربية و الى عمق محدد. ان عل�ى كاف�ة المنظم�ات التاكد من ان المنطقة المنظفة هي فعال خالية من المخلفات 
العامل��ة ف��ي التنظي��ف ان تق��وم بوض��ع اج��راءات تش��غيل قياس��ية تش��مل اج��راءات العملي��ات الميكانيكي��ة العام��ة ، 
اجراءات خاصة لكل ماكنة مستخدمة في العمل و ك�ذلك يفض�ل ان تك�ون له�ا اج�راءات تخ�ص العم�ل التك�املي 

 ى اضافة الى العمل الميكانيكي مثل العمل اليدوي و الكالب الكاشفة لاللغام.الذي تشترك فيه وسائل اخر
 
 

 متطلبات تهيئة موقع العمل 1.9
 

ان متطلبات موقع العمل لالستخدام الميكانيكي هي بشكل اساسي مشابهة لموق�ع العم�ل الي�دوي و ب�الرغم م�ن 
عمليات التنظي�ف الميكانيكي�ة . ان المتطلب�ات عن بعض المتطلبات الخاصة لان هنالك بعض االختالفات الناتجة 

 الخاصة لعمليات التنظيف الميكانيكي يجب ان تتضمن ما يلي:
 

 تهيئة ممرات ذات عرض كاٍف يسمح بدخول المكائن و خروجها من المناطق الخطرة. •
 
 تهيئة قاعدة ذات مساحة كافية تسمح باستدارة المكائن. •

 
 المكائن كالزيوت و ما شابه ذلك. تاسيس موقع لجمع المواد الملوثة من •

 
 تخصيص موقع لجمع االسالك و السكراب التي تمت ازالتها من المنطقة الملوثة . •

 
 تخصيص منطقة امنة مجاورة للمنطقة الملوثة لغرض فحص و تدقيق المكائن . •

 
و ه�ذا ال�دعم االض�افي توفير دعم طبي اضافي ق�ادر عل�ى نق�ل المص�ابين م�ن داخ�ل الموق�ع .  •

ن اضافة للمتطلبات الطبية االعتيادية الواجب توفرها في مواقع العم�ل والت�ي تش�كل ج�زءا يكو
 اساسيا من الخطة الخاصة باالستجابة لحوادث التنظيف.

 
يجب توفر شخصين على االقل في موقع التنظيف الميكانيكي و ذلك للمس�اعدة ف�ي االج�راءات  •

 الخاصة في حالة اخالء المصابين .
 

ه�ذه لتدريب على عملية اخالء المصابين من موقع العمل الميكانيكي و يجب تط�وير التهيئة و ا •
 التدريبات وفقا لكل نوع من انواع المكائن المستخدمة و ان يجري عليها تدريب بشكل دوري.

 
ان مع��دات الوقاي��ة الشخص��ية المس��تخدمة ف��ي مواق��ع التنظي��ف الي��دوي يمك��ن اس��تخدامها ف��ي  •

يكي ايض�ا . ف�ي بع�ض الح�االت ف�ان هنال�ك حاج�ة ال�ى مع�دات وقاي�ة عمليات التنظي�ف الميك�ان
خاص��ة ذات امكاني��ات عالي��ة للحماي��ة . ان مش��غل المك��ائن ال يحت��اج الرت��داء مع��دات الوقاي��ة 

ولكن من المناس�ب ان يح�تفظ به�ا داخ�ل الشخصية عندما يكون داخل مقصورة القيادة المحمية 
 .المقصورة الستخدامها في حاالت الطوارئ 

 
توفير ورشة متنقلة تحتوي عل�ى االدوات الض�رورية، االدوات االحتياطي�ة و كاف�ة المع�دات و  •

 التجهيزات االزمة لعمليات اصالح و صيانة المكائن.
 

نظام تاشير لعمليات التنظيف الميكانيكية متوافق مع االنظمة المستخدمة ف�ي عملي�ات التنظي�ف  •
 للوسائل االخرى.
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 اجراءات العمليات   9.2

 
س�م كح�د ادن�ى للمك�ائن  30عند استخدام المكائن فان كل ممر للعمليات يجب ان يكون بعرض  •

 سم للمكائن المتوسطة. 500الصغيرة و 
يجب ان تكون هذه الخطوط بشكل مس�تقيم بق�در االمك�ان و اذا تع�ذر ذل�ك الس�باب مختلف�ة ف�ان  •

من ان جميع المس�احة ق�د ت�م المسافات المذكورة في النقطة السابقة يجب زيادتها لغرض التاكد 
 فحصها.

يجب ان يقوم المسيطر(عض�و فري�ق العم�ل) بتس�جيل ك�ل االنفج�ارات الت�ي تحص�ل و خاص�ة  •
 خالل عملية االلة الشوكية.

يجب ان يقوم مشغل الماكنة باخبار المشرف ع�ن ح�وادث الخل�ل الميكانيكي�ة او الكهربائي�ة ف�ي  •
 االلة.

فحصها بسبب وج�ود عوائ�ق او بس�بب طبيع�ة الترب�ة  اي مساحة من االرض التتمكن االلة من •
 فيجب ان توشر على الخارطة و يتم االخبار عنها وتاشيرها حسب الطلب .

ال�ى المنطق�ة المخصص�ة له�ذا اذا تم مالحظة الغام مضادة لالش�خاص فيج�ب نق�ل ه�ذه االلغ�ام  •
 الغرض اذا كانت هذه العملية يمكن تمثيلها بشكل كامل.

لغ��ام او مق��ذوفات مرئي��ة بوض��وح ف��ال يج��وز اس��تخدام االل��ة الش��وكية له��ذا اذا كان��ت هنال��ك ا •
 الغرض.

عندما تواجه ماكنة لغم مضاد للدبابات او مقذوفات غير منفلقة فيجب اخالء الماكنة الى خ�ارج  •
 الموقع و فحص االضرار الناجمة عن ذلك و رفع تقرير عنها.

 
 مسافات االمان 3.9

 
ين المكائن والك�الب الكاش�فة لاللغ�ام والعم�ل الي�دوي ف�ي نف�س الموق�ع فيج�ب ان عندما يكون العمل مشتركا ب

ف��ي تك��ون هنال��ك س��يطرة و تحدي��د للحرك��ة ومس��افات ام��ان ي��تم فرض��ها اكث��ر بكثي��ر م��ن المس��افات الت��ي توج��د 
 -عمليات التنظيف اليدوي وبشكل عام فان االرشادات التالية يجب العمل بموجبها:

 
االمان بالنسبة لالشخاص الغير مشتركين بشكل مباشر في العملي�ات يج�ب الحد االدنى لمسافة  •

 م. 100ان تكون 
 
 المسيطر(او المشغل) يجب ان يكون دائما خلف الماكنة. •

 
م يج�ب تامين�ه م�ن قب�ل االش�خاص المس�ؤولين ع�ن تش�غيل االت التنظي�ف 25حد ادنى لمس�افة  •

 الميكانيكية المسيطر عليها اجهزة التحكم عن بعد.
 

م  يجب تامين�ه م�ن قب�ل االش�خاص المس�ؤولين ع�ن تش�غيل االت التنظي�ف  50حد ادنى مسافة  •
 الميكانيكية المسيطر عليها اجهزة التحكم عن بعد ويجب ارتداء معدات الوقاية الشخصية .

 
 الصيانة ، الخدمات و التفتيش 4.9

 
كي��د عل��ى ان االالت المس��تخدمة ي��تم يج��ب عل��ى منظم��ات ش��ؤون االلغ��ام العامل��ة ف��ي التنظي��ف الميك��انيكي التا

صيانتها بشكل مستمر ووفقا لمواصفات الجهة المصنعة. و يجب ان يجري ذلك وفقا لج�دول مع�د م�ن قب�ل ه�ذه 
الجهة وعلى يد اشخاص كفوئين. خالل العمليات يجب ان يق�وم ك�ادر كف�وء ب�اجراء الوظ�ائف التالي�ة الغ�راض 

 -التفتيش واجراءات السالمة:
 

في بداية كل يوم عمل يجب ان يقوم فنيين و مشغلين الج�راء الفح�ص  -ق للعمليات :تدقيق ساب •
 على االلة قبل بدء العمليات للتاكد من صالحيتها للعمل و توفر شروط السالمة و االمان فيها .

 



  09.50المعايير الوطنية لشؤون االلغام 
  2004طبعة مؤقتة  أيــار  

 
 

 11 

عن��د العم��ل ف��ي من��اطق ملوث��ة او مش��كوك فيه��ا ف��ان الماكن��ة يج��ب ان  -الت��دقيق ف��ي ك��ل س��اعة: •
ة محددة و تتوقف في منطقة امن�ة لغ�رض ص�يانة و ت�دقيق س�ريع يج�ري م�ن تستخدم في منطق

قبل كادر فن�ي مخ�تص و يق�وم المش�رف بتحدي�د ه�ذه المنطق�ة عل�ى ان تك�ون ب�اقرب م�ا يمك�ن 
 للمنطقة الملوثة.

 
اذا حدث انفجار خالل العمليات فيجب ان تنقل الماكنة الى  -التدقيق بعد حصول عملية انفجار: •

ددة و يتم تدقيقها لمعرف�ة االض�رار الناجم�ة ع�ن ذل�ك. وعل�ى مش�غل الماكن�ة و منطقة امان مح
قب�ل الكادر الفني تحديد نوع الضرر واخبار مشرف الموقع عن ذلك . ويج�ب اص�الح الماكن�ة 

 اعادتها الى العمل.
 

ف��ي نهاي��ة ك��ل ي��وم عم��ل فيج��ب فح��ص الماكن��ة وص��يانتها  -الت��دقيق ف��ي نهاي��ة العم��ل الي��ومي : •
 اي خلل ميكانيكي او كهربائي وتهيئة الماكنة للعمل في اليوم التالي .لمعالجة 

 
ف�ي ك�ل م�رة تت�رك فيه�ا الماكن�ة المنطق�ة الملوث�ة الي ن�وع م�نم -التفتيش ع�ن الم�واد الخط�رة : •

ان��واع الت��دقيق فيج��ب تفت��يش الماكن��ة للبح��ث ع��ن اي��ة م��واد خط��رة يمك��ن ان تك��ون ق��د علق��ت 
عل��ى الك��ادر الق��ائم ب��التفتيش ازال��ة ه��ذه الم��واد وتحدي��د نوعه��ا بالماكن��ة اثن��اء العملي��ات ويج��ب 

والتخلص منها اذا كانت ض�من ص�الحيات مس�تواهم ال�وظيفي واالخب�ار عنه�ا اذا كان�ت اعل�ى 
من مستواهم . واذا كانت ك�ذلك فيج�ب االحتف�اظ بالماكن�ة لح�ين وص�ول االش�خاص المع�الجين 

 . لمثل هذه االنواع من المتفجرات والتخلص منها
 

يجب تفتيش المنطقة االمنة بحثا عن اية مواد خطرة متبقية بع�د فح�ص -تفتيش المنطقة االمنة : •
الماكن��ة ف��ي ه��ذه المنطق��ة. ان اي��ة م��واد خط��رة متبقي��ة يج��ب ال��تخلص منه��ا وفق��ا لم��ا ورد ف��ي 

 . 09.30المعيار
 

 
 يات والتلوثامعالجة النف     9.5

 
ت التنظيف ف�ان ال�تحكم االداري يك�ون الزامي�ا . يج�ب ع�دم الس�ماح عند القيام بالعمل الميكانيكي السناد عمليا

بالزي���ادة ع���ن الح���د االدن���ى م���ن التل���وث . ان اي تل���وث ن���اجم ع���ن المك���ائن مث���ل زي���ت المح���رك او الس���ائل 
 الهيدروليكي وغيرها يجب التخلص منها بشكل مناسب وبعيدا عن مو قع العمل .

 
 التوثيق في موقع العمل    9.6

 
ستمرار بالحصول عل�ى ادارة دقيق�ة لعملي�ات التنظي�ف بالوس�ائل الميكانيكي�ة ف�ان جم�ع المعلوم�ات لغرض اال

 والوثائق تعتبر امرا جوهريا ويجب ان يتضمن ذلك ما يلي كحد ادنى :
 

وثائق العمل الروتيني اليومية وتشمل وثائق تخص الدوام اليومي ، تدقيق اج�راءات الس�المة ،  •
 الصيانة والخدمات ... الخ. وسجالت تقارير االضرار

 
يجب تس�جيل المعلوم�ات االحص�ائية لكاف�ة العملي�ات الميكانيكي�ة لغ�رض معرف�ة اداء وق�درات  •

 المكائن بشكل افضل .
 

يجب تلخيص المعلوم�ات المطلوب�ة بش�كل تقري�ر ع�ن ك�ل عم�ل ميك�انيكي مث�ل ن�وع الماكن�ة ،  •
ج�ارات ، العم�ق المطل�وب ، تفاص�يل اي�ة تفاصيل الواجب ، حالة النباتات ، نوع الترب�ة ، االنف

 اضرار .واية مشاكل تمت مواجهتها.
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 مسؤوليات والتزامات .10
 الهيئة الوطنية لشؤون االلغام  10.1

 
 يجب على الهيئة الوطنية لشؤون االلغام والمراكز التابعة لها القيام بما يلي:

 
ت ش��ؤون االلغ���ام) لم��نح االج���ازات ( اعتم���اد منظم��ا 07.30اتب��اع االج��راءات ال���واردة ف��ي المعي��ار  )أ 

لمنظم���ات ش���ؤون االلغ���ام ( والجه���ات المص���نعة او المتعاق���دين الث���انويين ) للقي���ام بعملي���ات التنظي���ف 
 الميكانيكية .

وضع االسبقيات وتحديد االراضي الواج�ب تنظيفه�ا بالوس�ائل الميكانيكي�ة وتحدي�د العم�ق المطل�وب ف�ي  )ب 
 ويجب تضمين كل ذلك في عقود العمل واالتفاقيات . التنظيف وكذلك صلة االرتباط بالمجتمع

وض��ع مع��ايير وارش��ادات خاص��ة بالس��طرة النوعي��ة لتطبيقه��ا عل��ى عق��ود واتفاق��ات التنظي��ف باس��تخدام  )ج 
 الوسائل الميكانيكية.

 االحتفاظ بسجل للمناطق المنظفة واخر للمناطق غير المنظفة لبيان حالة التنظيف في المناطق الملوثة . )د 
نظمات شؤون االلغام، اختبار المتعاقدين الث�انويين والجه�ات المص�نعة للمك�ائن وك�ذلك مراقب�ة مراقبة م )ه 

 انشطة عمليات التنظيف بالوسائل الميكانيكية .
 االحتفاظ بوثائق التفتيش الخاصة بالسيطرة النوعية . )و 

 
 منظمات شؤون االلغام   10.2

 
 الجهات المصنعة القيام بما يلي :ان منظمات شؤون االلغام ، المتعاقديين الثانويين و

 
 الحصول على اعتماد الهيئة الوطنية لشؤون االلغام للقيام بنشاطات التنظيف بالوسائل الميكانيكية  )أ 
 تطبيق معايير التنظيف الواردة في اوامر العمل وفي هذا المعيار. )ب 
 ة النوعية عند طلبها .االحتفاظ بالوثائق الخاصة بالتنظيف وجعلها متوفرة للمفتشين وموظفي السيطر )ج 
تطبيق اجراءات ادارية وعملياتية تهدف الى تنظيف االرض حسب المتطلبات المحددة في اوامر العم�ل  )د 

 والمعايير الوطنية لشؤون االلغام .
القيام بعملي�ات الس�يطرة النوعي�ة الداخلي�ة والت�ي ته�دف لتنظي�ف االرض حس�ب المتطلب�ات المح�ددة ف�ي  )ه 

 الوطنية .اوامر العمل والمعايير 
تطبي��ق اج��راءات الدام��ة الص��لة م��ع المجتم��ع والت��ي ته��دف ال��ى رف��ع ال��وعي االجتم��اعي ف��ي المن��اطق  )و 

 المجاورة لمنطقة العمليات وكما محدد في اوامر العمل والمعايير الوطنية لشؤون االلغام.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  09.50المعايير الوطنية لشؤون االلغام 
  2004طبعة مؤقتة  أيــار  

 
 

 13 

 ) أ( قـــالملح
 المراجع

 
 

 شروط وتدابير تم الرجوع اليها في هذا المعيار وكما يلي : الوثائق المعيارية التالية تحتوي على
 
 الصحة والسالمة المهنية. –معايير عامة  10.10المعيار الوطني  )أ 
 الصحة والسالمة المهنية . –السالمة في موقع العمل  10.20المعيار الوطني  )ب 
 معدات الوقاية الشخصية . 10.30المعيار الوطني  )ج 
 ناد الطبي لعمليات التنظيف.االس 10.40المعيار الوطني  )د 
 الخزن ، النقل والتعامل مع المتفجرات . 10.50المعيار الوطني  )ه 

 
 يجب استخدام احدث طبعة من هذه المراجع.
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