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  محتوياتال

 حقوق الطبع والنشر 

وق التـــــــــــأليف ) ، وحقـــــــــــNMASاأللغـــــــــــام ( شـــــــــــؤونوطنيـــــــــــة لالمعـــــــــــايير الهـــــــــــذه الوثيقـــــــــــة هـــــــــــي 

ــــــــــرة شــــــــــؤون االلغــــــــــام والنشــــــــــر  ــــــــــة / دائ ــــــــــل وزارة البيئ فــــــــــي العــــــــــراق. هــــــــــذه  محفوظــــــــــة مــــــــــن قب

ــــــــــــــأي  ال يمكــــــــــــــن استنســــــــــــــاخها أو أي مقتطــــــــــــــف منهــــــــــــــا  الوثيقــــــــــــــة  أو تخزينهــــــــــــــا أو نقلهــــــــــــــا ب

ـــــــــــأي وســـــــــــيلة ، أل ي غـــــــــــرض آخـــــــــــر دون إذن خطـــــــــــي مســـــــــــبق شـــــــــــكل مـــــــــــن األشـــــــــــكال ، أو ب

 ن حكومة العراق. األلغام ، التي تعمل بالنيابة عدائرة شؤون من 
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محددة عمال ا للقيام بأنشطةالمنظمات غير الحكومية، التجارية و  بما في ذلك األعمال المتعلقة باأللغام،
 انه بشكل عام. المتعلقة باأللغام عمالحول األ التعاقد بنظر األعتبارهذا المعيار  ويأخذ متعلقة باأللغام.

 والوضع أطراف العقد طبيعة عتمد علىيسوف  و األنسب باعتباره الهيكل عقدلل محددة بنية قترحيال 
وتعتمد تعليمات تنفيذ العقود  باإلضافة إلى ذلك، المتعاقد عليه. النشاط عليها جرىيسالبيئة التي و 

وشروط  1987نة وتطبيق شروط المقاوالت العمال الهندسة المدنية لس 2014)لسنة 1الحكومية رقم (
او مايحل محلها واعتبارها  1987المقاوالت العمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية لسنة 

 .اضافة الى المعايير الوطنية و الدولية لشؤون االلغام جزءا اليتجز من العقد 
 القضايا لضوء علىتسليط ا إنه يهدف إلىبل  هذه اإلجراءات ليحل محل بهذا المعيار وليس المقصود
وكتذكير ألولئك الذين اإلجراءات  مثل هذه مليس لديه ألولئك الذين كتوجيه لعمليةلة الطرف االول 

 . اتفاقيات المنح منح أوال توجيهات محددة بشأن ال يوفر هذا المعيار.هايمتلكون
الحقة ال دارةاإلو  باأللغامالمتعلقة  األعمال عقود إلعداد مبادئ توجيهية هو توفير هذا المعيار الهدف من

  .في العراق  المتعاقد عليه لنشاطل
أو ما العميل' ' او '،المانح' بدال من قد أستخدم  الطرف االول '، فإن مصطلح هذا المعيار غراضال

 . شابه ذلك
والمنظمات غير  الشركات التجارية نطبق علىت هذا المعيار المقدمة في التوجيهات وبالمثل، فإن

 األعمال المتعلقة باأللغام. أنشطةجراء التعاقد معها إل يمكن التي اتالمنظمأي نوع آخر من و  ةالحكومي
 تبقى. المتعلقة باأللغام في األعمال المقاولين بين أنواع تمييز أيةال يوجد  ، التعاقدية نظرالمن وجهة و 

. مؤسسة تجارية ير حكومية أومنظمة غ المقاول هو ما إذا كانفي بحقيقة متعلقة الجيدة  التعاقد مبادئ
هناك  لم يكنإذا  بشكل مختلف المقاول اختيار مبادئ يختار تطبيق قد الطرف االول  ومع ذلك، فإن

واستنادا الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية و  في حالة الطوارئ كما ،  الكاملعملية التعاقد ل كاف وقت
 .هذا المعيار المحددة فيالبنود القضايا و  مختلف الفعلي العقد يجسد ينبغي أن و.لالسباب الواردة فيها

 
 األعمال المتعلقة باأللغامإدارة عقود لتطوير و دليل

  
 نطاقال.1

وانسجاما مع تعليمات تنفيذ العقود  عملية التعاقدوجيهات بشأن بالتويزودنا مبادئ ال يحدد هذا المعيار
لألعمال  عملية التعاقد وراء المفاهيم العامة يفحص كما انه  فعالة. صياغة عقود كيفيةو ، الحكومية 

الطرف االول العناصر الجوهرية للعقد انسجاما مع تعليمات تنفيذ القضايا  ويحدد، المتعلقة باأللغام
  األعمال المتعلقة باأللغام. عقود ينبغي أن تدرج في التيالعقود الحكومية 
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 لمكونات 3Tمطلوبة مليةالعو  جيدةال3T عقودان ال اال األلغام إزالة يركز على هذا المعيار على الرغم من أنو 
 ء، ودراسات استقصاوطنية  تقنية تقييم بعثات بما في ذلك المتعلقة باأللغام لألعمالأخرى 

 تدمير المخزونات. و ) 3T)MRE3T بمخاطر األلغام ومشاريع التثقيف،األثر
 كلعقد" في كلمة "يتم استخدام و ،  لعقودل الالحقة دارةاإلو  األحالةعداد و ألإ على هذا المعياريركز 

قل األ تفاقاتاال أيضا على في كثير من الحاالتتنطبق  المنصوص عليها اتالتوجيهو  المبادئ الوثيقة.
للحصول  ويمكن استخدامها، جهة المستفيدة عن نيابة متعلقة باأللغام اعمال تنفذ بموجبهاالتي و  رسمية
  فاقات.هذه االت عند صياغة التوجيهاتعلى 

  المراجع. 2

 لكل ما اشار اليه المرجع وثائق مهمة المراجع المعيارية.و  (أ)في المرفق  المعيارية من المراجع ترد قائمة
  هذا المعيار. أحكامالتي تشكل جزءا من و  هذا المعيار في
  والمختصرات المصطلحات والتعاريف. 3

 فـــــــــيالمســـــــــتخدمة   راتالمختصـــــــــو  المصـــــــــطلحات والتعـــــــــاريفجميـــــــــع كامـــــــــل ل مســـــــــرد يـــــــــرد
 تعريــــــــف دنــــــــاهأو  لألعمــــــــال المتعلقــــــــة باأللغــــــــام المعــــــــايير الوطنيــــــــة سلســــــــلة 4,10الحقــــــــل

  هــــــــــــــــــــــذا المعيــــــــــــــــــــــار. المســــــــــــــــــــــتخدمة فــــــــــــــــــــــي الطــــــــــــــــــــــرف االول المصــــــــــــــــــــــطلحات ب
ــــــــــزم قانونــــــــــاالعقــــــــــد' هــــــــــو ' تنشــــــــــا االلتزامــــــــــات أكثــــــــــر  أو ارادتــــــــــينبــــــــــين  محــــــــــددة بشــــــــــروط اتفــــــــــاق مل

  .ص عليه القانون المدني العراقي وحسب مان متقابلة بين االطراف المتعاقدة
 للعطاء  وعادة ما يكون العقد. للدخول في عرض غير مشروط كيان آخر أن يقدم إلى يعنيالعطاء' '

  هذه الفترة. في أي وقت خالل يكون مقبوال محددة وأنه قد صالحيةفترة 
  مفضل.ال المقاول الختيار العطاءاتوتقييم أ استدعاءعملية  يه" المناقصةعملية '
متعلقة ال بأالعمال المطلوبة للقيام كيان آخر يتعاقد مع الكيان الذي' يشير إلى الطرف االول 'مصطلح و 

 الطرف االولو  .)،DMA( دائرة شؤون االلغام و ا، الوزارات  إحدى  كونيقد   الطرف االول و  باأللغام.
 يكون أو قد الهيئات الحكومية رات و وزاال مثلالمتعلقة باأللغام من األعمال مباشر ال المستفيد قد يكون
 .حلية او القطاع الخاص بصورة عامةمثل سكان م غير المباشر المستفيد
 . مثل الدولة العراقية او المنظمات الدولية  جميع مصادر التمويلالمانح' 'مصطلح  يتضمن

 نشاط إلجراء تتعاقد تجارية) غير حكومية أواو ة،يحكوم( أي منظمة يشير إلىالمقاول" مصطلح "
وتكون مفوضة من قبل دائرة شؤون االلغام للمارسة هذه االعمال  األعمال المتعلقة باأللغامب3T خاص

 . ) الخاص بالية منح التفويض للمنظمات العاملة في العراق7.30ويمكن مراجعة المعيار الوطني (
". االولالمقاول باسم "جمله بم العقد مسؤولة عن سلوكالو  ما عقد المنظويه تحت المنظمة ويشار الى 

 مكوناتببعض  للقيام  االولالمقاول  األطراف التي يشترك معها أو  غيرها من المنظمات ويشار إلى
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الطرف االول او حسب  مسئوولون امام  الثانويونن و المقاول ن و ويك".الثانويينالمتعاقدين "كبر األ العقد
 بنود العقد .
 سؤولة عن شؤون االلغام في العراقالم الجهة الحكومية) يشير إلى DMA( دائرة شؤون االلغاممصطلح "

يكون  لن الفوائد التي لتقديم منسقة بطريقة التي تدار المشاريع أو األنشطة "مجموعة منالبرنامج" هو "
ار بطريقة دشروع او العقد يممتحققة  ال يمكن تحقيقها في حال كون ال كلفة بأو  تقديمها  من الممكن

 . مستقلة
  األعمال المتعلقة باأللغام عقود.4

اعمال متعلقة ب بتنفيذ والقيام  سمحي طرفين أو أكثر بين اتفاق رسمي هو األعمال المتعلقة باأللغام عقد
المتضمنة  3المادة   2014) لسنة 1ويتم التعاقد وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( باأللغام

  -هي : ثالثة أغراض يخدم عقودالاستخدام ان . اساليب التعاقد
وان  سيتم تنفيذه النشاط التأكد من أن درجة منيعطي النشاط و  األطراف المشاركة في يلزمإنه -:أوال

 .ستحترم التي تعهدت بها األطراف االلتزامات والتعهدات
األدوار و تحقيقها  يجب التي النتائج االضطالع به، و  العمل الذي يتعين يحدد بوضوحانه  -:ثانيا 

  المعنية. األطرافالتفاعل بين والمسؤوليات و 
  المعنية. األطراف تحديد مسؤوليات إنه يساعد على  -:ثالثا

  المتعلقة باأللغام عقودال هيكل. 5

 نشاط معين. لتنفيذالطرف االول  التي وضعها والنظم هو الخطة لألعمال المتعلقة باأللغامي عقد األساس أل
وضعها الطرف االول  عتزمتالتي   واإلدارةأنظمة التحكم و  المراد تحقيقها والنتائج األهداف من تفصيل فال بد

 . المقاول والمقبولة منللطرف االول والمالية المترتبة  المتطلبات القانونية فضال عن مكانها المحدد في
 هيو . مترابطة ولكنها متميزة ثالثة عناصر تألف منعندما ي األلغامالمتعلق بالعمل  عقد ويمكن اعتبار

التي  التقنية المكونات، و األلتزاماتو المتطلبات العامة بين الطرفين، و  العالقة الذي يصف العنصر القانوني
الثمن  صفتي تال السعر ومكونات يجب ان ينفذ بها العمل الطريقة التيتحقيقها و يجب التي  النتائج تصف

وبما ينسجم ويتناسب  التي سيتم اعتمادها والمنهجيةم الدفع نظاو   الطرف االول من قبل  الذي يتعين دفعه
 .الخاصة بصيغة العقد 4) الضوابط رقم 1تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( مع

  للعقد القانوني المكون .5.1
، ومع ذلك األخرى للرئيسي. المتطلبات والقياسية  الممارساتب سيتمالمحتوى المحدد للمكون القانوني للعقد 

 : تفاصيل عن تضمنيكحد أدنى، ينبغي أن و 
 ؛ تاريخ االتفاق أ)
 ؛ طراف االتفاقا) ب
 ؛ عليه تعاقدمال للنشاط خلفية موجزة تبين  مكتوبة مقدمة) ج
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  ذات صلة؛تفسيرات و  تعريفات) د
  االتفاق؛ لتفسيرأية قواعد و  صياغة العقد بأشرافها  التي سيتم القانونية السلطة ه)
  ؛ الثانويينمن المقاولين  أي واستخدام المقاول  التزامات و)
    "الطرف االول " التزامات ز)
  )؛ S  &3TOH3Tالصحة المهنية (السالمة و  ح)
 ؛   الطرف االول يجب ان يقدمها المقاول و وضمانات مطلوبة ا نشرات أية) ط
مسؤولية و تعويض العمال ، و والعجز، والحياة، الطبي مثل التاميتن(  المقاول سيقوم به الذي  التأمين )ي

 )؛ الثالثالطرف 
 ؛ والمقاول الطرف االول  لكل منالمتبقية و  الحالية  المسؤوليات) ك
 ؛ الحوادث اإلبالغ عن ل)
 ؛  الطرف االول  الى  من قبل المقاول التقارير وتقديم تنسيق م)
  العقد؛ رسوم دفع معالممتطلبات أو شكل و  ن)
  األداء؛ سندات أو و / الضمانات المصرفية، الشركة األم الحصول على ضمانات شرط س)
 ؛ الحاجة إذا دعت فترة العقد خالل خدمات التي ستقدملل للتنويعالتي ستستخدم العمليات النظام و  ع)
 ؛ المقاول خدمات إنهاء أسباب ف)
 ؛ عليه تعاقدمال للنشاط المعدات التي تم شراؤها من لمخلفاتا ملكية ص)

 متطلبات السرية؛ و  الخصوصية) ق
 ؛ أو ألسباب قاهرة ال مفر منهالذي تأخير ال إدارة ر)

 تسوية المنازعات؛ وٕاجراءات نظم ش)
  المتعلقة باأللغامو الدولية  المعايير الوطنية ت)
 .عليه 3Tتعاقدمال3T المحدد بالنشاط األخرى ذات الصلة المسائل) ث
 

 المكون التقني للعقد  5.2
البيئة المتعاقد عليه و طبيعة النشاط يختلف تبعا ل بيان العمل ومحتوى. بيان العمل وه للعقد التقني المكون
يوضح المتطلبات المطلوبة للمكون التقني لعقد شؤون  المرفق (ج)،كحد أدنى ولكن النشاط، هافي جرىيسالتي 

  التالية: التفاصيل تضمنيينبغي أن , االلغام 
  العقد؛ وأهداف خلفية أ)
 ؛ والمختصرات تعاريفال ذات الصلة، مصطلحاتال) ب
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الطرف االول عن  وممثلين) QA( ضمان الجودة وكاالت مثل العقد األطراف األخرى المشاركة في دور) ج
 ؛ 
 : نطاق العمليتضمن  د)
 ؛ عليه تعاقدمال النشاطالخطوط العريضة لهيكل و  الطرف االول  نوايا) 1( 
  العقد؛ عين تحقيقها بحلولالتي يت والنتائج المحددة هدافاأل) 2( 
 ؛عليه تعاقدمال النشاط من الهدف فترةو  اإلطار الزمني) 3( 
  ؛ أن تنجز فيه الذي يجب  واألطار الزمني فترة العقد ضمن معالم محددة) 4(
 ؛ الواجب تحقيقها المعايير) 5( 
 ؛ من قبل المقاول سيتم اعتمادهاطريقة التشغيل ل متطلبات أو أي قيود) 6( 
  برنامج للعمل؛ عقد وصيانة الالزمة لإلنتاج المتطلبات) 7( 
 ؛ ما بعد العقد وتوثيق  تدقيق و  سير العملتقارير  بما في ذلك متطلبات تقديم التقارير) 8( 
  ؛) QM( إدارة الجودة متطلبات )9( 
  ؛ 3TS &3T 3TOH3T متطلبات )10( 
 ؛بيئية محددة قضايا ةأي) 11( 
غيرها من أشكال الدعم، إن المعدات والمواد و  وتفاصيل متطلبات التأمين مثل لوجستية وتفاصيل إدارة) 12( 

 ؛ وكاالت أخرىال أو  الطرف االول  التي ينبغي ان يقدمهاوجدت، 
  NMAS NMASلألعمال المتعلقة باأللغامو الدولية  المعايير الوطنية مع التطابق متطلبات) 13( 

ما  تملي من شأنها أن فهذه المعلومات قدر اإلمكان. وشامل جامع األعمال بيانيكون  فمن الضروري أن
واعتبارها جزء  يجب االشارة الى المعايير الوطنية والدولية  المعتمدة في العقدو والطريقة المقاول يقوم به

 .اليتجزا من العقد 
  لعقدل يمكون السعرال. 5.3

 شملي، فإنه ينبغي أن ومهما يكن  .،اابتث االعقد سعر على ما إذا كان يتوقف لعقدلسعر ال مكونهيكل 
  التالية: التفاصيل

 ؛ تلك األسعار وحدات قياس، بما في ذلك أسعار الوحدات العقد أو إجمالي سعر أ)
 ؛اقتضى األمرإذا سترداد االآليات المتقدمة و بما في ذلك المدفوعات الدفع،أساليب وتيرة و) ب
  و لدفع؛لمحفزا تكون  ها أنمن شأن التي  جراءاتاإلأو  المعالم) ج 
على ان تتضمن ، تطبيقهاتفاصيل عن كيفية و مشابهة سيطرهلل اجراءات واألداء  سنداتمتطلبات ) د

 . اذا اقتضى األمر جزائيةعقوبات 
  باأللغام لألعمال المتعلقة الدولية  و المعايير لألعمال المتعلقة باأللغام الوطنيةالمعايير مع التطابق. 6

و الدولية  المعايير الوطنية معتوافق ت للمقاول أي متطلبات في العقد الطرف االول يدون  أن ضروريفمن ال
 .شروط االتفاق ضمن تطبقوNMAS &  NMAS لألعمال المتعلقة باأللغام

أو الموقع  شارة الى او اال، تضمن العقد باألشارة اليهايولذلك  العقد،ب تلحقال يمكن ان  كبيرة والمعايير  هذه
لألعمال المتعلقة باأللغام  المعايير الوطنيةأن  ايضا  من المستحسنو ،.ها فيهيمكن العثور علي المكان الذي

 . بيان العمل فياليها األشارة ذات الصلة بالعقد تجب 
 )S  &3TOH3Tالصحة المهنية (السالمة و 6.1
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3T الصحه المهنبة عولجت قضايا السالمة و وS &3T 3TOH3T في  عمال المتعلقة باأللغاملأل المعايير الوطنية في
 : وشملت 10.70-10.10 الفقرات

 ؛ المتطلبات العامة - 3TNMAS3T 10.10 3TS &3T 3TOH3T أ)
 ؛  إزالة األلغام موقع سالمة - 3TNMAS3T 10.20 3TS &3T 3TOH3T) ب
 )؛ PPE( الشخصية معدات الوقاية - 3TNMAS3T 10.30 3TS &3T 3TOH3T) ج
 م؛عمليات إزالة األلغال الدعم الطبي - 3TNMAS3T 10.40 3TS &3T 3TOH3T) د

  المتفجرات؛التعامل مع والنقل و  تخزينال - 3TNMAS3T 10.50 3TS &3T 3TOH3T ه)
  و؛ إزالة األلغام حوادث والتحقيق في التقارير - 3TNMAS3T 10.60 3TS &3T 3TOH3T و)
 البيئة. حماية - 3TIMAS3T 10.70 3TS &3T 3TOH3T ز)

شهاد بما كافيا األست سيكون الجوانب الخاصة بالسالمة والصحة المهنيةمتطلبات المفصلة ل بسبب الطبيعة
 بموجب العقد.    لألعمال المتعلقة باأللغام كإجراءات مطلوبةالدولية و  المعايير الوطنيةيتطابق  مع 

أو  السلطة المتعاقدة امتقوم به اللذان 3Tوالتقييم بالمراقبة 3T مشمولةالسالمةوالصحة المهنية وينبغي أن تكون 
لألعمال المتعلقة  الوطنية المعايير أو /و أعاله، ةمبينالو  لألعمال المتعلقة باأللغامالمعايير الوطنيةو . اوكالئه
 من 07.40كما ان الفقره.المتعلقة بالسالمة القضايافي يجب تحقيقه  كمعيار ينبغي أن تستخدم باأللغام

3Tلألعمال المتعلقة باأللغام المعايير الوطنيةNMAS3T  أنشطةمراقبة  تشمل  تدمير المخزونات برامجمراقبة حول 
 مال المتعلقة باأللغام.األع

 
  )QM. إدارة الجودة (6.2

المعايير أعلى المعايير الممكنة وأكدت هذا الجانب  وفق ينبغي تنفيذ جميع أنشطة األعمال المتعلقة باأللغام 
كجزء من إدارة الجودة.ويعتمد  تحقيق الجودة في األعمال المتعلقة باأللغام لألعمال المتعلقة باأللغام  الوطنية

 لى عدد من العوامل، تتضمن ما يلي:                                                                              ع
  المتعلقة باأللغام ؛  عمالاختيار المنظمة المناسبة لأل ) أ

 اعتماد المقاول؛ ) ب
 نظم إدارة الجودة الداخلية؛ و ) ت
 ).QCومراقبة الجودة ( QA نظم إدارة الجودة الخارجية  ) ث

شير أساسا إلى اإلجراءات التي ينبغي اعتمادها بموجب العقد،فان نفس ت هذه الفقرةعلى الرغم من أن 
).تنطبق علي اية منظمة  تقوم بأالعمال QCومراقبة الجودة ( QA متطلبات  نظم إدارة الجودة الخارجية

 اتفاق.المتعلقة باأللغام، سواء العاملة على العقد أو بموجب ترتيب مثل خطاب 
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  المقاول اعتماد. 6.2.1
، رسميا كمنظمة منافسة للعمل ضد األلغام منظمةمن خالله على   يتم التعرف الذي هو اإلجراء االعتماد

 .وفعالية وكفاءة بأمان أنشطة اعمال األلغامتنفيذ تخطيط وٕادارة و  وقادرة على
دائرة 3Tمعتمد من قبل  أن المقاولب لغام،األعمال المتعلقة باأل عقود في جميع، الطرف االول  يطلب يجب أن

 المطلوبة في  لجميع المتطلبات قد امتثل أن المقاول من أجل ضمان تاريخ معين 3Tبحلول DMAشؤون االلغام 
 الوقت المناسب.في  تبدأيمكن أن  البالد، وان العمليلت 

 نظم إدارة الجودة الداخلية  6. 2.2

تؤسس انظمة إلدارة الجودة الداخلية، والتي يتم بموجبها سلغام كل منظمه خاصة باألعمال  المتعلقة باأل
فحص جميع جوانب أنشطة األعمال المتعلقة باأللغام المنفذة  من قبل موظفين داخليين. ويكون هذا ضروريا 

مكونات مختلفة، مثل اإلزالة  علىنطوي يخاصة إذا اعتمد المقاول "نظام" لألعمال المتعلقة باأللغام 
 للوصول الى MDDكالب كشف األلغام ليها استخدام يلغطاء النباتي لتسهيل اإلزالة اليدوية، ليكية الميكان

تقييم ضمان الجودة، للتأكد من أنها تنتج  الىنظام" الكل مكون من مكونات "و سيحتاج الجودة الداخلية. 
ة المتعلقة بنظام إدارة الجودة األسئل تثارينبغي أن و  . وانه من الممكن األعتماد عليهاجودة  انواع  أفضل

وتكون تفاق، االخطاب  في  مثل هذه األنظمة في العقد أومتطلبات أثناء عملية االختيار، وينبغي إدراج 
منظمات األعمال المتعلقة على . ولذا ينبغي الطرف االولبها تقييم يضطلع  عملية أيفي خاضعة للمراقبة 

نظام إدارة الجودة لهيئة بتقارير والسجالت وغيرها من البيانات المتعلقة الوثائق ، وال واتاحة ادامة باأللغام 
 .المراقبة
  )QC(مراقبة الجودة و) QA( الخارجية الجودة ضمان 6.2.3

 النشاط التأكيد على أن التي يتم بموجبها هي العمليات )QC(مراقبة الجودة و ) QA( الخارجية الجودة ضمان
دائرة شؤون االلغام 3T توافق، زالةاإل في حالةمنه. و  النتائج المرجوةوأدى و قد عوفقا لل المتعاقد عليه يجري

DMA3T األراضي  تفتيش يهدفو األعمال المتعلقة باأللغام. أو منظمة من قبل المقاول األرض المطهرة  على
 التطهير ةأساسيا من عملي وهذا يشكل جزءا، التطهير متطلباتلبتها التي  الثقة توفيرالى  التي تم تطهيرها

 الشاملة.
3T 3 08.30 يوضح المعيار الوطنيTبعد ما  متطلباتتسليم بشأن  ما بعد لتطهير، توجيهات الخاصة  وثائق ال

األراضي التي تم  تفتيشعن المعايير الوطنية من  09.20 ويوضح المعيارمسؤوليات اإلدارة. و  التطهير
ة في اي عقد كجزء من ان ترد المعايير الوطنيوينبغي   .نموذجيةستخدام إجراءات يهات عن اجتو ،تطهيرها

 .اجزاء العقد
  . قدرات متخصصة6.3

  )MDD. استخدام الكالب للكشف عن األلغام (6.3.1
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كأحد  األصول التي ينضوي عليها العقد، ينبغي  MDDعندما يراد استخدام الكالب للكشف عن األلغام 
 لمحددة التي تغطي استخدام الكالب في العقد: ا املألعمال المتعلقة باأللغ المعايير الوطنيةإدراج 

 .الستخدام كالب الكشف عن األلغام دليل NMAS 09.40أ) 
  .اإلجراءات التشغيلية لكالب الكشف عن األلغام NMAS 09.41 ) أ

 .االعتماد التشغيلي لكالب األلغام NMAS 09.42ج) 
 ).RESTتتبع رائحة المتفجرات عن بعد ( NMAS 09.43د) 

  الميكانيكية إزالة األلغام. 6.3.2

 09.50 المعيار الوطني ، فان إزالة األلغام بموجب عقد األنظمة الميكانيكية المعدات أوراد استخدام ي عندما
 بينت بان ، لأللغام الميكانيكيةصة باألزالة االخ 3TNMAS3T لألعمال المتعلقة باأللغام الوطنية ر يالمعايمن 

 .في العقد ينبغي أن تدرج الميكانيكيةاألنظمة  المعدات أو استخدام
  األعمال المتعلقة باأللغام مقاول . اختيار7

لألعمال المتعلقة المقاول  قد يختار ان ينتقي  عمال المتعلقة باأللغامأل عقد إنشاء الطرف االول عندما يعتزم 
ن عملية اختيار المقاول تتم ا الى مقاول بعينه مباشرة الوصول  أو مناقصة تنافسية من خالل عملية باأللغام

 . ) التي تحدد اساليب التعاقد 3) المادة رقم (1وفق الضوابط والتعليمات  تنفيذ العقود الحكومية رقم (
 
  ينمناسبال المقاولينقدرات خصائص و7.1 

ى مد تقييم الطرف االول عليه، ينبغي على   التعاقد النشاطب لالضطالع المقاولين المتاحين  تحديد عند
 :التالية والقدرات الخصائص المنظمات وفق مالءمة

  المطلوب؛ للقيام بالعملالتقنيات والمعدات و  القوى العاملةمن حيث  وطاقتها التقنية قدرتها ) أ
 ؛ المتعلقة باأللغام عماللإل مماثلة عقود تجربتهم مع) ب  
 ؛ نشاط المزمعال موقع منطقة أو األخرى في المنطقة األلغام اعمال تجربتهم مع) ج   
  األعمال المتعلقة باأللغام؛ عقود مع التجربة الكلية) د    
 ؛ في الماضي األدائي تاريخهم ه)   
 ؛ محدودة تجربتهم الماضية كانت إذا إمكاناتهم و)   
 :على مع التركيز المنظمة، هيكل ز)  
 الرصد والنظام؛ اإلشراف و  هيكل) 1( 
  و لنظام؛و ا التنسيق هيكلو ) السيطرة 2( 
 ؛ إدارة التكاليف هيكل) 3(  
 والنظام؛ القرار"مشكلة " وهيكل الداخلية الخاصة بهم إدارة الجودة ح)  

 ؛ موظفيها األساسيينتواجد والخبرة و ضمان  المؤهالت) ط   
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 ؛ والسمعة المهنية مكانتهم ي)   
  المالية؛ الجدوى) ك   
 .غام دائرة شؤون االلمتطلبات ل امتثالهم ل)   
  .الوطنية ذات الصلة الحكومة سياساتمتطلبات ل امتثالهم  م)   
 3TS &3T 3TOH3T السالمه والصحة المهنية مثل بالمسؤوليات االجتماعيةفيما يتعلق  سياساتهم األدارية ن)   

  وسياسات التنمية البشرية.
تم التعاقد او األتفاق ي ألعمال المتعلقة باأللغامخاصة با ألي  منظمة الحوادث سجل فحص وينبغي أيضا

رقم الحوادث الى ينبغي أن ينظر و ، المتعلقة باأللغاممن الصعوبة بمكان تجنب الحوادث في األعمال  . معها
وقوع  عن صادقةال تسجالان ال ، في الواقع بحذر. برامج األعمال المتعلقة باأللغام العديد من الناجمة عن

في  خبرة قليلة ينم عن  و هذا  ادث.و الح 3Tمن  اظاهري اخاليبدو ي3T سجل من اطمانانا قد تكون أكثر حوادثال
 أي عن  اتقارير  ترغب في أن ترى قد المتعاقدة السلطات الحوادث. اإلبالغ عن التردد في أو الخطرة المناطق

 بالحسبان  المقيمون ان  يضع يجب عند القيام بذلكو  العمل ضد األلغام. حوادث ناجمة عن تحقيقات رسمية
 أولئك الذين يعملونعلى سبيل المثال ( إزالة األلغام. منظمة التي عملت تحت وطأتها الخطرة التي روفالظ
في مناطق ولئك الذين يعملون أعن  تماما رةو الخط مشهد مختلف في  ون سيكون األلغام قليلةمنطقة  في
 الحوادث وقوع سجل ان ، موماعو ). نيةدالمع من األلغام الحد األدنىب المحمية المتشظيه لغام الوثابةاأل

أكثر  تكون ان  السجالت ويمكن لهذه نتجت عن ذلك.اإلصابات التي و  التي وقعت فيها الظروف يصف
  بان حادث قد وقع الحقيقة البسيطة بكثير من إفادة

قبل  التأهيل المسبق"" كأحد المتطلبلت المنفصلة عن  واحد أو أكثر متعاقد مدى مالءمة تقييم ويمكن أن يتم
 .المقترحات الواردة أو العطاءات تقييم كجزء من يمكن القيام بذلك  المناقصة أو وثيقة  إصدار

  المقاول اختيار تكلفة  7.2

كل  تكلفة على فرض، ستمتفق عليها المقاول طريقة الختيار اية علم بأن ان يكون علىالطرف االول على 
ولغرض اختيار  المتعاقد عليه النشاط تقديرات ميزانية ي بها فيجب أن يسمح و  والمقاول الطرف االول من 

من خالل لجان تحليل اشتراك دائرة شؤون االلغام المقاول المناسب ولكون موضوع االلغام متخصص لذى 
العروض في الوزارات المستفيدة وفي اعداد التندر الفني وفق تعليمات وضوابط تنفيذ العقود الحكومية رقم 

 ما يلي:، فإن التكلفة  يجب ان تتضمن المقاول رمن وجهة نظ .)1(
 ؛ إذا كان ذلك مناسبا، استطالع أ)
 ؛ متطلبات العقد لتلبية في وضع خطة والجهد المبذول الوقت) ب
  و الوثائق المقترحة؛ المناقصة أو في إعداد والجهد المبذول الوقت) ج
 .الوثائق المقترحة أو المناقصة تقديم) د

3T 3رف االول الطنظر  جهةمن وT  ما يلي:فإن التكلفة  يجب ان تتضمن 
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  المتاحين؛ المتعاقدين تحديد ه)
 ؛ الشخصية للمقاولين القدرات والطاقات تقييم و)
  المقترحة؛ الوثائقالمناقصة او  إنتاج ز)  
  ذوي الصلة؛ المقاولينعلى  للوثائق التوزيع المادي ح)
 اردة؛الو  المقترحاتلمناقصات أو دقيق ل تقييم) ط 

  .غير الناجحة مقدمي العطاءات التواصل مع ي)
  المختار. مع المقاول التفاوض) ك
 مناقصةال عملية. 8

تتم عملية المناقصة وفقا لتعليمات وضوابط تنفيذ العقود الحكومية على مراعاة التغيرات التي تحصل في  
 يمات هي سارية المفعول .التعليمات من قبل الحكومة العراقية وتعد النسخة االحدث من التعل

 
 ينمناسبالمقاولين التأهيل المسبق لل 8.1

تشملهم المناقصه في وان أولئك الذين س؛  المتعاقدين المحتمليناستعراض لضمان  التأهيل المسبق نفذوي
  العمل. معين مننطاق مالءمة ل لئك الذين أعتبروا األكثر النهاية هم او 

اتاحة التوثيق  مع، الكبرى نظماتالم في العديد من على نطاق واسع متشابهة التأهيل المسبق إجراءات
إلى ما  التي ستدعى المحتملة من الشركات" طويلة "قائمة تجميع هذه العملية مع وينبغي أن تبدأالمناسب. 

 . دولياعالن محلي او  عبر قدموا  أولئك الذين بما في ذلك المسبق التأهل
قائمة ال' المحددة في أو المنظمات غير الحكومية للشركات أهيل المسبقالت ستبياناتا وينبغي أن ترسل

إجراء  لتمكين في شكل موحد والمعلومات اإلجابات هو الحصول على االستبيان الغرض منان طويلة'. ال
 .المسبق التأهيل استبيانات عودة قبل التأهيل المسبق تقييم معايير ال بد من تحديد تقييم.ال

  هي: فحصها التي يجبلطرف االول ا بعض العوامل
 الوقت األخيرة في عقودها وحجم، موظفي إدارتها وخاصة العطاءات من المقاولين، لمقدمي التجربة الكلية أ)

 ؛ النقدية والمصطلحات
 ؛ في المنطقة او المكان المحددة   خبرتهم السابقة في العمل) ب
  المنظمة؛ هيكل) ج
 ؛ األم المنظمة مع الشركة موائمة ) د

  حدد؛الم العمل المتعلقة بموقع المكاتب المحلية ه)
 السير الذاتية؛ و ، الشهادات، الموظفين مؤهالت و)
 ؛ من قبل الشركة المملوكة ما هي المعدات ز)
 اي مقترحات لالندماج مع شركات اخرى ح)
  ؛المهمين ن الثانوييالمقاولين  ومؤهالت بما في ذلك هوية ،الثانوي للتعاقد أي مقترحات) ط
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 الوطنية؛ مرافقال بما في ذلك استخدام، للتدريب مقترحات ي)
 ٕادارة الجودة؛ والسالمة و  بما في ذلك المنهجياتالمتعلقة باأللغام،  عماللإل الخطط العريضة ك)
 .عامة  الموحدة التشغيلإجراءات  ل)
  و؛  ث الماضيةسنوات الثاللل الحسابات المالية تدقيقمتظمنة ، استقرارها المالي م)
في صفوف  التوازن بين الجنسينمدونة السلوك)، ( االعتبارات األخالقية من حيث السابق تاريخهم ن)

 .أخرى، من بين أمور الموظفين
قبل البدء في  أن تكون معتمدة األعمال المتعلقة باأللغام منظمات من جميع سيتطلب في بعض البلدان،

 المقاولين يجب على جميع، ولكن عملية االعتماد لتنفيذ المسؤوليةام دائرة شؤون االلغتتحمل . و العمل
 االعتماد. لعملية ان يعدوا أنفسهم ينمرشحال

 :طلب العرض  أو. طلب المناقصة  8.2

المقترحات  المناقصات أو الطرف االول  ينشد العملية التي من خاللها طلب العرض هو أوطلب المناقصة 
احد النشريات  العام في اإلعالن طلب العرض عن طريق أوطلب المناقصة   إصداريتم  قد المقاولين. ا من

على شكل  يمكن أن تصدر أو الكتروني  موقع عن طريق  أو األعمال المتعلقة باأللغامالمالئمة الخاصة ب
ة وفق وتتم وفقا لتعليمات وضوابط تنفيذ العقود الحكومي المعروفة لمنظماتل مختصرةالقائمة ال رسالة إلى

  .) اجراءات االعالن عن المناقصات و االحالة 2الضوابط رقم (
 :المعلومات التاليةطلب العرض  أوطلب المناقصة  ، ينبغي أن يتضمن كحد أدنىو 
 ؛ النشاط المزمع خلفية )أ

 ؛ المزمع والنشاطفي العقد  األطراف األخرى دور) ب
  االقتراح؛ / العطاء وثيقة التي تتألف منها الفردية جداولال) ج
 )؛ د 5.2( الفقرة، انظر أيضا العمل التفصيلي نطاق) د

  من العقد؛ مثالأمكن،  ان و هسيتم إنشاء العقد الذي نوع ه)
 ؛ الدفع مقدما وسياسات قاميالتي س زمني للدفعالجدول ال معلومات عن و)
 ؛ محددةالمعالم ال أو الوفاء بالمواعيد النهائية عدمعن عقوبة شروط ال) ز

 ؛ فيها المقاول سيرتبط الفترة التي ح)
 االقتراح؛ / العطاء فيها يقدممن صاحب العطاء ان  ةالمتطلبات والصيغة المطلوب) ط
 ؛ اقتراح / للعطاء المطلوبة فترة الصالحية ي) 
 قييملت اعطاء الدرجات  نظامل ف وص بما في ذلك المقترحات / العطاءات تقييم فيها  سيتم الطريقة التي ك) 

 األسعار؛و  المكونات الفنية



 

Page 15 of 47 
 

 نطاق عمل أو بديلة منهجيات قدمي االقتراح الذي / العطاءتقديم ل للمقاولين هناك فرصة ما إذا كانتفي ل)
 ؛بديل

 ؛  طلب العرض أوطلب المناقصة   عن لرئيسي وضيحات منتال كيفية طلب اتجراءا م)
  ؛منمطابقا يجب ان تتض العطاء التي تجعل متطلباتال ن)
 ؛ اقتراح / للعطاء تنسيق) 1( 
 ؛ مثل اقتراح / تناولها العطاءيان  التي ينبغي  المسائل) 2( 
  المهمة؛ فهم •
 وخطة العمل؛ نهج •
 ؛ المستخدمةالتقنيات والتكنولوجيات و  المنهجيات •  
  ؛المقاول قدرة •  
 "؛ مقابل المال "القيمة المقاولسيقدم فيها  الوسائل التي •
 ؛ العقد المقترحشروط ل األعمال المتعلقة باأللغام منظمة ولقب •
 ؛ الواجب توفيرهم ونالطرف االول الموظفون  •
  المقترح؛ / السعر العطاءمكونات شكل و ) 3( 
 ؛تقديمها وطريقة االقتراح / العطاء من نسخ مثل عدد الشروط الشكلية) 4( 
  و؛ قتراحاال / لعطاءا يواءألالوقت والمكان، مثل التاريخ و  المتطلبات،) 5( 
 .المعلومات المقدمة فيما دقة تأكدي أن أو استطالع جرىلي للمقاول متطلبات محددة أي) 6( 

  لمناقصةا فترة التوضيحات خالل. 8.3

) 3) الصادرة من وزارة التخطيط / الضوابط رقم (1يتم اتباع تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (يجب ان 
 .ام لجان فتح وتحليل العطاءات التي تضم مه

 
  العطاء تقديم. 8.5

طلب   متطلبات جميع أنه يتوافق معب المتعلقة باأللغام األعمال ان تضمن منظمة  يجبالعطاء،  عند تقديم
 العطاء أن تتأكد من أن كما ينبغي .عليهالمتعاقد النشاط المقصود بوضوح متطلبات  يتناول وانهالمناقصة 

 زائدة عن الحاجة. إدراج معلومات أو اإلسهاب وتجنب هل الفهموس واضح وموجز
  عطاءاتال تقييم. 8.4

قيمة ال في تقديم هاأفضل للتعرف على تقييمها بدقهيجب ف، المقترحات أو العطاءاتالطرف االول حالما يستلم 
يجب يتم اتباع  اسعر دنى األ العطاءان يكون  بالضرورة ليس العطاء أن هذا يجب التأكيد علىو  المال. مقابل

) التي تضم مهام 3) الصادرة من وزارة التخطيط / الضوابط رقم (1تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (
  .تلجان فتح وتحليل العطاءا
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 العطاء نتائجب إشعار. 8.5

في  متنافسينجميع ال خطيا إلى نتائجال يتم اشعار يجب أن، ووقبولها  العطاءات تقييم حالما يتم  االنتهاء من
عادة بأ ينناجحالغير  نافسينتلمل يسمحل الشائعة  ولكن من باب المجاملة فقط هذا ليس. أقرب وقت ممكن

 . عقود أخرى انتباههم علىتركيز 
 لتقديم امستعد الطرف االول كون ي، يجب أن المتعاقدة قواعد المنظمةاستنادا إلى و  طلب ذلك،ما إذا 

 عن  المعلومات ان يقدم  ستخالصاال وينبغي لهذا .الناجحغير  لعطاءصاحب االى ستخالص معلومات ا
ان تجعل عطائه يمكن  المجاالت التي المشورة بشأنقدم يينبغي أن التقييم و  معايير وفق  هعدم اختيار  أسباب
 كشف عنييجب أن ال و  غير الناجحين  ات عطاء فقط على ستخالص المعلوماتا ركزييجب أن و . مقبوال
 آخر. عطاء عن ات سريةمعلوم
  الناجح مع المقاول والتفاوض العقد منح. 8.6

قضايا  وحل أي التفاوض قد يكون من الضروري المفضل. المقاول تحديد يه العطاءاتان نتيجة عملية 
 لمراجعةعقود  لجنةوجود  ، قد يكون مطلوبا في بعض المنظمات. منح العقد قبل العطاء أثيرت في خالفية
العقد  التفاوض على، سيتم العقد الطرف االول  حالما يمنح  .المنح الرسمي للعقد قبل ة المناقصةعملي عقود

 وضع اللمسات األخيرة.و  النهائي
  إدارة العقود. 9

  إدارة العقود المسؤولية عن. 9.1
 ك بدرجاتوٕان كان ذل على قدم المساواة،و  األعمال المتعلقة باأللغام ألنشطة مسؤولية إدارة العقود تقع

 على المستوى االستراتيجي هو المسؤولالطرف االول و  والمقاول الطرف االول  على كل من مختلفة،
 النشاط إدارة هو المسؤول عن المقاولو . على الوجه المطلوب النتائج المرجوة يسلم أن المقاول لضمان

بر تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعت الضرورية نتائجال لضمان تحقيق المستوى العمليعلى  يهلع تعاقدمال
  .هي االساس في تحديد مسؤوليات بين االطراف المتعاقدة

 :لقيام بما يلياالطرف االول  نيابة عناولئك الذين يتدبرون العقد   مسؤوليةان من 
 تنفيذو بموجب العقد.  الطرف االول و  المقاول كل من بالتزامات وخاصة فيما يتعلق بأكمله، العقد قراءة وفهم ) أ

 ؛ كليهما أو في الميدان في المقر لرئيسي با المتعلقة العقد التزامات
 ؛ قد تحقق العقد من الغرضوان   وعدم انجاز عمل غير ضروري، كاف عمل ضمان اتمام) ب
 ؛الطرف االول  إبالغ يتم حينهإاذا لم تحل، و  ،لدالب في مع المقاول بيان العمل انحرافات عن مناقشة أي) ج
 ؛ إذا لزم األمر للرئيسي بيان العمل العقد أو تنقيحات على تعديالت أو تراحاق) د

تحتوي  هذه التقارير لتأكد من أنل النهائيالتقرير الفني و  للمقاول شهريةال التقدم تقارير ل النظر بعناية ه)
 في أي من يةحصول على معلومات إضافلل المقاول واشعار. بيان العمل في المعلومات المطلوبة على كافة
  التقارير؛
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  وعقد؛ وفقا لل قد تحققت المعالم التأكد من أن و)
 متبعة الوطنية لمكافحة األلغام او المعايير لألعمال المتعلقة باأللغامالمعايير الوطنية ضمان أن تكون ز)

 .لتحص خروقات ةعن أي  الطرف االول وابالغ 
  كلفة العقد إدارة. 9.2

واهميتها تتزايد باضظراد مع تزايد الضغط على  دائما مهمة األعمال المتعلقة باأللغام دعقو  التكاليف في إدارة
المحتملة تكلفة لل فهم دقيق لديهالطرف االول  فمن الضروري أن المتعلقة باأللغام. لألعمال األموال اتاحة 

 العقد. تنفيذ اثناء لى التكاليفوالسيطرة ع ةمراقبالعقد و  قبل تنفيذ هذه التكلفة وتمحيص فيه، قبل البدءعقد لل
 عقد يقترحو ا ان يقدم عطاء قبل أن التكاليف المحتملة عن فهم دقيق لمقاولل، يجب أن يكون وبالمثل

التكاليف  و يدير  راقب عن كثبان ي أيضا المقاول يجب على. واقعيين ترحقلكي يكون العطاء والمالمناقصة 
المقاولين و   الطرف االول ان يبقى  يجبو  الطرف االولاية نفسه و لحم علية تعاقدمال النشاط تنفيذ  خالل

 . معلى ميزانياته قد تؤثر العملة في تقلبات ألية يقظين 
 النفقات الفعلية مع حتى تاريخه العمل المنجز كمية من خالل مقارنة العقد تكلفة جب السيطرة علىوت

  .لتاريخه
  العقد إدارة وقت. 9.3

الناجمة  الفوائد هو التأكد من أن لوقتعقد لإدارة الغرض األساسي من ان ،  االول الطرف  من وجهة نظر
 الطرف االول  تمكن  بطريقة ويجري وانه  العقد. اإلنفاق على تبرر خالل فترة زمنية تحققت العقد نتائج عن
 يمكن وبذلك  دفع لل لتلبية الجداول الزمنية في أوقات معينة األموال من مستويات الضروريةبال التنبؤ من 

 . األخرى الداعمة والمكملة األنشطة العقد مع تنسيق
ان يكون و  لرئيسيل اإلطار الزمني متطلبات ليضمن تلبية وقت العقد داريينبغي أن ، المقاول من وجهة نظر

 موارد األخرى. و معدات و  وفعال وءكفعمل  نشر لتنسيق ا قادر 
 : ت العقدوق إدارة ومراقبة في خمس خطوات هناك

 ؛للعقدمهام رئيسية و  لمكونات ومعالم مواعيد مستهدفة حدد أ)
 المستهدفة؛ ومعالم ال مقابل العقدالتقدم في  سجل) ج   
 و؛ التقدم الفعليو  معالم المستهدفةال بين التباينقس ) د

 . حسب االقتضاء اتخذ إجراءات تصحيحية ه)
قد ، ومع ذلك فإنه تماماالعقد  فشلالتأخير ، ال يسبب التمعظم الحا أنه في في االعتبار وينبغي أن يوضع

  العقد. الناتجة عن الفوائد بشكل كبير من يقلل
  العقود السيطرة الفعالة على. 9.4

 المقدمة كانت والنتائج األهداف المرجوة أن الرقابة لضمان أن تمارس، يجب عليةتعاقدمال النشاط سيرأثناء 
 ان يجعل تقديمهما أنه من الضروري يعتقدالذي  واإلطار الزمني التكلفة وضمن الجودة المطلوبة حسب 
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للتغلب اإلجراءات الواجب اتخاذها و  حص التقدم بأنتظام فبمراقبة فعال للالنظام ال يسمحو  باالهتمام. اجدير 
  الخطة. انحرافات عن على أي

  :هي مراقبةالعملية  فيالطرف االول التي يقوم بها األربعة الخطوات 
 ؛ األداء تقدير و  المستقبلي العمل خطة أ)
  النتائج؛ عن رصد واإلبالغ) ب
  و؛ في المستقبل المتوقعة  والنتائج للخطة النتائج المحققة قارن بين) ج
 .اختالف للحد من أي أو الخطة األصلية السترداداتخذ إجراءات فعالة و  طخط) د

  اإلبالغ الفعال. 9.5

 : المعايير التالية العقدعن  نظام اإلبالغيلبي   يجب أن ،لكي تكون فعاال
 معالمه؛ و  تنفيذ العقد خطةعن  تقارير عملينبغي  أ)
  ؛ األسئلة مجموعة من واإلجابة على مجموعةال شكل التقارير ينبغي أن تتبع) ب
  و؛ األمكان أقل قدروقتا اكمالها  يستغرق و  بسيطة بقدر اإلمكاننظام اإلبالغ التقارير و  يجب أن تكون) ج
 . ومحددة على فترات منتظمة قاريرالت عمل ) ينبغي د

  فعالةالمراجعة ال. 9.6

 والمعلومات أن المشاكل لضمانوكيله  أو الطرف االول  قبل  تحليلها منالتقارير و  ينبغي إعادة النظر في
 خطةحسب  التقاريرجميع  يجب مراجعة ،وعليه. جراءات بشأنهااإل قد لوحظت وأتخذت  األساسية األخرى

 الحلول بشأنها. وايجاد تحليلها  قد تم  األخرىالمعلومات األساسية ان و  الفروق مالحظة مع األداء
 إلى منطقة الزيارات الدورية سلسلة من إجراءان يأخذ في نظر األعتبار  أيضا الطرف االول  على  يجبو 

أنها ف، مثل هذه الزيارات إذا اتخذت واذا ما داء.استعراض التقدم المحرز واأللرصد و  عليه  تعاقدمال النشاط
باإلضافة  واألداء. والعام لتقدم التقنيلتقييم دقيق ألعطاء التقنية  من ذوي الخبرة أفراد بمعية  ينبغي أن تجرى

 التقدمان يتعرض  قبلبمعالجة اية مخاطر   للسماح للعقد بوقت مبكر  الزيارة األولى ينبغي إجراء إلى ذلك،
 .الى المخاطر عقدالب
 
  العقد مراجعات ما بعد 9. 7

 عقود وتنفيذ دارةاإل و تخطيطالعلى  المنظمة قدرة تطوير وتحسين قيمة في هي أداة العقد مراجعات ما بعد
 خطة مع بها تحققتالطريقة التي المحققة و  النتائج لمقارنة هي ال هدافان اأ األعمال المتعلقة باأللغام.

 . المستنبطةالدروس تحديد وٕابراز العقد و  والضعف في حديد نقاط القوةلت، العقد األصلي
 : ان تكون، ينبغي أهدافها لتحقيقو 
 ؛ الخطة األصلية مع تها مقارنالعقد و نتائج الفعلية و لنتائج ادقيق و  واضح د وبشكل تحد أ)
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تحديد نقاط القوة العقد و  لخالالعمليات المستخدمة والنظم و  التشغيلية واإلدارية المنهجيات تصف بوضوح) ب
  في المستقبل؛ العقد واختيار تصميمعند  المنظمة عمليات تها فيلتغذي فيها  والضعف

 العقد واختيار تقديرعند  المنظمة عملياتوتغذيتها في  عقدال الناتجة عن والفوائد النهائية  التكاليف مقارنة) ج
  و؛ في المستقبل النهائي

 عند  المنظمة تها في عمليات لتغذيالدروس التي يمكن استخالصها العقد و اقات ٕاخفو  نجاحات استعراض) د
  في المستقبل. العقد دارةا

 هي: 3TPCR3T عند إجراء الواجب اتباعها الخطوات
  ة؛الطرف االول  العقود مع موظفي إجراء مقابالت )هـ
 تقارير اإلدارة؛ العقد و  بياناتتحليل مراجعة و  و)
 ؛ "أفضل الممارسات" حسب معيار التي تم جمعها المعلومات مقارنة ز)
  المستخدم؛ونهج اإلدارة التشغيلية و  المنهجيات والضعف في تحديد نقاط القوة ح)
  للتحسين. الفرص تحديد وتعريف) ط
ذوي   من قبل جميع الناسجراءات بشأنها اإلواتخاذ  مراجعات ما بعد العقد يتم توزيع أن من الضروريو 

 بينين الطرف االول األشخاص من قبل و المقاول بو ا الطرف االول ب ذات الصلة ل المنظماتداخالعالقة 
 الموظفين المعنيين اجتماع لجميع عقد  من هذه العملية قد تستفيد في العقد. أصحاب المصلحة اآلخرين

  توصياته. خطة لتنفيذ ووضع مراجعات مابعد العقد نتائج لمناقشة
 

 : المسؤوليات.   10

 -:  DMA )( األلغامدائرة شؤون . 10.1

ادارة من  التي تمكن والمحلية الظروف الوطنية ضمانهي المسؤولة عن  DMA)( دائرة شؤون االلغام
االلغام في العراق كافة أعمال شؤون الحكومية المسؤولة عن عمال المتعلقة باأللغام وهي الجهة فعالة لأل

 األعمال المتعلقة باأللغام. عمليات إلدارة الوطنية واإلجراءاتاألنظمة  إنشاء وصيانة مسؤولة عنوهي , 
 . األلغام لشؤون المعايير الوطنية معة متوافق هذه اإلجراءات وينبغي أن تكون

  
  المقاولون. 10.2

هي المطلبه ، هنوع، أيا كان ( منظمة غير حكومية او شركة تجارية ) المقاول فان، في نهاية المطاف
،  DMA)( ودائرة شؤون االلغام  الطرف االول  لتبيان ماهيتها عند وفعال مالئمدارة انظام  نشاءاب

يجب على المقاول ان  المتعلقة باأللغام. المتعاقد عليه حول  األعمال  مراحل النشاطفي جميع  هوتطبيق
ها لغرض توجيهات وارشادات التي تصدر من دائرة شؤون االلغام وحصوله على االعتماد منبكافة يلتزم 

 ممارسة اعماله في العراق . 
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 . الطرف االول 10.3

يجب على الطرف االول من التاكد من ان المقاولون معتمدون من قبل دائرة شؤون االلغام وقادرون على 
 تمول العقود التي أن ضمان لديها مسؤوليةتكون  وعلى هذا النحوممارسة اعمالهم وفق متطلبات العقد 

 وثائقكتابة صارم ب اهتمام وهذا ينطوي على الدولية.فقا للمعايير الوطنية و و  على نحو فعال، تدار
 االعتماد معايير تلبي مثل هذه العقودتنفيذ التي  اختيرت  ل منظمات إزالة األلغام والتأكد من أن العقود،

قوم يجب ان ي .يتم تطبيقها يهات ضمان الجودةجوتو  معاييران  ضمان مسؤولة جزئيا عن، هي أيضا 
 الطرف االول باشراك دائرة شؤون االلغام في العقود التي تبرم مع المقاولون المعتمدون من قبلها .

 
 
 
 
 

  المرفق ألف
 المعيارية) (

 المراجع
هذا ب ذات صلة تكون ، هذا النص فياليها  اإلشارة  من خالل، والتي، تتضمن أحكاما التالية المعيارية الوثائق

 .عليها  ال تنطبق المنشورات ي من هذهأل، تنقيحاتال أو،  لتعديالت الالحقةا قان  ،راجع المؤرخةبالنسبة للمالمعيار. 
 أحدث طبعات إمكانية تطبيق منللتحقيق  معيارال هذا الجزء من القائمة على اطراف االتفاقات، يتم تشجيع ومع ذلك
المشار  المعيارية من الوثيقة طبعةآخر فيمكن تطبيق ، ةمؤرخالغير  مراجعالاما  . المبينة أدناه المعيارية الوثائق

 -:إليها
3TNMAS ) أ 3T 04.10 المتعلقة باأللغام لألعمال  الوطنيةفي المعايير  والمختصراتوالتعاريف  مسرد للمصطلحات. 

3TNMAS) ب 3T 07.10 لألعمال  المتعلقة باأللغامالوطنية في المعايير  عمليات إزالة األلغام إلدارة دليل  
3TNMAS) ج 3T 07.30 لألعمال  المتعلقة باأللغامة لوطنيفي المعاييرا العمليات؛إزالة األلغام و  اعتماد منظمات  
  لألعمال المتعلقة باأللغام الوطنيةفي المعايير  منظمات إزالة األلغام مراقبة MAS 07.40) د

3TNMAS ه) 3T 07.42 لغام لألعمال  المتعلقة باألفي المعاييرالدولية  تدمير المخزونات برامج رصد 
3TNMAS و) 3T 08.30 لألعمال  المتعلقة باأللغام  لوطنيةفي المعاييرا وثيقة ما بعد التطهير  
3TNMAS ز) 3T 09.40 لألعمال  المتعلقة باأللغام  وطنيةفي المعاييرال األلغام كالب الكشف عن الستخدام دليل 
3TNMAS ح) 3T 09.41 لألعمال  المتعلقة باأللغام وطنية لفي المعاييرا الكشف عن األلغام لكالب اإلجراءات التشغيلية 
3TNMAS) ط 3T 09.42 ؛لألعمال  المتعلقة باأللغام  وطنيةفي المعاييرال األلغامكالب التشغيلية لل االعتماد  

3TNMAS ي) 3T 09.43 عن بعد المتفجرات رائحة تتبع )REST( لألعمال  المتعلقة باأللغام  وطنيةفي المعاييرال 
3TNMAS 09.50 ك) 3T لألعمال  المتعلقة باأللغام  وطنيةفي المعاييرال الميكانيكية زالة األلغاما  
3TNMAS ل) 3T 10.10 3TS &3T 3TOH3T - لألعمال  المتعلقة  لوطنيةللسالمة والصحة المهنية في المعاييراالمتطلبات العامة
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 باأللغام
3TNMAS م) 3T 10.20 3TS &3T 3TOH3T - متعلقة باأللغاملألعمال  ال الوطنيةفي المعايير  عند إزالة األلغام موقع العمل سالمة   
3TNMAS ن) 3T 10.30 3TS &3T 3TOH3T - لألعمال  المتعلقة باأللغام  الوطنية في المعايير  الشخصية معدات الوقاية  
3TNMAS س) 3T 10.40 3TS &3T 3TOH3T - لألعمال  المتعلقة باأللغام الوطنيةفي المعايير  عمليات إزالة األلغامل الدعم الطبي   
3TNMAS ع) 3T 10.50 3TS &3T 3TOH3T - لألعمال  المتعلقة الوطنية في المعايير  المتفجراتالتعامل مع والنقل و  تخزينال

 باأللغام 
3TNMAS ف) 3T 10.60 3TS &3T 3TOH3T - لألعمال  المتعلقة  الوطنيةفي المعايير  إزالة األلغام حوادث والتحقيق في التقارير

  باأللغام
3TNMAS ص) 3T 10.70 3TS &3T 3TOH3T - لغاملألعمال  المتعلقة باألالدولية  في المعايير البيئة حماية.  

 . هذه المراجع طبعة من / أحدث نسخة وينبغي أن تستخدم ) ب
 

 
 

  المرفق باء
 اإلعالمية) (

 لألعمال المتعلقة باأللغام التعاقد عملية
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 الملحق (ج)
 بيان العمل الفني العمال المسح و االزالة و السيطرة النوعية

 
 ((عام))

 / نشاط المسح التقني )( بيان العمل الفني 
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))  وفـــــــــــــق  2أجـــــــــــــراء اعمـــــــــــــال المســـــــــــــح التقنـــــــــــــي لموقـــــــــــــع العمـــــــــــــل المحـــــــــــــدد مســـــــــــــاحته (( ........م

ـــــــــــة مـــــــــــن اســـــــــــتعمال األرض بعـــــــــــد  ـــــــــــث ان الغاي ـــــــــــة حي ـــــــــــة والوطني ـــــــــــه المعـــــــــــايير الدولي مانصـــــــــــت علي
أجـــــــــــراء اعمـــــــــــال المســـــــــــح التقنـــــــــــي هـــــــــــو (( تحـــــــــــدد مـــــــــــع المخططـــــــــــات الخاصـــــــــــة بالمشـــــــــــروع الـــــــــــذي 

تحديـــــــــد نـــــــــوع الملوثـــــــــات الموجـــــــــودة ضـــــــــمن المســـــــــاحة الفعليـــــــــة للتلـــــــــوث مـــــــــع ســـــــــينفذ الحقـــــــــًا )) مـــــــــع 
 مقترح العمق المطلوب لإلزالة و الطريقة األفضل ألنجاز أعمال األزالة الالحقة .

UالغايةU :- 
أجـــــــــــراء اعمـــــــــــال المســـــــــــح التقنـــــــــــي لغـــــــــــرض تحديـــــــــــد المعلومـــــــــــات فنيـــــــــــة وطبوغرافيـــــــــــة وتفصـــــــــــيلية 

ــــــــــة والمشــــــــــكوك فيهــــــــــا  ــــــــــاطق الخطــــــــــرة المعروف ــــــــــة تمكــــــــــن مــــــــــن عــــــــــن المن وجمــــــــــع معلومــــــــــات دقيق
ـــــــــــــاطق المطلـــــــــــــوب  ـــــــــــــك المن ـــــــــــــة ويتضـــــــــــــمن ذل ـــــــــــــر دق ـــــــــــــر بشـــــــــــــكل اكث ـــــــــــــات التطهي ـــــــــــــد متطلب تحدي
تطهيرهـــــــــــا ، عمـــــــــــق التطهيـــــــــــر ، حالـــــــــــة التربـــــــــــة المحليـــــــــــة وخصـــــــــــائص النباتـــــــــــات حيـــــــــــث يســـــــــــمح 

 لها بإجراء عمليات التطهير بطريقة أمنة ، فعالة ودقيقة.
 -التقني : المعلومات الواجب توفرها من خالل اعمال المسح

 التأكد من وجود المخلفات الحربية. •
 تقييم األرض فيما يخص نوع التربة ، التلوث المعدني ، النباتات واالنحدار. •
ــــــــــــــا  • ــــــــــــــت الزواي ــــــــــــــك مــــــــــــــن خــــــــــــــالل تثبي ــــــــــــــة حجمهــــــــــــــا وذل ــــــــــــــة مــــــــــــــن ناحي ــــــــــــــف بالمنطق التعري

ــــــــــة بشــــــــــكل  واالتجاهــــــــــات المحــــــــــددة لهــــــــــا . ويجــــــــــب ان تكــــــــــون القياســــــــــات الخاصــــــــــة بالمنطق
%  مـــــــــــــن المنطقـــــــــــــة  10 -ن يكـــــــــــــون ذلـــــــــــــك ضـــــــــــــمن حـــــــــــــدود + / أكثـــــــــــــر دقـــــــــــــة يجـــــــــــــب أ

 الفعلية .
 العمق المقترح للتطهير في المنطقة.  •
المـــــــــــــوارد المطلوبـــــــــــــة المقترحـــــــــــــة للقيـــــــــــــام بنشـــــــــــــاطات التطهيـــــــــــــر فـــــــــــــي المنطقـــــــــــــة المحـــــــــــــددة  •

والوقـــــــــــت المحـــــــــــدد لفـــــــــــرق العمـــــــــــل اليـــــــــــدوي ، فـــــــــــرق العمـــــــــــل الميكانيكيـــــــــــة ، فـــــــــــرق الكـــــــــــالب 
 اسب مع العمق المقترح للتطهير.الكاشفة وفرق المعالجة وبشكل يتن

ـــــــــــــت مســـــــــــــتخدمة ) والممـــــــــــــرات والطـــــــــــــرق االمنـــــــــــــة كمـــــــــــــا  • الممـــــــــــــرات االستكشـــــــــــــافية ( اذا كان
 هي مطبقة.

النقطــــــــــة المرجعيـــــــــــة ، النقـــــــــــاط االســـــــــــتداللية ، نقـــــــــــاط االنعطـــــــــــاف والنقـــــــــــاط الوســـــــــــيطة كمـــــــــــا  •
 هي مطبقة.

 المسافات واالتجاهات من النقطة االستداللية ونقاط االنعطاف . •
 لمخلفات الحربية الظاهرة للعيان ونموذج لأللغام ( أن كان معروفا ).موقع ا •
 موقع او مواقع اية مخلفات حربية مدمرة خالل عملية المسح . •
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الخصـــــــــــــائص الطبيعيـــــــــــــة الثابتـــــــــــــة مثـــــــــــــل الـــــــــــــتالل ، الخلجـــــــــــــان ، األشـــــــــــــجار الكثيفـــــــــــــة ....  •
 الخ.

 مواقع الحوادث الناجمة عن المخلفات الحربية . •
                            ت مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــنع اإلنســـــــــــــــــان فـــــــــــــــــي المنطقـــــــــــــــــة الخطـــــــــــــــــرة أيـــــــــــــــــة خصـــــــــــــــــائص او منشـــــــــــــــــا •

 .)( بيوت ، معابد ، قنوات ، طرق ، تالل ، انهار .... الخ 
 

 التأشيـــــــر
 التأشير المسحي 

يتضــــــــــــــمن المســــــــــــــح التقنــــــــــــــي اســــــــــــــتخدام وتســــــــــــــجيل مؤشــــــــــــــرات المســــــــــــــح الماديــــــــــــــة ومؤشــــــــــــــرات 
  -تساعد في عملية التطهير وبموجب األتي:

 Uنقطة المرجعية الB.M 
النقطـــــــــــة المرجعيـــــــــــة هـــــــــــي نقطـــــــــــة ثابتـــــــــــة لإلشـــــــــــارة إلـــــــــــى مســـــــــــافة خـــــــــــارج المنطقـــــــــــة الخطـــــــــــرة . 
ويجـــــــــب ان تكـــــــــون هـــــــــذه النقطـــــــــة قابلـــــــــة للتمييـــــــــز بســـــــــهولة وتكـــــــــون ذات خاصـــــــــية ثابتـــــــــة ( مثـــــــــل 

والتـــــــــي يمكــــــــــن اســــــــــتخدامها فــــــــــي المســــــــــاعدة ) دعامـــــــــات تقــــــــــاطع الطــــــــــرق او دعامــــــــــات الجســــــــــور 
 أكثر من النقاط االستداللية . على تحديد اتجاه نقطة او 

   
U النقطة االستدالليةL.M 

وهــــــــي نقطــــــــة ثابتــــــــة تســــــــتخدم لإلشــــــــارة إلــــــــى موقــــــــع منطقــــــــة خطــــــــرة مؤشــــــــرة ومســــــــجلة ويــــــــتم وضــــــــع 
هــــــــــذه العالمــــــــــة عــــــــــادة علــــــــــى مســــــــــافة قصــــــــــيرة خــــــــــارج المنطقــــــــــة المشــــــــــكوك فيهــــــــــا وقــــــــــد ال تكــــــــــون 

بشــــــــــكل دقيــــــــــق وقريــــــــــب  النقطــــــــــة االســــــــــتداللية ضــــــــــرورية اذا كانــــــــــت النقطــــــــــة المرجعيــــــــــة موضــــــــــوعة
 الى حدود المنطقة الخطرة.

 
U نقطة االنعطاف T.P 

وهـــــــــي نقطـــــــــة ثابتـــــــــة تشـــــــــير إلـــــــــى تغيـــــــــر فـــــــــي اتجـــــــــاه حـــــــــدود المنطقـــــــــة الخطـــــــــرة ويجـــــــــب أن تؤشـــــــــر 
وتســــــــجل بشــــــــكل واضـــــــــح . ويجــــــــب اســـــــــتخدام مــــــــواد معدنيــــــــة لتعزيـــــــــز وتقويــــــــة التأشـــــــــير فــــــــي كافـــــــــة 

 نقاط االنعطاف كذلك لتكون مرجعا ثابتا في المستقبل .
 النقطة الوسيطة 

ان المســــــــــافة بــــــــــين العالمــــــــــات المتجــــــــــاورة والمؤشــــــــــرات علــــــــــى حــــــــــدود المنطقــــــــــة الخطــــــــــرة يجــــــــــب آن 
م . يجـــــــــــــب اســـــــــــــتخدام مؤشـــــــــــــرات المســـــــــــــح الوســـــــــــــيطة بـــــــــــــين نقـــــــــــــاط االنعطـــــــــــــاف  50ال تتجـــــــــــــاوز 

م . ويجــــــــــب ان تصــــــــــنع مؤشــــــــــرات المســــــــــح الوســــــــــيطة مــــــــــن 50التــــــــــي تزيــــــــــد المســــــــــافة بينهــــــــــا عــــــــــن 
 ويجب ان تدفن او تثبت في االرض . مواد دائمية او شبه دائمية 
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 -: تحديد المنطقة الخطرة اآللية
ونقــــــــــــاط االنعطــــــــــــاف بتحديــــــــــــد االحــــــــــــداثي الجغرافــــــــــــي  B.Mيــــــــــــتم تحديــــــــــــد نقــــــــــــاط المرجعيــــــــــــة  -

ويفضـــــــــــــل أســـــــــــــتخدام جهـــــــــــــاز تحديـــــــــــــد المواقـــــــــــــع  GPSبواســـــــــــــطة جهـــــــــــــاز تحديـــــــــــــد المواقـــــــــــــع 
ــــــــــــدقيق  ــــــــــــاس  MGRSوفــــــــــــق نظــــــــــــام  DGPSال و تحــــــــــــدد المســــــــــــافات بواســــــــــــطة شــــــــــــريط القي

 وتحديد االتجاه بواسطة البوصلة .
عليـــــــــه كافـــــــــة  اً الخطـــــــــرة موضـــــــــحوفـــــــــق أســـــــــتمارة المســـــــــح التقنـــــــــي والمنطقـــــــــة رســـــــــم المخطـــــــــط  -

 المنطقة الخطرة الملحق (...). المسح التقني و يمكن مراجعة تقرير و النقاط 
 -:) الطرف االول الشروط العامة للعقد ( تحدد بصور ادق من قبل 

الـــــــــــــواردة فـــــــــــــي الشـــــــــــــروط العامـــــــــــــة لمقـــــــــــــاوالت الهندســـــــــــــة المدنيـــــــــــــة  أوًال: تعتبـــــــــــــر جميـــــــــــــع األحكـــــــــــــام
وشــــــــــــروط المقــــــــــــاوالت ألعمــــــــــــال الهندســــــــــــة الكهربائيــــــــــــة والميكانيكيــــــــــــة والكيمياويــــــــــــة المعتمــــــــــــدة فــــــــــــي 

 وزارة التخطيط كجزء ال يتجزء من العقد في كل ما لم يرد به نص.
 ثانيًا: مراعاة أحكام القوانين النافذة ذات العالقة بالعقود العامة.

ـــــــــــ الصـــــــــــادرة فـــــــــــي وزارة  2014نة ) لســـــــــــ1واردة فـــــــــــي التعليمـــــــــــات رقـــــــــــم (ثالثـــــــــــًا: تعتبـــــــــــر األحكـــــــــــام ال
 التخطيط جزءًا ال يتجزء من العقد.

 56رابعــــــــــًا: تستحصــــــــــل الــــــــــديون الحكوميــــــــــة بموجــــــــــب قــــــــــانون تحصــــــــــيل الــــــــــديون الحكوميــــــــــة رقــــــــــم 
 .1977لسنة 

ــــــــــة واالنكليزيــــــــــة كلمــــــــــا  كــــــــــان ممكنــــــــــًا وتعتبــــــــــر خامســــــــــًا: تكتــــــــــب العقــــــــــود باللغــــــــــات العربيــــــــــة والكردي
 اللغة العربية هي اللغة المعتمدة عند االختالف.

) لســــــــــــنة 1سادســــــــــــًا: تكــــــــــــون األحكــــــــــــام الــــــــــــواردة فــــــــــــي تعليمــــــــــــات تنفيــــــــــــذ العقــــــــــــود الحكوميــــــــــــة رقــــــــــــم(
 هي األحكام المتبعة لفصل المنازعات قبل توقيع العقد وبعده. 2014

لطـــــــــــرف األول فيمـــــــــــا يخـــــــــــص ســـــــــــابعًا: االلتـــــــــــزام بكافـــــــــــة التعليمـــــــــــات واالرشـــــــــــادات الصـــــــــــادرة مـــــــــــن ا
 تنفيذ هذا العقد.

ـــــــــــة لألشـــــــــــخاص العـــــــــــاملين  ثامنـــــــــــًا: يتحمـــــــــــل الطـــــــــــرف الثـــــــــــاني كافـــــــــــة المســـــــــــؤوليات الفنيـــــــــــة واالداري
 معها وأن يحترم القانون وأن يبتعد عن كل من شأنه أن يخل بالنظام العام واآلداب.

الن هـــــــــــذه تاســـــــــــعًا: كتمـــــــــــان المعلومـــــــــــات المتحصـــــــــــلة نتيجـــــــــــة لهـــــــــــذا العقـــــــــــد وأن يمتنـــــــــــع عـــــــــــن اعـــــــــــ
 المعلومات إلى أي جهة أخرى خارج نطاق المخولين في وزارة البيئة.

عاشـــــــــــرًا: البـــــــــــرام عقـــــــــــد مـــــــــــع أي مقـــــــــــاول ثـــــــــــانوي لتفيـــــــــــذ  أي فقـــــــــــرة مـــــــــــن فقـــــــــــرات العقـــــــــــد يتطلـــــــــــب 
 استحصال موافقة الطرف األول على ذلك تحريريًا.

ــــــــــــة الطــــــــــــرف األول ــــــــــــازل عــــــــــــن أي جــــــــــــزء مــــــــــــن أجــــــــــــزاء إال بموافق  احــــــــــــدى عشــــــــــــر: ال يجــــــــــــوز التن
 تحريريًا.

 ثاني عشر: يكون المقاول هو المسؤول عن المقاولة اتجاه الطرف األول.
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ثالــــــــــــث عشــــــــــــر: الطــــــــــــرف الثــــــــــــاني (المقــــــــــــاول) هــــــــــــو الــــــــــــذي يتحمــــــــــــل كافــــــــــــة األضــــــــــــرار الخاصــــــــــــة 
 بموظفيه والمقاولين الثانويين والغير.

رابــــــــــع عشــــــــــر: المقــــــــــاول ملــــــــــزم بالتــــــــــأمين علــــــــــى كافــــــــــة موظفيــــــــــه ومعداتــــــــــه وتزويــــــــــد الطــــــــــرف األول 
 وثائق التأمين ووصوالت الدفع.ب

خـــــــــامس عشـــــــــر: أن كافـــــــــة وثـــــــــائق العقـــــــــد هـــــــــي جـــــــــزء ال يتجـــــــــزء مـــــــــن العقـــــــــد وتحفـــــــــظ فـــــــــي مكـــــــــان 
 آمن، وعلى الطرف الثاني تقديم تعهد بالمحافظة عليها.

ـــــــــق عليهـــــــــا األحكـــــــــام الـــــــــواردة  ـــــــــى تنفيـــــــــذ هـــــــــذا العقـــــــــد تنطب ســـــــــادس عشـــــــــر: الظـــــــــروف الطارئـــــــــة عل
 من وزارة التخطيط بجزئيه األول والثاني.في الشروط العامة للمقاوالت الصادر 

ــــــــــاني مــــــــــع األخــــــــــذ  ــــــــــى الطــــــــــرف الث ــــــــــدون رجــــــــــوع إل ــــــــــد ب ســــــــــابع عشــــــــــر: للطــــــــــرف األول فســــــــــخ العق
 باالعتبار الشروط العامة للمقاوالت فيما يخص التعويض.

ثــــــــامن عشــــــــر: المعــــــــايير الوطنيــــــــة والدوليــــــــة التــــــــي يطبــــــــق عليهــــــــا العمــــــــل هــــــــي جــــــــزء ال يجــــــــزء مــــــــن 
 هذا العقد.العقد، مع كافة وثائق 

 
 نظرة عامة عن شؤون األلغام

 : أوال : مشكلة األلغام
(( ذكــــــر مقدمــــــة بســــــيطة عــــــن نــــــوع التلــــــوث وتاريخهــــــا ضــــــمن الموقــــــع تتضــــــمن االســــــتطالعات 
التـــــــي جـــــــرت او االصـــــــابات التـــــــي حـــــــدثت او أي معلومـــــــات يمكـــــــن ان تعتمـــــــد كمرجـــــــع لعمليـــــــة 

 ). التقني المسح
 الــــــــــوطني المعيــــــــــار تماشــــــــــيًا مــــــــــع وف تنجــــــــــز أعمــــــــــال المســــــــــح التقنــــــــــي المطلــــــــــوب تنفيــــــــــذها ســــــــــ

 في المرفق(......). والملحق NMAS 8.22 /المختص بهذا المجال  للمسح التقني
  : المتطلبات العملياتية للتنفيذ

 مدة التنفيذ:
 تحدد مدة المقاولة بمدة (........) 

 رة.فريق المقاول: تزويدنا بالهيكل التنظيمي للمقاول على أن يكون من ذوي الخب
التـــــــــــأمين: يلتـــــــــــزم المقـــــــــــاول بجميـــــــــــع اجـــــــــــراءات التـــــــــــأمين وحســـــــــــب التعهـــــــــــدات بـــــــــــالتفويض الحاصـــــــــــل 

 عليه.
النقــــــــــــل: يــــــــــــزود المقــــــــــــاول بجميــــــــــــع البيانــــــــــــات الخاصــــــــــــة بأعــــــــــــداد الســــــــــــيارات وأرقامهــــــــــــا والمــــــــــــوديالت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــتم التنســــــــــــــــــــــــــــــــيق بشــــــــــــــــــــــــــــــــأنها اشــــــــــــــــــــــــــــــــارة إلــــــــــــــــــــــــــــــــى                                                  وثيقــــــــــــــــــــــــــــــــة األدوار والمســــــــــــــــــــــــــــــــؤولياتوي
 ). والداخلية ( بين وزارتنا و وزارة الدفاع

الـــــــــــــدعم الطبــــــــــــــي: تـــــــــــــوفير جميــــــــــــــع المســـــــــــــتلزمات الطبيــــــــــــــة واجـــــــــــــراءات االخــــــــــــــالء ووضـــــــــــــع خطــــــــــــــة 
 ).IMAS10.40(الوطني لالخالء وحسب المعيار 
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يتحمــــــــل المقــــــــاول حمايــــــــة ممتلكاتــــــــه ومعداتــــــــه أمــــــــا بمــــــــا يخــــــــص حمايــــــــة الفــــــــرق فيشــــــــار إلــــــــى بنــــــــود  -
 المرفقة. مسؤولياتوثيقة األدوار وال

ـــــــــــزود المقـــــــــــاول جميـــــــــــع التقـــــــــــارير االســـــــــــبوعية والشـــــــــــهرية وحســـــــــــب مراحـــــــــــل االنجـــــــــــاز علـــــــــــى أن  - ي
وتكـــــــــــون المصــــــــــادقة النهائيـــــــــــة علــــــــــى التقـــــــــــارير مــــــــــن قبـــــــــــل  تلـــــــــــك التقــــــــــارير بشـــــــــــكل أولــــــــــي تصــــــــــادق

دائرتنـــــــــا والمراكـــــــــز األقليميـــــــــة لشـــــــــؤون األلغـــــــــام للوســـــــــط والجنـــــــــوب بعـــــــــد أدخـــــــــال التقـــــــــارير فـــــــــي نظـــــــــام 
حضــــــــــــــور جميــــــــــــــع االجتماعــــــــــــــات الدوريــــــــــــــة بمــــــــــــــدير المشــــــــــــــروع  ويقــــــــــــــوم IMSMAعلومــــــــــــــات أدارة الم

 لغرض حل المشاكل التي تحدث أثناء العمل ومناقشة نسب االنجاز.
هــــــــــــي الجهــــــــــــة المســــــــــــؤولة عــــــــــــن التنســــــــــــيق مــــــــــــع الجهــــــــــــات ذات العالقــــــــــــة  الطــــــــــــرف االول تكــــــــــــون  -

 لتسهيل مهمة الطرف الثاني.
 وات الالزمة النجاز العمل.على المقاول توفير جميع المعدات واألد -
 

 الجدول الزمني للتنفيذ:
 المرحلة األولى:

 التحشيد (...) اسبوع.التهيئة و أ ــ مرحلة 
ـــــــــــذي ســـــــــــيعمل فـــــــــــي المشـــــــــــروع و يكـــــــــــون ضـــــــــــمن االشـــــــــــخاص  1 ــــــــــــ الهيكـــــــــــل التنظيمـــــــــــي للكـــــــــــادر ال ـ

 بالعمل في هذا المجال . ومفوضينالمدققين امنيا 
 .االول  الطرف) إلى SOPــ اعطاء نسخة من ( 2
 ــ تدريب كافة الكوادر على االسعافات األولية وتحديد الكادر الطبي. 4
 ــ التأكد من شروط السالمة العامة في الموقع . 5

 المرحلة الثانية : ( ... ) أسبوع مرحلة التنفيذ الفعلي .
   -وتنفذ حسب االتي : المسح التقنيوهي عبارة عن فعاليات 

 منطقة العمليات  -
 المقدم . SOPعمال مطابقة للمواصفات وحسب كافة األ -
ـــــــــــات المســـــــــــح  - ـــــــــــى فعالي ـــــــــــة عل ـــــــــــة أعمـــــــــــال األشـــــــــــراف والمراقب ـــــــــــي  األشـــــــــــراف : ســـــــــــتتم كاف ـــــــــــق التقن وف

 .SOPاجراءات العمل القياسية 
 يتخذ المقاول كافة األجراءات المناسبة في الموقع لغرض األشراف  . -
لشـــــــــؤون ت فـــــــــي المعـــــــــايير الوطنيـــــــــة علـــــــــى المقـــــــــاول وخـــــــــالل فتـــــــــرة العقـــــــــد أن يراعـــــــــي كافـــــــــة التعـــــــــديال -

 .DMAالمصادقة في الـــ  NMASاأللغام 
حــــــــــادث او اصــــــــــابات تلــــــــــزم الجهــــــــــة المنفــــــــــذة بــــــــــالقرارات التــــــــــي تصــــــــــدر مــــــــــن  حصــــــــــولفــــــــــي حالــــــــــة   -

  -دائرة شؤون االلغام نتيجة التحقيق بهذه الحوادث ويتحمل المقاول االتي :
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ــــــــاول عــــــــن  . أ ــــــــاف المق ــــــــتج عــــــــن ايق ــــــــي تن ــــــــة الت ــــــــدريب الغرامــــــــات التأخيري ــــــــرة اعــــــــادة الت العمــــــــل خــــــــالل فت
 او االيقاف الذي يتيح التحقيق ولحين اعالن النتيجة النهائية للتحقيق . 

ـــــــــويض  ـــــــــى تف ـــــــــه بعـــــــــد حصـــــــــول الشـــــــــركة عل ـــــــــذي تـــــــــم توقيف التـــــــــزام بمـــــــــا ورد فـــــــــي التعهـــــــــد القـــــــــانوني ال
 بالعمل فيما يخص فقرة تعويض المصابين نتيجة هذه الحوادث .

 -: ي الجهات المنفذةمسؤوليات الواجب توفرها فال
 الحصول على تفويض واعتماد من قبل دائرة شؤون االلغام للعمل في شؤون الغام. •
تطبيــــــــــق معــــــــــايير التنظيــــــــــف بمــــــــــا يتوافــــــــــق مــــــــــع اجــــــــــراءات العمــــــــــل القياســــــــــية و المعــــــــــايير الدوليــــــــــة و  •

 الوطنية او أي توجيهات او ارشادات تصدر من دائرة شؤون االلغام .
ـــــــــة الوثـــــــــائق  • ـــــــــاظ بكاف ـــــــــة عنـــــــــد االحتف ـــــــــديمها الـــــــــى المختصـــــــــين بشـــــــــؤون الســـــــــيطرة وضـــــــــمان النوعي وتق

 طلبها.
تطبيــــــــــق تــــــــــدابير واجــــــــــراءات الدامــــــــــة الصــــــــــلة بــــــــــالمجتمع بهــــــــــدف زيــــــــــادة الــــــــــوعي والتعريــــــــــف بمنطقــــــــــة  •

 العمليات الموضحة في بنود هذه المناقصة .
علــــــــــــى المقــــــــــــاول وخــــــــــــالل فتـــــــــــــرة العقــــــــــــد أن يراعــــــــــــي كافــــــــــــة التعـــــــــــــديالت فــــــــــــي المعــــــــــــايير الوطنيـــــــــــــة  •

 .DMAدقة في الـــ المصا
 المقاول يثبت نظام عمل أداري حسب القوانين النافذة .  •
خــــــــــــالل المراقبــــــــــــة الميدانيــــــــــــة تقــــــــــــوم فــــــــــــرق المراقبــــــــــــة بمــــــــــــا يلــــــــــــي ويلتــــــــــــزم المقــــــــــــاول بتقــــــــــــديم كافــــــــــــة   •

 التسهيالت الجراء اعمالها  :
 . زيارات الى األدارة واللوجستية وكافة أعمال الشركة 
 . زيارة الوحدات الفرعية 
 ومراقبة الفرق العاملة . زيارة 
 . القيام بأجراء أختبارات متعددة للفرق 
 . يقوم المقاول بامالء الوثائق والتقارير واألحتفاظ بها في موقع العمل 
  المراكز األقليمية عند الطلب تسلم كافة الوثائق والتقارير الى RMAC . 

 
 
 

U األتصاالتU: 
ـــــــــــــــــــــة أعمـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــؤمن شـــــــــــــــــــــبكة أتصـــــــــــــــــــــاالت لتغطي ــــــــــــــــــــــمقاول ســـــــــــــــــــــوف ي ـــــــــــــــــــــيال                         ل المســـــــــــــــــــــح التقن

 )VHF&HF&Thuriaa (. 
U السالمة والرعاية الصحيةU: 

ــــــــــــار - أ ــــــــــــة صــــــــــــحية بمــــــــــــا يتطــــــــــــابق مــــــــــــع المعي ــــــــــــاول نظــــــــــــام أدارة وســــــــــــالمة ورعاي ــــــــــــوطني يطــــــــــــور المق  ال
10,10. 
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 يتم تسمية مسؤول السالمة طول فترة الفعاليات . - ب
ــــــــــــــــى المنــــــــــــــــاطق عنــــــــــــــــد الحاجــــــــــــــــة ( ا PPE الشخصــــــــــــــــية أســــــــــــــــتعمال معــــــــــــــــدات الحمايــــــــــــــــة - ت ــــــــــــــــدخول ال ل

 بها ) . المشكوك 
ــــــــى أن يكــــــــون ضــــــــمن مــــــــاتم  - ث ــــــــك عل ــــــــق ذل ــــــــة كافــــــــة األجــــــــراءات المتعلقــــــــة بالســــــــالمة ويــــــــتم توثي يــــــــتم مراقب

 ويشار الى كافة المالحظات وباللغة المحلية . SOP ذكره في الـــ
 صحية .الرعاية الصياغة سجالت سالمة و  - ج
ة المنفـــــــــذة , المســـــــــتفيدة , الطـــــــــرف الثالـــــــــث المقـــــــــاول مســـــــــؤول عـــــــــن ســـــــــالمة كافـــــــــة العـــــــــاملين فـــــــــي الجهـــــــــ - ح

. 
 المقدم . SOPومع الـــ  PPE خ ـ المقاول مسؤول عن تجهيز وتهيئة كافة معدات الــ

 
Uالمتطلبات الطبية U: 

المقـــــــــــاول مســـــــــــؤول علـــــــــــى تنســـــــــــيق كافـــــــــــة الفعاليـــــــــــات بمـــــــــــا يخـــــــــــص االخـــــــــــالء الطبـــــــــــي والمتطلبـــــــــــات 
 .10.40 الوطني ومن المعيار RMACلذلك مع الـ
ـــــــــــــة للمواصـــــــــــــفاتســـــــــــــيارة  ـــــــــــــة للمواصـــــــــــــفات ,اســـــــــــــعاف مطابق ـــــــــــــة مطابق ,  أعمـــــــــــــال المعالجـــــــــــــة الميداني

والعمــــــــــــل وفــــــــــــق  RMACتقــــــــــــديم كافــــــــــــة التقــــــــــــارير الحــــــــــــوادث إلــــــــــــى  ,اســــــــــــتخدام اســــــــــــتمارة االخــــــــــــالء
 .10.60المعيار 

، وفــــــــــــق ســــــــــــياق العمــــــــــــل الــــــــــــوطني DMAاو  RMACالتقــــــــــــارير التفصــــــــــــيلية للحــــــــــــوادث تســــــــــــلم إلــــــــــــى  -
ويتضــــــــــــمن تغطيــــــــــــة كافــــــــــــة النشــــــــــــاطت والعمليــــــــــــات  االول الطــــــــــــرف المعمــــــــــــول بــــــــــــه بالتنســــــــــــيق مــــــــــــع 

 والتدريب ونسب االنجاز، وتكون بشكل تقارير اسبوعية وشهرية ونهائية.
 بالمتر المربع. ات التي تم تحديدها كمناطق ملوثةالتقارير االجمالية تتضمن المساح -
 -:الدعم الطبي -

ــــــــــر الموقــــــــــع ،  ــــــــــة تطهي ــــــــــة المناســــــــــبة فــــــــــي تغطي ــــــــــوفيرا إلجــــــــــراءات الطبي ــــــــــات المناســــــــــبة مــــــــــع ت والترتيب
ــــــــــة و(أالســــــــــلطات المحليــــــــــة والوطنيــــــــــة  ــــــــــزم األمــــــــــر الدولي ــــــــــي  إذا ل ) بمــــــــــا فيهــــــــــا مرافــــــــــق العــــــــــالج الطب

 والمرافق الجراحية لغرض ادامة االجراءات الطبية في حالة حدوث االصابات .
 -:إجراءات اإلخالء  -

وتحـــــــــــدد  يلتـــــــــــزم المقـــــــــــاول بوضـــــــــــع خطـــــــــــة تحـــــــــــتفظ بهـــــــــــا منظمـــــــــــات اإلزالـــــــــــة لتطهيـــــــــــر كـــــــــــل موقـــــــــــع.
 الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 

التـــــــــــــــدريب والتأهيـــــــــــــــل الحتياجـــــــــــــــات جميـــــــــــــــع العـــــــــــــــاملين فـــــــــــــــي موقـــــــــــــــع التطهيـــــــــــــــر، وال ســـــــــــــــيما   -1
ــــــــــــدعم الطبــــــــــــي ومــــــــــــوظفي اإلزالــــــــــــة مــــــــــــع معرفــــــــــــة المســــــــــــؤوليات الخــــــــــــالء  العــــــــــــاملين فــــــــــــي مجــــــــــــال ال
ـــــــــي  ـــــــــديم خطـــــــــة الخـــــــــالء المصـــــــــابين و االجـــــــــراءات الت ـــــــــزام بتق ـــــــــي مـــــــــع االل المصـــــــــابين والعـــــــــالج األول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذة .تتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قب  لمنف
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ــــــــــــــك :   -2 ــــــــــــــذ خطــــــــــــــة االســــــــــــــتجابة للحــــــــــــــادث ، بمــــــــــــــا فــــــــــــــي ذل المعــــــــــــــدات والمــــــــــــــواد الالزمــــــــــــــة لتنفي
اإلســــــــــــعافات األوليــــــــــــة والمعـــــــــــــدات الطبيــــــــــــة ، واللـــــــــــــوازم والمخــــــــــــدر معــــــــــــدات النقـــــــــــــل الالزمــــــــــــة لنقـــــــــــــل 
ـــــــــــة لتقـــــــــــديم العـــــــــــالج للمرضـــــــــــى ؛ و أجهـــــــــــزة  ـــــــــــى المرافـــــــــــق الطبي ـــــــــــع الحـــــــــــادث إل الضـــــــــــحايا مـــــــــــن موق

ــــــــــى التقــــــــــدم و / أو لتقــــــــــديم تفاصــــــــــيل عــــــــــن طبيعــــــــــة ومــــــــــدى االتصــــــــــاالت للمســــــــــاعدة فــــــــــي الــــــــــد عوة إل
 اإلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات .

ــــــــــي تســــــــــتهدف كــــــــــال مــــــــــن خطــــــــــر وقــــــــــوع   -3 تطــــــــــوير وٕادامــــــــــة العمــــــــــل للحــــــــــد مــــــــــن الممارســــــــــات الت
 الحــــــــــــــــــــــوادث وخطــــــــــــــــــــــر وقــــــــــــــــــــــوع العديــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــن االصــــــــــــــــــــــابات الناجمــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــادث ؛ 

د وتحديـــــــــــ مـــــــــــع اول دفعـــــــــــة مـــــــــــن المســـــــــــاعدات الطبيـــــــــــةتحديـــــــــــد المواقـــــــــــع مـــــــــــن قبـــــــــــل المـــــــــــوظفين  -4
 المهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد الالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجابة للحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادث . 

ـــــــــين ،  -5 ـــــــــدم للعمل ـــــــــك تفاصـــــــــيل مجموعـــــــــات مـــــــــن ال ـــــــــي ذل ـــــــــر ، بمـــــــــا ف ـــــــــع التطهي ـــــــــائق لموق إدارة الوث
 .تحديد اإلمراض المزمنة للعاملين

ـــــــــــــى منشـــــــــــــأة مناســـــــــــــبة للعـــــــــــــالج الجراحـــــــــــــي أو المستشـــــــــــــفى   -6 ـــــــــــــى نقـــــــــــــل الضـــــــــــــحايا إل القـــــــــــــدرة عل
 إلــــــــــــــــى مستشــــــــــــــــفى عامــــــــــــــــل ومجهــــــــــــــــز تجهيــــــــــــــــزا مناســــــــــــــــبا.  والتــــــــــــــــأمين لتغطيــــــــــــــــة تكــــــــــــــــاليف النقــــــــــــــــل

ــــــــــة والعــــــــــالج ، بمــــــــــا فيهــــــــــا األطــــــــــراف الصــــــــــناعية ،  -7 التــــــــــأمين لتغطيــــــــــة تكــــــــــاليف الجراحــــــــــة والرعاي
 لضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحايا الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادث .

االختبــــــــــــار الــــــــــــدوري إلجــــــــــــراءات الطــــــــــــوارئ وٕاجــــــــــــراءات اإلخــــــــــــالء مــــــــــــن وقــــــــــــت وقــــــــــــوع الحــــــــــــادث  -8
 وث الحادث .العادة تدريب الكوادر وتحديد االسباب التي ادت لحد

 
 
 
 
 
 
 

 ((عام)) 
 ) األزالة( بيان العمل الفني / نشاط 

 
أجــــــــراء اعمــــــــال االزالــــــــة (( لاللغــــــــام او المخلفــــــــات الحربيــــــــة او كليهمــــــــا )) لموقــــــــع عمــــــــل 

ـــــــــه  2محـــــــــدد مســـــــــاحته (( ........م ـــــــــق مانصـــــــــت علي ـــــــــق ((.... ســـــــــم )) وف ـــــــــى العم ))  ال
غايــــــة مــــــن اســــــتعمال األرض بعــــــد حيــــــث ان ال لشــــــؤون األلغــــــام المعــــــايير الدوليــــــة والوطنيــــــة
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 (( تحــــــدد مـــــــع المخططــــــات الخاصــــــة بالمشـــــــروع الــــــذي ســـــــينفذ أجــــــراء اعمــــــال االزالـــــــة هــــــو
 )) مع ازالة كافة الملوثات الى العمق المحدد ضمن المساحة المحددة. الحقاً 

 -:الغاية 
ـــــــــم  ـــــــــتم اعتمـــــــــاد أن األرض قـــــــــد ت ـــــــــت الجهـــــــــة القائمـــــــــة بالعمـــــــــل مـــــــــن خـــــــــالل  تطهيرهـــــــــاي ـــــــــدما تثب عن

ــــــــــات الحــــــــــرب تقاري ــــــــــدمير كافــــــــــة مخلف ــــــــــة أو ت ــــــــــد تــــــــــم إزال ــــــــــه ق رهــــــــــا واجــــــــــراءات االدارة النوعيــــــــــة  بأن
 منطقة المعينة والى عمق معين .المن المواد المتفجرة الخطرة من 

 -: ) التطهيرمتطلبات  9,10(المعيار  للتطهيرالمواصفات النوعية 

ـــــــــم  ـــــــــد ت ـــــــــل بفكـــــــــرة ان االرض ق ـــــــــدائرة شـــــــــؤون االلغـــــــــام ان تقب ـــــــــت  اتطهيرهـــــــــيمكـــــــــن ل ـــــــــدما تثب عن
ــــــــة او تــــــــدمير  ــــــــد قامــــــــت بازال المنظمــــــــة / الشــــــــركة القائمــــــــة بالعمــــــــل مــــــــن خــــــــالل تقريرهــــــــا بانهــــــــا ق

ـــــــــى األلغـــــــــام و كافـــــــــة  ـــــــــة وال ـــــــــة معين ـــــــــات الحـــــــــرب مـــــــــن المـــــــــواد المتفجـــــــــرة الخطـــــــــرة مـــــــــن منطق مخلف
 تحت سطح االرض من االمور المطلوبة . التطهيرعمق معين اذا كان 

ــــــــــــوب  • يجــــــــــــري تحديــــــــــــدها بواســــــــــــطة المســــــــــــح التقنــــــــــــي  تطهيرهــــــــــــاان االرض المحــــــــــــددة المطل
. ان اوامــــــــــــر العمــــــــــــل ســــــــــــوف األلغــــــــــــام والمخلفــــــــــــات الحربيــــــــــــةاو مــــــــــــن خــــــــــــالل استكشــــــــــــاف 

تحــــــــدد اطــــــــار المنطقــــــــة الخطــــــــرة المحتويــــــــة علــــــــى مخلفــــــــات الحــــــــرب اضــــــــافة الــــــــى أعمــــــــال 
 المالئمة المطلوب تنفيذها لكل منطقة . التطهير

مســـــــــــح التقنـــــــــــي او بواســـــــــــطة يجـــــــــــب تحديـــــــــــده بواســـــــــــطة ال تطهيـــــــــــرللان العمـــــــــــق المطلـــــــــــوب  •
معلومــــــــــات اخــــــــــرى يعتمــــــــــد عليهــــــــــا وكــــــــــذلك يعتمــــــــــد هــــــــــذا العمــــــــــق علــــــــــى التقيــــــــــيم الخــــــــــاص 
بــــــــــاالغراض التــــــــــي يــــــــــتم اســــــــــتخدام هــــــــــذه االرض مــــــــــن اجلهــــــــــا. ان بعــــــــــض اوامــــــــــر العمــــــــــل 

منطقـــــــــة محـــــــــددة باعمـــــــــاق مختلفــــــــــة ولـــــــــذا يجـــــــــب االشــــــــــارة  تطهيــــــــــرالخاصـــــــــة قـــــــــد تتطلـــــــــب 
 الشـــــــــركةاو فـــــــــي العقـــــــــد المبـــــــــرم مـــــــــع الـــــــــى هـــــــــذه االعمـــــــــاق المطلوبـــــــــة فـــــــــي اوامـــــــــر العمـــــــــل 

 المعنية .
 -: االلية المتبعة في التنفيذ 

تحديـــــــــد نـــــــــوع االزالـــــــــة التـــــــــي ستســـــــــتخدم فـــــــــي انجـــــــــاز المشـــــــــروع ويجـــــــــب ان تتوافـــــــــق مـــــــــع نـــــــــوع  -
       التلــــــــــــوث و طبيعــــــــــــة االرض (( حيــــــــــــث يتعــــــــــــذر اســــــــــــتعمال االزالــــــــــــة الميكانيكيــــــــــــة فــــــــــــي حالــــــــــــة

طبيعـــــــــــة االرض و نـــــــــــوع االلغـــــــــــام باالضـــــــــــافة الـــــــــــى تحـــــــــــددها فـــــــــــي  حربيـــــــــــةوجـــــــــــود مخلفـــــــــــات 
 المزروع في المنطقة )).

ــــــــــــوث الموجــــــــــــود والعمــــــــــــق  - ــــــــــــق التل ــــــــــــذ وف ــــــــــــي التنفي ــــــــــــواع الكاشــــــــــــفات المســــــــــــتخدمة ف ــــــــــــد ان تحدي
ــــــــــــوب ( ــــــــــــات( المطل ــــــــــــة للمخلف ــــــــــــت اعمــــــــــــال االزال ــــــــــــة اذا كان تحــــــــــــت الســــــــــــطح باعمــــــــــــاق  الحربي

ــــــــــوب  5,0تتجــــــــــاوز  ســــــــــم يتطلــــــــــب تــــــــــوفر كاشــــــــــفات االعمــــــــــاق لغــــــــــرض تــــــــــامين العمــــــــــق المطل
((. 
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 نقـــــــــلالمعـــــــــايير الدوليـــــــــة والوطنيـــــــــة بصـــــــــدد الخـــــــــزن و الب ان يلتـــــــــزم المقـــــــــاول فـــــــــي تطبيـــــــــق يجـــــــــ -
ـــــــــــديم االحصـــــــــــاءات المطلوبـــــــــــه عـــــــــــن  والتعامـــــــــــل مـــــــــــع ـــــــــــى التـــــــــــزام المقـــــــــــاول بتق المتفجـــــــــــرات ال

اعـــــــــداد وانـــــــــواع التلـــــــــوث الـــــــــذي ســـــــــيتم اســـــــــتخراجه وتســـــــــليمه او تفجيـــــــــره موقعيـــــــــًا الـــــــــى ممثلـــــــــي 
 المعيـــــــــــــــــــار باألســـــــــــــــــــتناد الـــــــــــــــــــى ؤولياتوحســـــــــــــــــــب وثيقـــــــــــــــــــة األدوار والمســـــــــــــــــــ/  وزارة الـــــــــــــــــــدفاع

10,50. 
علــــــــــــــى المقـــــــــــــــاول االلتـــــــــــــــزام بأليـــــــــــــــات التفجيـــــــــــــــر المـــــــــــــــوقعي وبحضـــــــــــــــور ضـــــــــــــــباط االرتبـــــــــــــــاط  -

 .التي يصعب معالجتهاالحربية للمخلفات 
تخطـــــــــيط موقـــــــــع العمـــــــــل يتوافـــــــــق مـــــــــع المعـــــــــايير الدوليـــــــــة والوطنيـــــــــة ويتطـــــــــابق مـــــــــع اجـــــــــراءات  -

 المنظمة / الشركة . SOPالعمل القياسية 
لمعلومـــــــــــات المقـــــــــــاول مســـــــــــؤول عـــــــــــن تزويـــــــــــد دائـــــــــــرة شـــــــــــؤون االلغـــــــــــام وفـــــــــــق التقـــــــــــارير ادارة ا  -

 .)المسح النهائي تقارير تقدم العمل , المنطقة الخطرة , المطلوبة ( 
 التأشيـــــــر -
 التأشير المسحي  -
ـــــــــــــييتضـــــــــــــمن المســـــــــــــح  - ـــــــــــــة ومؤشـــــــــــــرات  التقن اســـــــــــــتخدام وتســـــــــــــجيل مؤشـــــــــــــرات المســـــــــــــح المادي

  التقنــــــــــــــيالخـــــــــــــاص بالمســــــــــــــح  8,22عيــــــــــــــار (مراجعـــــــــــــة الم التطهيــــــــــــــرتســـــــــــــاعد فــــــــــــــي عمليـــــــــــــة 
  -وبموجب األتي: الخاص بالتاشير) 8,40,
 

-     U النقطة المرجعيةB.M 
ــــــــــة الخطــــــــــرة .  - ــــــــــى مســــــــــافة خــــــــــارج المنطق ــــــــــة لإلشــــــــــارة إل ــــــــــة هــــــــــي نقطــــــــــة ثابت النقطــــــــــة المرجعي

    ويجـــــــــــب ان تكـــــــــــون هـــــــــــذه النقطـــــــــــة قابلـــــــــــة للتمييـــــــــــز بســـــــــــهولة وتكـــــــــــون ذات خاصـــــــــــية ثابتـــــــــــة 
والتــــــــــي يمكــــــــــن اســــــــــتخدامها فــــــــــي ) طــــــــــرق او دعامــــــــــات الجســـــــــور ( مثـــــــــل دعامــــــــــات تقــــــــــاطع ال

 المساعدة على تحديد اتجاه نقطة او أكثر من النقاط االستداللية . 
 
 

- U النقطة االستدالليةL.M 
وهــــــــي نقطــــــــة ثابتــــــــة تســــــــتخدم لإلشــــــــارة إلــــــــى موقــــــــع منطقــــــــة خطــــــــرة مؤشــــــــرة ومســــــــجلة ويــــــــتم وضــــــــع  -

شــــــــــكوك فيهــــــــــا وقــــــــــد ال تكــــــــــون هــــــــــذه العالمــــــــــة عــــــــــادة علــــــــــى مســــــــــافة قصــــــــــيرة خــــــــــارج المنطقــــــــــة الم
النقطــــــــــة االســــــــــتداللية ضــــــــــرورية اذا كانــــــــــت النقطــــــــــة المرجعيــــــــــة موضــــــــــوعة بشــــــــــكل دقيــــــــــق وقريــــــــــب 

 الى حدود المنطقة الخطرة.
- U  نقطة االنعطاف T.P 
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وهـــــــــي نقطـــــــــة ثابتـــــــــة تشـــــــــير إلـــــــــى تغيـــــــــر فـــــــــي اتجـــــــــاه حـــــــــدود المنطقـــــــــة الخطـــــــــرة ويجـــــــــب أن تؤشـــــــــر  -
ــــــــة ل ــــــــة وتســــــــجل بشــــــــكل واضــــــــح . ويجــــــــب اســــــــتخدام مــــــــواد معدني ــــــــي كاف ــــــــة التأشــــــــير ف ــــــــز وتقوي تعزي

 نقاط االنعطاف كذلك لتكون مرجعا ثابتا في المستقبل .
 النقطة الوسيطة -
ان المســــــــــافة بــــــــــين العالمــــــــــات المتجــــــــــاورة والمؤشــــــــــرات علــــــــــى حــــــــــدود المنطقــــــــــة الخطــــــــــرة يجــــــــــب آن  -

م . يجـــــــــــــب اســـــــــــــتخدام مؤشـــــــــــــرات المســـــــــــــح الوســـــــــــــيطة بـــــــــــــين نقـــــــــــــاط االنعطـــــــــــــاف  50ال تتجـــــــــــــاوز 
م . ويجــــــــــب ان تصـــــــــنع مؤشــــــــــرات المســـــــــح الوســــــــــيطة مــــــــــن 50بينهــــــــــا عـــــــــن التـــــــــي تزيــــــــــد المســـــــــافة 

 مواد دائمية او شبه دائمية ويجب ان تدفن او تثبت في االرض. 
 اإللية تحديد النقاط  -
و نقــــــــــــــاط االنعطـــــــــــــــاف بتحديــــــــــــــد االحــــــــــــــداثي الجغرافـــــــــــــــي  B.Mيــــــــــــــتم تحديــــــــــــــد نقـــــــــــــــاط المرجعيــــــــــــــة  -

ـــــــــــد المواقـــــــــــع  ـــــــــــد ا GPSبواســـــــــــطة جهـــــــــــاز تحدي ـــــــــــدقيق ويفضـــــــــــل أســـــــــــتخدام جهـــــــــــاز تحدي لمواقـــــــــــع ال
DGPS  ـــــــــــــــق نظـــــــــــــــام و تحـــــــــــــــدد المســـــــــــــــافات بواســـــــــــــــطة شـــــــــــــــريط القيـــــــــــــــاس وتحديـــــــــــــــد  MGRSوف

 االتجاه بواسطة البوصلة .
 -:الشروط العامة للعقد

أوًال: تعتبـــــــــــــر جميـــــــــــــع األحكـــــــــــــام الـــــــــــــواردة فـــــــــــــي الشـــــــــــــروط العامـــــــــــــة لمقـــــــــــــاوالت الهندســـــــــــــة المدنيـــــــــــــة 
كيمياويــــــــــــة المعتمــــــــــــدة فــــــــــــي وشــــــــــــروط المقــــــــــــاوالت ألعمــــــــــــال الهندســــــــــــة الكهربائيــــــــــــة والميكانيكيــــــــــــة وال

وزارة التخطــــــــــيط والتعــــــــــاون االنمــــــــــائي كجــــــــــزء ال يتجــــــــــزء مــــــــــن العقــــــــــد فــــــــــي كــــــــــل مــــــــــا لــــــــــم يــــــــــرد بــــــــــه 
 نص.

 ثانيًا: مراعاة أحكام القوانين النافذة ذات العالقة بالعقود العامة.
ـــــــــــواردة فـــــــــــي التعليمـــــــــــات رقـــــــــــم ( الصـــــــــــادرة فـــــــــــي وزارة  2008) لســـــــــــنة 1ثالثـــــــــــًا: تعتبـــــــــــر األحكـــــــــــام ال

 اون االنمائي جزءًا ال يتجزء من العقد.التخطيط والتع
 56رابعــــــــــًا: تستحصــــــــــل الــــــــــديون الحكوميــــــــــة بموجــــــــــب قــــــــــانون تحصــــــــــيل الــــــــــديون الحكوميــــــــــة رقــــــــــم 

 .1977لسنة 
خامســــــــــــًا: تكتــــــــــــب العقــــــــــــود باللغــــــــــــات العربيــــــــــــة واالنكليزيــــــــــــة كلمــــــــــــا كــــــــــــان ممكنــــــــــــًا وتعتبــــــــــــر اللغــــــــــــة 

 العربية هي اللغة المعتمدة عند االختالف.
) لســــــــــــنة 1ام الــــــــــــواردة فــــــــــــي تعليمــــــــــــات تنفيــــــــــــذ العقــــــــــــود الحكوميــــــــــــة رقــــــــــــم(سادســــــــــــًا: تكــــــــــــون األحكــــــــــــ

 هي األحكام المتبعة لفصل المنازعات قبل توقيع العقد وبعده. 2014
ســـــــــــابعًا: االلتـــــــــــزام بكافـــــــــــة التعليمـــــــــــات واالرشـــــــــــادات الصـــــــــــادرة مـــــــــــن الطـــــــــــرف األول فيمـــــــــــا يخـــــــــــص 

 تنفيذ هذا العقد.
ـــــــــــة لألشـــــــــــخاص العـــــــــــاملين ثامنـــــــــــًا: يتحمـــــــــــل الطـــــــــــرف الثـــــــــــاني كافـــــــــــة المســـــــــــؤوليات ال فنيـــــــــــة واالداري

 معها وأن يحترم القانون وأن يبتعد عن كل من شأنه أن يخل بالنظام العام واآلداب.
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تاســـــــــــعًا: كتمـــــــــــان المعلومـــــــــــات المتحصـــــــــــلة نتيجـــــــــــة لهـــــــــــذا العقـــــــــــد وأن يمتنـــــــــــع عـــــــــــن اعـــــــــــالن هـــــــــــذه 
 المعلومات إلى أي جهة أخرى خارج نطاق المخولين في وزارة البيئة.

ام عقـــــــــــد مـــــــــــع أي مقـــــــــــاول ثـــــــــــانوي لتفيـــــــــــذ  أي فقـــــــــــرة مـــــــــــن فقـــــــــــرات العقـــــــــــد يتطلـــــــــــب عاشـــــــــــرًا: البـــــــــــر 
 استحصال موافقة الطرف األول على ذلك تحريريًا.

ــــــــــــة الطــــــــــــرف األول  ــــــــــــازل عــــــــــــن أي جــــــــــــزء مــــــــــــن أجــــــــــــزاء إال بموافق احــــــــــــدى عشــــــــــــر: ال يجــــــــــــوز التن
 تحريريًا.

 ثاني عشر: يكون المقاول هو المسؤول عن المقاولة اتجاه الطرف األول.
شــــــــــــر: الطــــــــــــرف الثــــــــــــاني (المقــــــــــــاول) هــــــــــــو الــــــــــــذي يتحمــــــــــــل كافــــــــــــة األضــــــــــــرار الخاصــــــــــــة ثالــــــــــــث ع

 بموظفيه والمقاولين الثانويين والغير.
رابــــــــــع عشــــــــــر: المقــــــــــاول ملــــــــــزم بالتــــــــــأمين علــــــــــى كافــــــــــة موظفيــــــــــه ومعداتــــــــــه وتزويــــــــــد الطــــــــــرف األول 

 بوثائق التأمين ووصوالت الدفع.
د وتحفـــــــــظ فـــــــــي مكـــــــــان خـــــــــامس عشـــــــــر: أن كافـــــــــة وثـــــــــائق العقـــــــــد هـــــــــي جـــــــــزء ال يتجـــــــــزء مـــــــــن العقـــــــــ

 آمن، وعلى الطرف الثاني تقديم تعهد بالمحافظة عليها.
ـــــــــق عليهـــــــــا األحكـــــــــام الـــــــــواردة  ـــــــــى تنفيـــــــــذ هـــــــــذا العقـــــــــد تنطب ســـــــــادس عشـــــــــر: الظـــــــــروف الطارئـــــــــة عل
فـــــــــــي الشـــــــــــروط العامـــــــــــة للمقـــــــــــاوالت الصـــــــــــادر مـــــــــــن وزارة التخطـــــــــــيط والتعـــــــــــاون االنمـــــــــــائي بجزئيـــــــــــه 

 األول والثاني.
ــــــــــاني مــــــــــع األخــــــــــذ  ســــــــــابع عشــــــــــر: للطــــــــــرف األول فســــــــــخ ــــــــــى الطــــــــــرف الث ــــــــــدون رجــــــــــوع إل ــــــــــد ب العق

 باالعتبار الشروط العامة للمقاوالت فيما يخص التعويض.
ثــــــــامن عشــــــــر: المعــــــــايير الوطنيــــــــة والدوليــــــــة التــــــــي يطبــــــــق عليهــــــــا العمــــــــل هــــــــي جــــــــزء ال يجــــــــزء مــــــــن 

 العقد، مع كافة وثائق هذا العقد.
 نظرة عامة عن شؤون األلغام

ــــــع  ــــــي الموق ــــــام ف ــــــع مــــــع (( مشــــــكلة األلغ ــــــي الموق ــــــوث الموجــــــود ف ــــــذة مختصــــــرة عــــــن التل نب
 االشارة الى عمليات المسح التقني التي تمت سابقا )). 

 
 
  : المتطلبات العملياتية للتنفيذ 

 مدة التنفيذ: تحدد مدة المقاولة بمدة (...) .
 فريق المقاول: تزويدنا بالهيكل التنظيمي للمقاول على أن يكون من ذوي الخبرة

يلتــــــــــزم المقــــــــــاول بجميــــــــــع اجــــــــــراءات التــــــــــأمين وحســــــــــب التعهــــــــــدات بــــــــــالتفويض الحاصــــــــــل التــــــــــأمين: 
 عليه.
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النقـــــــــــل: يـــــــــــزود المقـــــــــــاول بجميـــــــــــع البيانـــــــــــات الخاصـــــــــــة بأعـــــــــــداد الســـــــــــيارات وأرقامهـــــــــــا والمـــــــــــوديالت 
                                                وثيقـــــــــــــــــــــــــــــــة األدوار والمســـــــــــــــــــــــــــــــؤولياتويـــــــــــــــــــــــــــــــتم التنســـــــــــــــــــــــــــــــيق بشـــــــــــــــــــــــــــــــأنها اشـــــــــــــــــــــــــــــــارة إلـــــــــــــــــــــــــــــــى 

 ). والداخلية ين وزارتنا و وزارة الدفاع( ب
الــــــــــــدعم الطبــــــــــــي: تــــــــــــوفير جميــــــــــــع المســـــــــــــتلزمات الطبيــــــــــــة واجــــــــــــراءات االخــــــــــــالء ووضــــــــــــع خطـــــــــــــة 

 ).IMAS10.40( الوطني لالخالء وحسب المعيار
ـــــــــى  - ـــــــــرق فيشـــــــــار إل ـــــــــة الف ـــــــــه أمـــــــــا بمـــــــــا يخـــــــــص حماي ـــــــــه ومعدات ـــــــــة ممتلكات ـــــــــاول حماي يتحمـــــــــل المق

 فقة.المر  وثيقة األدوار والمسؤولياتبنود 
ــــــــــع التقــــــــــارير االســــــــــبوعية والشــــــــــهرية وحســــــــــب مراحــــــــــل االنجــــــــــاز علــــــــــى أن  - ــــــــــزود المقــــــــــاول جمي ي

وتكــــــــــون المصــــــــــادقة النهائيــــــــــة علــــــــــى التقــــــــــارير مــــــــــن قبــــــــــل تلــــــــــك التقــــــــــارير  بشــــــــــكل أولــــــــــيتصــــــــــادق 
دائرتنـــــــــــا والمراكـــــــــــز األقليميـــــــــــة لشـــــــــــؤون األلغـــــــــــام للوســـــــــــط والجنـــــــــــوب بعـــــــــــد أدخـــــــــــال التقـــــــــــارير فـــــــــــي 

ــــــــــــــوم IMSMAنظــــــــــــــام أدارة المعلومــــــــــــــات  ــــــــــــــع  ويق ــــــــــــــل مــــــــــــــدير المشــــــــــــــروع وحضــــــــــــــور جمي مــــــــــــــن قب
االجتماعـــــــــــات الدوريـــــــــــة لغـــــــــــرض حـــــــــــل المشـــــــــــاكل التـــــــــــي تحـــــــــــدث أثنـــــــــــاء العمـــــــــــل ومناقشـــــــــــة نســـــــــــب 

 االنجاز.
هـــــــــــي الجهـــــــــــة المســـــــــــؤولة عـــــــــــن التنســـــــــــيق مـــــــــــع الجهـــــــــــات ذات العالقـــــــــــة  الطـــــــــــرف االول تكـــــــــــون  -

 لتسهيل مهمة الطرف الثاني.
 الزمة النجاز العمل.على المقاول توفير جميع المعدات واألدوات ال -

 الجدول الزمني للتنفيذ:
 المرحلة األولى:

 التحشيد (...) اسبوع.التهيئة و أ ــ مرحلة 
ــــــــــذي ســــــــــيعمل فــــــــــي المشــــــــــروع و يكــــــــــون ضــــــــــمن االشــــــــــخاص  1 ـــــــــــ الهيكــــــــــل التنظيمــــــــــي للكــــــــــادر ال ـ

 بالعمل في هذا المجال .مفوضين المدققين امنيا و 
 .الطرف االول ) إلى SOPــ اعطاء نسخة من ( 2
 ــ تدريب كافة الكوادر على االسعافات األولية وتحديد الكادر الطبي. 4
 ــ التأكد من شروط السالمة العامة في الموقع . 5

 المرحلة الثانية : ( ... ) أسبوع مرحلة التنفيذ الفعلي .
   -وهي عبارة عن فعاليات االزالة وتنفذ حسب االتي :

 منطقة العمليات  •
 المقدم . SOPللمواصفات وحسب  كافة األعمال مطابقة •
ـــــــــــق  • ـــــــــــة وف ـــــــــــات االزال ـــــــــــى فعالي ـــــــــــة عل األشـــــــــــراف : ســـــــــــتتم كافـــــــــــة أعمـــــــــــال األشـــــــــــراف والمراقب

 .SOPاجراءات العمل القياسية 
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 يتخذ المقاول كافة األجراءات المناسبة في الموقع لغرض األشراف . •
علـــــــــــــى المقـــــــــــــاول وخـــــــــــــالل فتـــــــــــــرة العقـــــــــــــد أن يراعـــــــــــــي كافـــــــــــــة التعـــــــــــــديالت فـــــــــــــي المعـــــــــــــايير  •

 .DMAالمصادقة في الـــ  NMASلشؤون األلغام نية الوط
ــــــــــــة   • ــــــــــــي  حصــــــــــــولفــــــــــــي حال ــــــــــــالقرارات الت ــــــــــــزم الجهــــــــــــة المنفــــــــــــذة ب حــــــــــــادث او اصــــــــــــابات تل

تصـــــــــدر مـــــــــن دائـــــــــرة شـــــــــؤون االلغـــــــــام نتيجـــــــــة التحقيـــــــــق بهـــــــــذه الحـــــــــوادث ويتحمـــــــــل المقـــــــــاول 
  -االتي :

دة الغرامــــــــات التأخيريــــــــة التــــــــي تنــــــــتج عــــــــن ايقــــــــاف المقــــــــاول عــــــــن العمــــــــل خــــــــالل فتــــــــرة اعــــــــا . ب
 النهائية للتحقيق التدريب او االيقاف الذي يتيح التحقيق ولحين اعالن النتيجة

ــــــــويض  ــــــــى تف ــــــــه بعــــــــد حصــــــــول الشــــــــركة عل ــــــــم توقيف ــــــــذي ت ــــــــانوني ال ــــــــي التعهــــــــد الق ــــــــزام بمــــــــا ورد ف الت
 بالعمل فيما يخص فقرة تعويض المصابين نتيجة هذه الحوادث .

 -:مسؤوليات الواجب توفرها في الجهات المنفذة ال
حصــــــــول علــــــــى تفــــــــويض واعتمــــــــاد مــــــــن قبــــــــل دائــــــــرة شــــــــؤون االلغــــــــام للعمــــــــل فــــــــي شــــــــؤون ال •

 .األلغام
ـــــــــــق معـــــــــــايير  • ـــــــــــرتطبي ـــــــــــق مـــــــــــع اجـــــــــــراءات العمـــــــــــل القياســـــــــــية والمعـــــــــــايير  التطهي بمـــــــــــا يتواف

ــــــــــــــة ــــــــــــــرة شــــــــــــــؤون     الدولي ــــــــــــــة او أي توجيهــــــــــــــات او ارشــــــــــــــادات تصــــــــــــــدر مــــــــــــــن دائ والوطني
 االلغام .

ــــــــــــى المختصــــــــــــ • ــــــــــــديمها ال ين بشــــــــــــؤون الســــــــــــيطرة وضــــــــــــمان االحتفــــــــــــاظ بكافــــــــــــة الوثــــــــــــائق وتق
 النوعية عند طلبها.

ـــــــــوعي والتعريـــــــــف  • تطبيـــــــــق تـــــــــدابير واجـــــــــراءات الدامـــــــــة الصـــــــــلة بـــــــــالمجتمع بهـــــــــدف زيـــــــــادة ال
 بمنطقة العمليات الموضحة في بنود هذه المناقصة .

علـــــــــــــى المقـــــــــــــاول وخـــــــــــــالل فتـــــــــــــرة العقـــــــــــــد أن يراعـــــــــــــي كافـــــــــــــة التعـــــــــــــديالت فـــــــــــــي المعـــــــــــــايير  •
 .DMAالوطنية المصادقة في الـــ 

 المقاول يثبت نظام عمل أداري حسب القوانين النافذة .  •
ــــــــــديم   • ــــــــــزم المقــــــــــاول بتق ــــــــــي و يلت ــــــــــة بمــــــــــا يل ــــــــــة تقــــــــــوم فــــــــــرق المراقب خــــــــــالل المراقبــــــــــة الميداني

 كافة التسهيالت الجراء اعمالها  :
 . زيارات الى األدارة واللوجستية وكافة أعمال الشركة 
 . زيارة الوحدات الفرعية 
 املة .زيارة ومراقبة الفرق الع 
 . القيام بأجراء أختبارات متعددة للفرق 
 . يقوم المقاول بامالء الوثائق والتقارير واألحتفاظ بها في موقع العمل 
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  المراكز األقليمية عند الطلب تسلم كافة الوثائق الى RMAC . 
 

 األتصاالت :
ـــــــــــــــــــــــــــمقاول ســــــــــــــــــــــــــوف يــــــــــــــــــــــــــؤمن شــــــــــــــــــــــــــبكة أتصــــــــــــــــــــــــــاالت لتغطيــــــــــــــــــــــــــة أعمــــــــــــــــــــــــــال االزالــــــــــــــــــــــــــة                          الـ

 )VHF&HF&Thuriaa ( 
 السالمة والرعاية الصحية :

يطــــــــــور المقــــــــــاول نظــــــــــام أدارة وســـــــــــالمة ورعايــــــــــة صــــــــــحية بمـــــــــــا يتطــــــــــابق مــــــــــع المعيـــــــــــار  - خ
 .10,10الوطني 

 يتم تسمية مسؤول السالمة طول فترة الفعاليات . - د
عنــــــــــــــــد الحاجــــــــــــــــة ( الــــــــــــــــدخول الــــــــــــــــى  PPE الشخصــــــــــــــــية أســــــــــــــــتعمال معــــــــــــــــدات الحمايــــــــــــــــة - ذ

 المناطق المشكوك بها ) .
ــــــــى أن يكــــــــون  - ر ــــــــك عل ــــــــق ذل ــــــــتم توثي ــــــــة بالســــــــالمة وي ــــــــة األجــــــــراءات المتعلق ــــــــة كاف ــــــــتم مراقب ي

 .كافة المالحظات وباللغة المحليةويشار الى  SOPضمن ماتم ذكره في الـــ
 صياغة سجالت سالمة ورعاية صحية . - ز

ــــــــــذة , المســــــــــتفيدة ,  - س المقــــــــــاول مســــــــــؤول عــــــــــن ســــــــــالمة كافــــــــــة العــــــــــاملين فــــــــــي الجهــــــــــة المنف
 الطرف الثالث 

ـــــــــــــخ ا ـــــــــــــ  PPEلمقــــــــــــاول مســــــــــــؤول عــــــــــــن تجهيــــــــــــز وتهيئــــــــــــة كافــــــــــــة معــــــــــــدات الـ  SOPوفــــــــــــق الــ
 المقدم .

 : المتطلبات الطبية
ــــــــــــــات بمــــــــــــــا يخــــــــــــــص االخــــــــــــــالء الطبــــــــــــــي  ــــــــــــــة الفعالي ــــــــــــــى تنســــــــــــــيق كاف ــــــــــــــاول مســــــــــــــؤول عل المق

 .10.40 الوطني ومن المعيار  RMACوالمتطلبات لذلك مع الـ
 سيارة اسعاف مطابقة للمواصفات.

 نية مطابقة للمواصفات.أعمال المعالجة الميدا
 استخدام استمارة االخالء.

 .10.60والعمل وفق المعيار  RMACتقديم كافة التقارير الحوادث إلى 
، وفــــــــــــق ســــــــــــياق العمــــــــــــل الــــــــــــوطني DMA&RMACالتقــــــــــــارير التفصــــــــــــيلية للحــــــــــــوادث تســــــــــــلم إلــــــــــــى  -

ويتضــــــــــمن تغطيــــــــــة كافــــــــــة النشــــــــــاطت والعمليــــــــــات  الطــــــــــرف االول المعمــــــــــول بــــــــــه بالتنســــــــــيق مــــــــــع 
 يب ونسب االنجاز، وتكون بشكل تقارير اسبوعية وشهرية ونهائية.والتدر 

التقــــــــــــارير االجماليــــــــــــة تتضــــــــــــمن المســــــــــــاحات التــــــــــــي تــــــــــــم ازالتهــــــــــــا الــــــــــــى العمــــــــــــق المحــــــــــــدد بــــــــــــالمتر  -
 المربع.

 يتم كذلك تسليم التقارير : -
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 الضمان النوعي الداخلي. -
 الضمان النوعي الخارجي. -
 تقارير التحقيقات والحوادث. -
 -الدعم الطبي: -

فيراإلجراءات الطبيــــــــــة المناســــــــــبة فــــــــــي تغطيــــــــــة تطهيــــــــــر الموقــــــــــع ، والترتيبــــــــــات المناســــــــــبة مــــــــــع تــــــــــو 
ـــــــــق العـــــــــالج الطبـــــــــي  ـــــــــة) بمـــــــــا فيهـــــــــا مراف ـــــــــة و(إذا لـــــــــزم األمـــــــــر الدولي الســـــــــلطات المحليـــــــــة والوطني

 والمرافق الجراحية لغرض ادامة االجراءات الطبية في حالة حدوث االصابات .
 إجراءات اإلخالء  -

وضــــــــــع خطــــــــــة تحــــــــــتفظ بهــــــــــا منظمــــــــــات اإلزالــــــــــة لتطهيــــــــــر كــــــــــل موقــــــــــع. وتحــــــــــدد يلتــــــــــزم المقــــــــــاول ب
 الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 

التــــــــــــــدريب والتأهيــــــــــــــل الحتياجــــــــــــــات جميــــــــــــــع العــــــــــــــاملين فــــــــــــــي موقــــــــــــــع التطهيــــــــــــــر، وال ســــــــــــــيما   -1
العـــــــــــاملين فـــــــــــي مجـــــــــــال الـــــــــــدعم الطبـــــــــــي ومـــــــــــوظفي اإلزالـــــــــــة مـــــــــــع معرفـــــــــــة المســـــــــــؤوليات الخـــــــــــالء 

ـــــــــــديم خطـــــــــــة الخـــــــــــال ـــــــــــزام بتق ـــــــــــي مـــــــــــع االل ء المصـــــــــــابين و االجـــــــــــراءات المصـــــــــــابين والعـــــــــــالج األول
 التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تتخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذة .

المعـــــــــــــدات والمـــــــــــــواد الالزمـــــــــــــة لتنفيـــــــــــــذ خطـــــــــــــة االســـــــــــــتجابة للحـــــــــــــادث ، بمـــــــــــــا فـــــــــــــي ذلـــــــــــــك :   -2
ـــــــــــل  ـــــــــــل الالزمـــــــــــة لنق ـــــــــــوازم والمخـــــــــــدر معـــــــــــدات النق ـــــــــــة ، والل ـــــــــــة والمعـــــــــــدات الطبي اإلســـــــــــعافات األولي

ــــــــــديم ا ــــــــــة لتق ــــــــــى المرافــــــــــق الطبي ــــــــــع الحــــــــــادث إل لعــــــــــالج للمرضــــــــــى ؛ و أجهــــــــــزة الضــــــــــحايا مــــــــــن موق
م تفاصـــــــــيل عـــــــــن طبيعـــــــــة ومـــــــــدى االتصـــــــــاالت للمســـــــــاعدة فـــــــــي الـــــــــدعوة إلـــــــــى التقـــــــــدم و / أو لتقـــــــــدي

 .اإلصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات
تطـــــــــوير وٕادامـــــــــة العمـــــــــل للحـــــــــد مـــــــــن الممارســـــــــات التـــــــــي تســـــــــتهدف كـــــــــال مـــــــــن خطـــــــــر وقـــــــــوع   -3

ـــــــــــــــــــــ  د مـــــــــــــــــــــن االصـــــــــــــــــــــابات الناجمـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــادثالحـــــــــــــــــــــوادث وخطـــــــــــــــــــــر وقـــــــــــــــــــــوع العدي
ـــــــــل ال -4 ـــــــــع مـــــــــن قب ـــــــــد المواق ـــــــــد تحدي ـــــــــة و تحدي مـــــــــوظفين مـــــــــع اول دفعـــــــــة مـــــــــن المســـــــــاعدات الطبي

 المهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد الالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجابة للحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادث . 
ـــــــــين  -5 ـــــــــدم للعمل ـــــــــك تفاصـــــــــيل مجموعـــــــــات مـــــــــن ال إدارة الوثـــــــــائق لموقـــــــــع التطهيـــــــــر ، بمـــــــــا فـــــــــي ذل

  .، تحديد االمراض المزمنة للعاملين
جراحـــــــــــــي أو المستشـــــــــــــفى القـــــــــــــدرة علـــــــــــــى نقـــــــــــــل الضـــــــــــــحايا إلـــــــــــــى منشـــــــــــــأة مناســـــــــــــبة للعـــــــــــــالج ال  -6

ـــــــــــــــزا مناســـــــــــــــبا.  ـــــــــــــــى مستشـــــــــــــــفى عامـــــــــــــــل ومجهـــــــــــــــز تجهي ـــــــــــــــل إل ـــــــــــــــة تكـــــــــــــــاليف النق  والتـــــــــــــــأمين لتغطي
التــــــــــأمين لتغطيـــــــــــة تكـــــــــــاليف الجراحــــــــــة والرعايـــــــــــة والعـــــــــــالج ، بمــــــــــا فيهـــــــــــا األطـــــــــــراف الصـــــــــــناعية  -7

 ، لضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحايا الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادث .
ـــــــــــوع الحـــــــــــادث  -8 ـــــــــــت وق ـــــــــــدوري إلجـــــــــــراءات الطـــــــــــوارئ وٕاجـــــــــــراءات اإلخـــــــــــالء مـــــــــــن وق ـــــــــــار ال االختب
 عادة تدريب الكوادر وتحديد االسباب التي ادت لحدوث الحادث .ال
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 -:مسؤوليات الواجب توفرها في الجهات المنفذة ال
 .األلغامالحصول على تفويض واعتماد من قبل دائرة شؤون االلغام للعمل في شؤون  •
ــــــــــق معــــــــــايير  • ــــــــــرتطبي ــــــــــة و  التطهي ــــــــــق مــــــــــع اجــــــــــراءات العمــــــــــل القياســــــــــية والمعــــــــــايير الدولي بمــــــــــا يتواف

 الوطنية او أي توجيهات او ارشادات تصدر من دائرة شؤون االلغام .
االحتفـــــــــاظ بكافـــــــــة الوثـــــــــائق وتقـــــــــديمها الـــــــــى المختصـــــــــين بشـــــــــؤون الســـــــــيطرة وضـــــــــمان النوعيـــــــــة عنـــــــــد  •

 طلبها.
ـــــــــــى  • ـــــــــــة تهـــــــــــدف ال ـــــــــــة واجـــــــــــراءات عملياتي ـــــــــــق تـــــــــــدابير اداري ـــــــــــا للمتطلبـــــــــــات  تطهيـــــــــــرتطبي االرض وفق

 الواردة في تنفيذ بنود هذه المناقصة .
ــــــــــى  • ــــــــــة تهــــــــــدف ال ــــــــــة الجــــــــــراء الســــــــــيطرة وضــــــــــمان النوعي ــــــــــدابير واجــــــــــراءات داخلي ــــــــــق ت ــــــــــرتطبي  تطهي

 االرض وفقا للمتطلبات الواردة في بنود هذه المناقصة .
ـــــــــوعي والتعريـــــــــف بمنطقـــــــــة  • تطبيـــــــــق تـــــــــدابير واجـــــــــراءات الدامـــــــــة الصـــــــــلة بـــــــــالمجتمع بهـــــــــدف زيـــــــــادة ال

 العمليات الموضحة في بنود هذه المناقصة .
 التوثيقات

نوقـــــــــــع علـــــــــــى المشـــــــــــروع بعـــــــــــد ان يـــــــــــتم زيـــــــــــارُة موقـــــــــــَع المشـــــــــــروع الـــــــــــذي يقـــــــــــدم فـــــــــــي هـــــــــــذا  نحـــــــــــن .1
اإلعـــــــــــالِن، ونحـــــــــــن َنْفهـــــــــــُم ُكـــــــــــّل المحتويـــــــــــات بالكامـــــــــــل التـــــــــــي َذكـــــــــــرْت فـــــــــــي إعـــــــــــالِن المناقصـــــــــــة 
اوالوثـــــــــائق الملحقـــــــــة مثـــــــــل الخـــــــــرائِط، مواصـــــــــفات، قضـــــــــايا ووثـــــــــائق أخـــــــــرى التـــــــــي يجـــــــــب ان توقـــــــــع 

 فيذ.َمع مالِك المشروَع أثناء َتْوقيع لتن
نـــــــــِة التـــــــــي حـــــــــدَّدت فـــــــــي العـــــــــرِض حتـــــــــى و ان كانـــــــــت أكثـــــــــر  .2 ُنوافـــــــــُق علـــــــــى الُعِمـــــــــَل للمنطقـــــــــِة الُمَخمَّ

ـــــــــْن  ـــــــــِة ِم ـــــــــِة الكلّي ـــــــــذ إذا المنطق ـــــــــِة التنفي ـــــــــِة إكمـــــــــاِل عملي ـــــــــي نهاي ـــــــــة، ف ـــــــــِة الملوث ـــــــــْن مجمـــــــــوع المنطق ِم
ـــــــــــتم حســـــــــــاب  ـــــــــــي قـــــــــــّررْت فـــــــــــي العـــــــــــرِض، في ـــــــــــِة الت ـــــــــــِة الكلّي ـــــــــــْن المنطق ـــــــــــة أقـــــــــــل ِم ـــــــــــِة الملوث المنطق

 منطقة الملوثة فقط .ال
ـــــــــب َتنفيـــــــــذ هـــــــــذا  .3 نحـــــــــن ُنقـــــــــّدُم هـــــــــذا العـــــــــرِض الـــــــــذي َيتضـــــــــّمُن ُكـــــــــّل الكلـــــــــف والنشـــــــــاطات التـــــــــي َتطّل

ـــــــــــْد ُتواجُهنـــــــــــا أثنـــــــــــاء َتنفيـــــــــــذ المشـــــــــــروَع، وَيتضـــــــــــّمن  ـــــــــــّل األخطـــــــــــار التـــــــــــي َق ـــــــــــْذُكوِر بُك المشـــــــــــروِع الَم
ـــــــــــــات الضـــــــــــــرورِية اآلخـــــــــــــر  ِى. نحـــــــــــــن كميـــــــــــــَة األجهـــــــــــــزِة أيضـــــــــــــًا، رواتـــــــــــــب، مكـــــــــــــائن، أدوات المتطلِب

مســـــــــــؤولون عــــــــــــن إكمــــــــــــاِل األعمــــــــــــاِل طبقــــــــــــًا لشــــــــــــروط  العقــــــــــــَد و للمــــــــــــّدِة التــــــــــــي َذكــــــــــــرْت و نحــــــــــــن 
 مسؤولون عن اإلْجراء واكماِل األعماِل طبقًا للمواصفاِت العاّمِة وشروِط العقِد.

 المواصفات
ــــــــــــذ حســــــــــــب ــــــــــــى أن يتماشــــــــــــا العمــــــــــــل مــــــــــــع  SOPأجــــــــــــراءات العمــــــــــــل القياســــــــــــية  ان يــــــــــــتم التنفي  عل

 ة والوطنية المعتمدة في وزارة البيئـــــة / دائرة شؤون االلغام في العراق.المعايير الدولي
 ُمالحظة: هذه الوثائِق َسَيُكوُن ملئها في  أالسفل.

 إذا هذه المعلومات لم تملئ بالشكل الصحيح يرفض العرض . 
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 المعلومات المطلوبة
 …………………………………………………اسم مقاوِل: 

 الدينار العراقي……………………  لمشروِع: الميزانية التنفيذية ل       
 …………. .مسّجل في: ……………………. . َأّسَس في: 

 الهيكل التنظيمي والكادر العامل
ُكـــــــــــّل مـــــــــــدير قســـــــــــم مـــــــــــوّظفين رســـــــــــميون، تســـــــــــّجُل مناصـــــــــــبهم / شـــــــــــهادات / التجـــــــــــارب الســـــــــــابقة 

)c.v ــــــــــــــويض ــــــــــــــِة لنشــــــــــــــاطاِت تف ــــــــــــــْرَبَط كمــــــــــــــا ُوِصــــــــــــــفْت فــــــــــــــي المواصــــــــــــــفاِت التقني ) يجــــــــــــــب أْن ُت
 الجدول االتي . وحسب

 اسماء الموظفين         المنصب      الشهادة       سنوات الخبرة      
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

 
 
 
 

 الفرق التي ستعمل في المشروع
 اسماء الموظفين         المنصب      الشهادة       سنوات الخبرة      

1 
2 
3 
4 
 

 قائمة االجهزة و المعدات المستعملة
 اسم المعدة
 سلي رقم التسل
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 حالة المعدة 
 الموقع الحالي للمعدة 

 
                       قائم�������ة االجه�������زة و المع�������دات المطلوب�������ِة الت�������ي س�������تاجر له�������ذا المش�������روِع م�������ن المنظم�������ات 

 :و الشركات االخرى 
 اسم المعدة 

 الرقم التسلسلي للمعدة 
 الموقع الحالي للمعدة 

 قائمة بالمشاريِع السابقة:
 اسم المشروع 

 عقد رقم ال
 مدينة / 

 َسَنة  
تـــــــــــــــــــــــــــــاريخ البـــــــــــــــــــــــــــــدء .................................. تـــــــــــــــــــــــــــــاريخ االنتهـــــــــــــــــــــــــــــاء 

........................... 
 ................................. -السعِر :

 قائمة المشاريِع المقدم لها المقاوِل حاليا 
 اسم المشروع 

 رقم العقد 
 مدينة / 

 َسَنة  
 النجاز :الوقت التخميني ل

 الُمالحظات
 يمكن اضافة صفحات اكثر عند الحاجة : 

 
 االسم : 

 
 التاريخ :

 
 التوقيع :                                                                الختم :

 
UالتسليمU : 
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) ويالحــــــــــــظ أنــــــــــــه تــــــــــــم انهــــــــــــاء كافــــــــــــة أعمــــــــــــال 8.30يــــــــــــتم تســــــــــــليم األرض ضــــــــــــمن المعيــــــــــــار (
 لتقييم.االشراف والمراقبة وا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ((عام))

 ) السيطرة النوعية( بيان العمل الفني / نشاط 

 
U المقدمةU:-  

 يعد هذا المشروع من المشاريع اإلستراتيجية في العراق والمنفذ في محافظة البصرة حيث ستساهم ...
الــــة حقــــول األلغــــام مــــن تنفيــــذ المشــــروع هــــي وزارة الــــنفط ولغــــرض تنفيــــذ المشــــروع يجــــب إز  الطــــرف االول أن 

 والمخلفات الحربية التي تعترض المشروع وضمان نوعية التنفيذ للجهة المنفذة  .
 حيث قامت .......... بأعمال المسح واإلزالة للمشروع .....

U خلفية المشروعU:-  
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شـروع إلـى تقسيم منطقـة الم واإلزالة .................حيث تم على سبيل المثال (( التقني نفذت أعمال المسح
عــدة مراحــل وتــم اســتعمال الطريقــة الميكانيكيــة فــي أعمــال اإلزالــة والطريقــة اليدويــة حيــث تــم اســتعمال المعــدات 

 . Mine Lap F3كاشفات األلغام والمكائن التالية في أعمال المسح واإلزالة من قبل ................) 
 .  Skan jackمكائن  -
 . Bozenaمكائن  -
 . MV4-5-10مكائن  -
 . Mine wolfائن مك -
 ) PPEمعدات الحماية الشخصية وضمنها الفايزرات (  -

يتم شرح االلية التنفيذ من قبل الجهة التي قامت باعمال المسح و االزالة و نوعية االجهزة و المعـدات 
 المستخدمة  . 

U طبوغرافية المنطقةU:-  
غيــر مســتوية فــي بعــض مناطقهــا حيــث تمتــاز هــذه المنطقــة بطبيعــة ترابيــة غرينيــة هشــة  علــى ســبيل المثــال ((

 ال تتضمن غطاء نباتي في المنطقة )). و تكثر فيها السدود الترابية 
U تاريخ المنطقة الملوثةU:-  

وصــف للمنطقــة المــراد اجــراء العمــل عليهــا بصــورة بســيطة و علــى ســبيل المثــال ((تعــد مــن المنــاطق الحدوديــة 
  .1988ولغاية  1980اإليرانية وللفترة من  – وهي منطقة مواجهات عسكرية خالل الحرب العراقية

تكثر حقول األلغام في منطقة المشـروع وكـذلك المنـاطق المحيطـة بـه وانتشـار األسـالك الشـائكة باإلضـافة إلـى 
وجود قنابل غير منفلقة نتيجة المواجهات واالعتدة المتروكة من قبل الجيش وانتشـار الشـظايا والقطـع المعدنيـة 

 في المنطقة )). 
 
 
 

U مساحة ووصف المشروعU:-  
و يـتم ذكـر  ... سمتم أجراء أعمال اإلزالة بعمق  ................و عرض .....تبلغ مساحة المشروع بطول 

  -تفاصيل اي اعماق اخرى وردت ضمن اعمال المسح و االزالة والتفاصيل موضحة ضمن األتي:
 تقرير المنطقة الخطرة .  . أ

 تقرير تقدم العمل. . ب
 سح النهائي . تقرير الم . ت

U الــغــايــةU:-  
للمشــــروع المنفــــذ أعــــاله وتكــــون أعمــــال الســــيطرة النوعيــــة بموجــــب  ) QC( القيــــام بأعمــــال الســــيطرة النوعيــــة 

  -: 9.20 الوطني المواصفات الفنية المبينة أدناه باالستناد الى المعيار
 تقارير التحقيقات والحوادث. -
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 .المناطق المختلطة تعامل كحقول األلغام 
ـــــــة بموجـــــــب  - ـــــــام بأعمـــــــال الســـــــيطرة النوعي                 المســـــــتوى المتشـــــــدد لكـــــــون المنطقـــــــة ســـــــتنفذ فيهـــــــا  LU1القي

  -...... وسيتم تقسيم المناطق كاألتي :
Pمساحة المشروع .... كم . أ

2
P : ويتم تقسيم المنطقة كاالتي- 

 : بالنسبة الى المناطق الملوثة كحقول االلغام يتم تقسيم المنطقة كاالتي-  
  تقسيم المنطقة الىLUT م ......P

2
P ..... م ومسـاحة المنطقـة المختبـرة تكـونP2

P                  بموجـب)
و  الطـرف االول ) في حالة المتشدد او ( يمكن تحديـد هـذه المواصـفات بنـاءا علـى حاجـة 9,20المعيار 

 ي الفني لدائرتنا ) .أر ال
ـــ . ب Pبمســـاحة..... م  LUTى تقســـم المســـاحة الملوثـــة بالقنابـــل غيـــر المنفلقـــة ال

) 9,20( بموجـــب المعيـــار 2
P  معـــدل

Pالمســاحات التــي تختبــر ضــمن القطعــة الواحــدة .... م

2  
P... م هــوP2

P ويــتم اإلحالــة إلــى بــاقي الحــاالت    )
 العادي , المنخفض ). 

Pحجــم العينــة الواحــدة ( ...م . ت

2
P ...×مP2

P  .... ×( ويكــون حجــم العينــة فــي حالــة اســتخدام المكــائن  ســم   )
...  .( ................... 

     يـــــتم تحديـــــد مواقـــــع العينـــــات عشـــــوائيًا مـــــع التركيـــــز فـــــي المنـــــاطق التـــــي حـــــددت و أزيلـــــت منهـــــا األلغـــــام  . ث
 .  QAالحربية بناءا على تقارير االزالة و تقارير الضمان النوعي   والمخلفات

U مالحظةU:-  
بــل ...... و تحديــد المنــاطق فعليــا الــى ســيحدد التقســيم الــدقيق للمنــاطق عنــد اكمــال اعمــال االزالــة مــن ق

 حقول االلغام و مناطق ملوثة بالقنابل غير المنفلقة .
 
 
 
 

U قبول أو رفض مناطق االختبارU:-  
بــنفس  المخلفــات الحربيــةســيتم تحديــد االليــة التاليــة فــي قبــول او رفــض االراضــي و ســتعامل حقــول االلغــام و 

مواصــفات بنــاءا علــى الحاجــة الفعليــة و التــي يتطلــب انجازهــا راي الطريقــة التاليــة ويمكــن التعامــل مــع هــذه ال
 -والحاجة الفعلية الستخدام االرض  : الطرف االول 

 يتم قبول المناطق في حالة أثبتت نظافة ضمن المساحة المحددة وفق العمق المحدد .  .1
 فيها   طهيرالتفي حال فشل منطقة اختبار هذا ال يعني فشل جميع المناطق وتحدد لغرض أعادة  .2
أذا تــم نجــاح خمســة منــاطق اختبــار متتاليــة يــتم االنتقــال إلــى الفحــص االعتيــادي ضــمن نفــس التقســيم  .3

P(.............) م

2
P وتحدد المساحة ب ( .... مP

2 
P . ( 

منـــاطق اختبـــار متتاليـــة بعـــد اإلحالـــة إلـــى الفحـــص االعتيـــادي تحـــال إلـــى الفحـــص  10إذا تـــم نجـــاح  .4
P(........م المنخفض ضمن نفس التقسيم 

2
Pوتحدد المساحة ب ( ........... م (P

2 
P . ( 
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 .) حقول األلغام  4،  3يستثنى من الفقرة (  .5
 منطقة اختبار من أصل خمسة مناطق اختبار يتم إفشال المشروع .  2إذا تم إثبات فشل  .6
  -تحدد معيارية فشل االختبار باالتي : .7

 دة والعمق المحدد . إيجاد لغم أو قنابل غير منفلقة ضمن المساحة المحد . أ
و القنابل غير منفلقة ضمن المساحة المحددة والعمـق المحـدد بمـا يسـاوي وزن أأيجاد بقايا لأللغام  . ب

 األلغام أو القذائف المزالة يتم الطلب أعادة جمع األنقاض من الجهة المنفذة لعملية اإلزالة   .
 .كثرة الشظايا والقطع المعدنية في المنطقة المحددة  . ت

Uيمالتسل U:- 
) ويالحظ أنه تم إنهاء كافة أعمال اإلشراف والمراقبة والتقيـيم 8.30( الوطني يتم تسليم األرض ضمن المعيار

 و بما يتوافق مع الشهادة المرفقة طيا الملحق رقم .....
U الفرق العاملة والمعدات المستخدمةU:-  

ن هـــذا المشـــروع و يمكـــن اســـتعمال فـــي تنفيـــذ هـــذه اإلعمـــال ضـــم F3يـــتم اســـتعمال الكاشـــفات نـــوع مـــاين الب 
الوســائل الميكانيكيــة فــي اخــذ العينــات علــى ان تكــون نفــس المكــائن او بــنفس الموصــفات التــي اســتخدمت بهــا 

ن يؤخذ بنظر االعتبار العمق المطلوب في االزالة واالعماق التي وجدت بها االلغام اثناء عمليـة االزالـة  أعلى 
كمـا مثلما هو مثبت بالعمق الموجود فـي تقريـر المسـح النهـائي ة من توفيرها مع عمق االزالة التي يمكن للماكن

فة الذكر بل يتبـع العمـل بهـا ويكـون ترتيـب نان اخذ العينات باستعمال المكائن اليعني االستغناء عن الكاشفة ا
  -الفريق اخذ العينات بالطريقة اليدوية على الشكل اآلتي :

 .  QCقائد فريق اخذ العينات  -
 مشرف الفني لفريق اخذ العينات . ال -
 قائد مجموعة لفريق اخذ العينات .  -
 مزيل ألخذ العينات .  -
 معاون طبي لكل مجموعة .  -

  -تقديم األسماء لكل الفريق مقسم إلى مجاميع مع السيرة الذاتية للمناصب التالية :
 .  QCقائد فريق اخذ العينات  -
 المشرف الفني .  -
 قائد المجموعة .  -
 وصف لمهام كل شخص ضمن المنصب أعاله . تقديم 

U استعمال المكائن في اخذ العيناتU:- 
 -أذا تم استعمال المكائن في اخذ العينات يجب االلتزام باالتي :

أن تكون المكائن نفس النوع التي استخدمت في عمليات اإلزالة أو بنفس المواصفات التـي تحقـق اآلليـة  -أوال:
 العمل و العمق المطلوب .
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      يمنـــع اســـتخدام المكـــائن فـــي األجـــزاء التـــي اوشـــرت بأنهـــا منـــاطق ملوثـــة مزدوجـــة قنابـــل غيـــر المنفلقـــة  -انيـــا :ث
 . وألغام
 . 9.50 الوطني االلتزام بمعايير اإلزالة  الميكانيكية والواردة ضمن المعيار -رابعا :

U المعايير الدولية والوطنيةU:-  
ووفــق توجهــات دائــرة شــؤون االلغــام حيــث ان المواضــيع التــي  9.20عيــار تنفـذ هــذه اإلعمــال باالســتناد إلــى الم

 تطرح بشكل عام تطبق وفق ضوابط دائرتنا . 
 بتحقيق التكامل في تنفيذ المشروع . لشؤون األلغام مع التأكد على االلتزام بكافة المعايير الدولية والوطنية 

U آلية العملU:- 
  -للمشروع مع بيان األتي : على الشركة تقديم خطة العمل التفصيلية

 إعداد الفرق التي ستعمل في الموقع  -1
 المعدات و التجهيزات التي ستستخدم في الموقع مع األرقام التسلسلية لها . -2
 الخطة التنفيذية للمشروع مع مخططات توضح إلية و أماكن اخذ العينات وتقسيم الحقل. -3
 الوقت التخميني للبدء واالنتهاء من المشروع . -4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعديل سجل
 -: إدارة تعديالت المعايير الوطنية 

ــــــــــــدقيق مــــــــــــن ا ــــــــــــى هــــــــــــذه الوثيقــــــــــــة ستنشــــــــــــر بشــــــــــــكل دوري . الســــــــــــجل ال لتعــــــــــــديالت التعــــــــــــديالت عل
 .موجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

ــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــى : ترســــــــــــــــــــل أي تعليقــــــــــــــــــــات أو اقتراحــــــــــــــــــــات أو تعــــــــــــــــــــديالت مقترحــــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــــذه الوثيق                          إل
 .دائرة شؤون األلغام/ وزارة البيئة  ,بغدادالعراق /  ,
 

 تفاصيل التعديل التاريخ العدد
1   
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 تحذير
2T 

المعـايير  إنكمـا لمبـين علـى صـفحة الغـالف. وذلـك اعتبـارا مـن التـاريخ افعالـة الوثيقة الحاليـة  هذه تعتبر

يجــب  ،منتظمـةالدوريـة اللمراجعــة ا إلـى ) تخضـع(INMAS اقيـة لألعمـال المتعلقــة باأللغـام الوطنيـة العر 

 العراق .  دائرة شؤون االلغام فيعلى المستخدمين الرجوع إلى 

 

 

 لنشر حقوق الطبع وا

 

2T األلغام الموحدة ( شؤونوطنية لالمعايير الهذه الوثيقة هيINMAS وحقوق التأليف والنشر ، ( 

 يمكن استنساخها ال أو أي مقتطف منها  في العراق. هذه الوثيقة  محفوظة من قبل دائرة شؤون االلغام

ن إذن خطي مسبق ي غرض آخر دو أو تخزينها أو نقلها بأي شكل من األشكال ، أو بأي وسيلة ، أل

 األلغام ، التي تعمل بالنيابة عن حكومة العراق. دائرة شؤون من 
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 مقدمة 
من المناطق  ضية والمتفجرات من مخلفات الحرب)ر (األلغام األ اتالمتفجر  خطرإزالة هو إن الهدف األساسي ألعمال إزالة األلغام 

، مثل فرق إزالة األلغام يدويا ،  عدة طرق من شأنها تنفيذ عملياتهاإزالة األلغام  . استخدمت عملياتوتركت فيما بعدالتي زرعت فيها 

 إطالق األراضي لتشجيعتهدف إلى  والحيوانات للكشف عن المتفجرات واألنظمة الميكانيكية ، سواء منفردة أو مجتمعة. هذه األساليب

هناك أراضي تم تطهيرها ولم ومع ذلك ، في اإلنتاج الكيلومترات المربعة من األراضي  فآال عودة  المجتمعات المحلية الستخدام

 تستغل لحد اآلن.

فهناك مبالغة المتعلقة باأللغام  الةاإلز ت لمسح وٕازالة األلغام مفهومة جيدا وتستخدم من قبل العديد من شركا المبادئ العملية إنبالرغم 

حتاج تبيانات المسح  فأنوباإلضافة إلى ذلك  نتيجة المسح غير الدقيق, مخلفات الحرب والمتفجرات  في تصوير وتضخيم مخاطر

أعقاب األراضي في  وتستخدمتستقر المجتمعات  عندماالمزيد من المعلومات وخاصة  تتوافر  كلماإلى إعادة النظر مع مرور الوقت 

األراضي الملوثة من جراء األلغام /  فياإلزالة  عمليات الصراع. والهدف من اإلجراءات المتعلقة باأللغام في تحديد وٕاعادة تحديد

 مخلفات الحرب. و المتفجرات 

 تيال مناطقلخصوصا في ا . )INMAS 0(انظر  تقني ، ينبغي أن يكون أول مسح مسحا غيرمسح سابقا أي إجراءلة عدم افي ح

قد  إنهايجب عدم تسجيل المناطق خطرة بمجرد ،  وغير متاحة معلومات محدودة توفر فيهايتعذر الوصول إليها ، أو المناطق التي ت

مؤكدة,ومن الممكن اتخاذ تدابير بحسب معلومات عامة غير  إجراء أيكفوء ويجب عدم اتخاذ  فني غيرأو خضعت لمسح تقني 

 يها بدون تدخل مادي في المنطقة.لت وشواهد تم الحصول ععلى تحقيقا مبنية’الشك  إلزالة

 عن وجود وٕازالة جميع الشكوك المناطق الخطرةلتحديد أو تعريف  المتاحة الجهودجميع  وظيفتهي عملية  األراضي إطالقية عمل

توثيق على  ام أدلة تستندباستخد واإلزالةالتقني ؛ المسح التقني غير األلغام / المتفجرات من مخلفات الحرب من خالل المسح 

 . منهجي

,والذي بموجبه تم تأشير المناطق الخطرة,وتحديد المنطقة األخرىالوسائل  أوالمضلعات الناتجة عن المسح التقني  تشكيل

 ا العراق في األلغام على برنامج شؤون وينبغي .األراضي إطالقالملغومة,وعليه فأن تصحيح وضع هذه المناطق ليس مثل عملية 

فنية غير مسح  استخدام بيانات من ستخدام بيانات مسح األثر في تحديد النطاق الجغرافي لمشكلة األلغام ولكن بدالا علىمل عل

 أهميةال يقلل من  األثركن مسح . قد يكون تأثير بيانات المسح مؤشرات مفيدة من حيث المطلوب إجراء مزيد من التحقيق ولمالئمة

  المسح غير التقني.

 إلىخطرة ولكن دون الوصول  إنهاالتي تشك األلغام في المناطق  إزالةأو االستعمال لفترة طويلة لموارد  غير المناسبتعمال االس إن

 األدنىمخاطر في كثير من األحيان نتيجة لعدم وجود توجيهات بشأن كيفية قياس وتحديد الحد  حداثأ  نتائج صحيحة, سببت في

 في عمليات  يجب أن يكون الهدف هو توظيف الموارد و األراضي بإطالقالمتعلقة  نهج اإلجراءات في مالئمةاألكثر 



 المعايير الوطنية لشؤون األلغام
 2010    الطبعة األولى

 
 

 رة حقا. المناطق الخط فيفقط  اإلزالة

والتطهير. وترد تفاصيل منهجيات مختلفة  المسح غير التقني والمسح التقنيتتكون من ثالثة أنشطة رئيسية ،  األراضي إطالقعملية 

 تطوير هذا المفهوم في المعايير الدولية التالية :األراضي المستخدمة ل إطالقفي 

غير التقني ، بما  وٕادارة مسحالمسح غير التقني توجيهات بشأن مبادئ دراسة استقصائية غير فنية ، :  08.21 الدولير ايالمع 

  . عن طريق مسح األراضي غير الفني اإلطالقفي ذلك كيف يمكن أن يتم 

التقني. توجيهات بشأن مبادئ المسح التقني وٕاجراء مسح تقني ، بما في ذلك الكيفية التي  المسح:  08.22 ر الدولياالمعي 

  .األرض بواسطة المسح التقني إطالق يمكن بها

 األراضي عن طريق إزالة األلغام ات إطالقيوفر االحتياجات الالزمة إلجراء إدارة التطهيرمتطلبات :  09.10 ر الدولياالمعي 

.   

األراضي  وٕاطالقتطهير مناطق القتال. يوفر االحتياجات الالزمة إلجراء تطهير منطقة المعارك ، :  09.11 ولير الداالمعي

  . عن طريق تطهير مناطق المعارك

 

 عملية إطالق األراضي في العراق

  نطاقال    .1

األلغام األرضية والمتفجرات من مخلفات ب ةالمشتبه بها ملوثاألراضي الملوثة ، أو  ة إطالقسياسي بصورة عمليةوتحدد هذه الوثيقة 

والمنظمات والوكاالت العاملة في مجال إزالة األلغام في  في دائرة شؤون األلغام,الحرب في العراق. كما تبين المسؤوليات وااللتزامات 

 العراق. 
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  التعاريف و المصطلحات    .2

ماشى مع المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام ، وأنه من المهم أن يتم تتالتعاريف المستخدمة في هذه الوثيقة ، المصطلحات و

 األرض في العراق.  إطالقفهم هذه المصطلحات واستخدامها أثناء تنفيذ عملية 

تنظيم وٕادارة وتنسيق أعمال إزالة   تهامسؤولي البيئةفي وزارة  وميةيشير إلى مؤسسة حك -- )DMA( دائرة شؤون األلغام

 .لغام في العراق األ

لمناطق الخطرة ، للتحديد أو تعريف أفضل  المتوفرة ودجهل ا جميع وظيفيصف عملية ت -- إطالق األراضي

مسح غير الفني ، المسح التقني و ل ا فات الحرب من خاللوٕازالة جميع الشكوك من األلغام / المتفجرات من مخل

 . اإلزالة/ أو 

مخلفات الحرب / التي  األلغام أو بسبب شكل خطرات ايشير إلى منطقة يشتبه بأنه -- )(SHA يشتبه بأنها خطرة منطقة

 وجود خطر المتفجرات.  تخمينأو  مسحيمكن تحديدها من قبل أي شكل من أشكال ال

يشير إلى منطقة التي حددتها دراسة استقصائية غير الفنية التي تم تأكيد ضرورة لمزيد من  -- )CHA( مؤكدة منطقة خطرة

 التدخل من خالل إما المسح التقني أو اإلزالة. 

يشير إلى منطقة تم تحديدها من خالل المسح التقني ، وبشكل عام  -- خطرة (إدارة الشؤون اإلنسانية)ال منطقةال تعريف

 ، الذي يتطلب إزالة كاملة. )(CHAفي 

أو المعلومات الموجودة حول  معلومات العامةيصف نشاط المسح الذي ينطوي على أهمية جمع وتحليل ال --المسح غير التقني

منطقة خطرة. والغرض منه هو لتأكيد ما إذا كان هناك دليل على وجود خطر أم ال ، لتحديد نوع وحجم المخاطر ضمن أي منطقة 

ال  التقنيلمسح غير المادية. ا من قبل الوسائل ، قدر اإلمكان ، في محيط منطقة الخطر الفعلي دون أي تدخلهخطرة ، وتحديد

إلى  لمسح غير التقنيتنطوي في العادة على استخدام األلغام أو التحقق من األصول إال عندما يتم استخدامها لتوفير وصول فرق ا

 لمنطقة. امسح بة قلعبيانات السابقة المتا لحل محل ت أن غير التقني حمنطقة. ويمكن لنتائج المسال

للتأكد من وجود  )(CHAأو جزء من  (CHA)في  نهاأو التحقق م اإلزالةعمليات لمفصل ل دخل اتال يصف – – المسح التقني

أيضا عدم وجود األلغام  عنيوقد ت كثر من المناطق الخطرةاأللغام / المتفجرات من مخلفات الحرب التي أدت إلى تعريف واحد أو أ

 ن غيرها من األدلة. ما يقتر عند يضااألر  إطالقوالمتفجرات من مخلفات الحرب التي قد تسمح ليتم 

 التي تشكليشير إلى المهام أو اتخاذ إجراءات لضمان إزالة و / أو تدمير جميع األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب  -- اإلزالة

 على المنطقة المحددة إلى عمق محدد.  خطر
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 وجود أو اشتباه مطق المزروعة باأللغايصف ما يعتبر الحد األدنى المقبول من الجهد لتحديد وتوثيق المنا -- توفركل جهد م

عندما يتم النظر في تخصيص موارد إضافية ليكون من غير  هاأللغام / المتفجرات من مخلفات الحرب. كل جهد "معقول تم تطبيق

 المعقول بالنسبة للنتائج المتوقعة. 

 

  فحص المعلومات األولية    .3

تمت إدارته بصورة إذا  أما د خطط إزالة األلغام.نالتي يمكن أن تس لومات الدقيقةسيوفر المسح,إذا تمت إدارته بصورة صحيحة,المع

وربما يكون سبب  سيؤدي إلى فهم خاطئ للوضع في العراقمع عدم كفاية المعلومات ، ناقصة التوصل إلى استنتاجات  سيتم خاطئة

تطبق المنظمات العاملة في شؤون األلغام والتي تدير ,األلغام والذخائر غير المنفجرة  المهمات المسندة في عملياتعدم كفاءة 

 عمليات المسح في العراق,المبادئ التالية:

  عمليات المسح,أ. استخدام موظفين مدربين تدريبا كامال إلجراء 

نظام ب. إدارة البيانات بشكل صحيح من خالل استخدام الموظفين المدربين ، وتوفير المعلومات في الوقت المناسب لتحديث ال

  .المذكور 

 .ج. إشراف مدربين تدريبا كامال باستخدام المشرفين 

 . معلومات مستقلةمصادر  مع توفرالرجال والنساء  مشاركةوينبغي لتكوين فرق المسح أن تكون متوازنة بعناية من أجل ضمان 

المعلومات المتاحة في النظام فيما يتعلق تحديد جميع  RMACتقوم إدارة المعلومات التابعة ل إلى المنظمةأمر المهمة  عند إصدار

المهمة. وفي الوقت نفسه يتعين على  األمر الصادر بتنفيذالمنطقة التي تحتاج إلى مسح. وتدرج كل هذه المعلومات في  في باأللغام

 تزدواجية ، والمعلومااال و بياناتل ا قاعدةفي  لتجنب اإلدخاالت الغير صحيحةتدقيق المعلومات ل و تحليالقيام بإدارة المعلومات 

حيث أن هذه القيود ال تحتوي على  إطالق األراضيال تشكل جزءا من عملية  والتي غير الصحيحة التي حددها الفحص األولي

على قاعدة بيانات المعلومات  )(IMSMA  حيث يحتويام / المتفجرات من مخلفات الحرب األلغ عنالمطالب المشروعة أو أدلة 

فيجب اإلشارة إلى ذكر المناطق المشتبه بها خطرة في أمر المهمة والتي تحتاج إلى التحري الدقيق ام في مجال العمل ،المتعلقة باأللغ

 عند إجراء المسح الغير تقني.

 تطبق المبادئ العامة التالية :  يجب أن صحيحة في قاعدة بيانات ل امعلومات غير ل ا لعدم وجود طريقة موحدة إلعادة تقييم وتحديد

  قسم المعلومات في دائرة شؤون األلغام.أ. سياسة للتعامل مع هذه المسألة ينبغي أن توضع من قبل 

 منهجية لتقييم إعادة المعلومات. ب. يجب وضع 
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 صحيحة. ل اغير  اإلدخاالت إلزالة رج. وينبغي تحديد المتطلبات التفصيلية ومعايي

  .تم جزئيا فقط تالتي  د. تعريف معايير تفصيلية إلعادة تصنيف اإلدخاالت

 تقييم. ل ا . يجب أن يتم تكوين قاعدة بيانات لتسهيل إعادةـه

أو معلومات لتأكيد ما إذا كان هناك إدخاالت غير صحيحة لالتحقق بشكل منتظم و ف. وينبغي حصر المعلومات في قاعدة البيانات 

 عن أراضي تحتاج إلى مسح إضافي.

 ) في هذه العملية. تدقيق(ال نوعيةوينبغي إدراج مراقبة ال .ز

 

 عملية إطالق األراضي   . 4

عملية تقييم المعلومات التي يمكن أن تساعد في تحديد بثقة األراضي التي  ي فياألراضي في العراق هو دليل أساس إطالقعملية 

 ية على المبادئ التالية : . وتستند هذه العملتحتاج ي التتحتاج إلى مسح وال

هناك  تإذا كان فيمامخلفات الحرب  أواأللغام / المتفجرات  وجود من سابقالشك ال بسبب ن إطالق األراضيأن يكو أ.  يمكن 

  عند وجود األلغام أو المخلفات فعال (CHA) اعتبار األراضي خطرة مشروعة في المنطقة. يجب مطالبة

 . ضافية موثوقةبات وأدلة أمن مخلفات الحرب يحتاج إلى إثو من األلغام / المتفجرات  مواطنينب. خوف ال

  (CHA).ينبغي أن يتم تسجيلها  والتي ال متاحة محدودةج. مناطق يتعذر الوصول إليها أو المناطق التي توجد فيها معلومات ال

 ، والمسح تقنيمسح غير الاألراضي, يجب األخذ بنظر االعتبار التدرج في عمليات ال إطالقالشك و  وتبديد ؤةكف إزالة د. لضمان

معلومات مؤكدة للتحول من المسح غير التقني إلى . قد يكون هناك مع ذلك ، المناطق المؤكد خطورتهاعند معالجة  واإلزالة التقني

 . اإلزالة

 إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد إلزالة األلغام.  والتي تؤديجيدا  تحديدهاإلزالة ينبغي ل. والمساحة المتبقية ـه

التأكد من اإلجراءات السليمة الموثوقة المعتمدة في عمليات إطالق بعد   المطلقة أمنة االستخدام ألرضتكون ا أنف. ينبغي 

   األراضي

إطالق وينبغي أن المشاركة المحلية ، بما في ذلك الرجال والنساء على حد سواء ، دخوال كامال في المراحل الرئيسية لعملية  .ز

 ي بعد اإلطالقجل ضمان استخدام األراضمن أ األراضي

يجب عدم إطالق األراضي التي تصنف على إنها مؤكد خطرة على المجتمع ولكن خطورتها قليلة (ثانوية),ولكن يجب تصنيفها ح. 

 في مرتبة اقل أهمية. 

 األراضي  لضمان الجودة ومراقبة الجودة في جميع مراحل العملية.  إطالق أنشطةيجب أن تخضع جميع ط.  
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  وعملياتيمكن استخدام األراضي لبناء المدارس ،حيث . هامن االستخدام المقصود من األرض بعد إطالق النظر . وال بد أيضاظ

البنية التحتية الرئيسية األخرى التي تتطلب حفريات كبيرة وينبغي دائما أن تعرض لعملية المسح التقني ، وبغض النظر عن نتائج 

 عملية المسح غير الفنية. 

مسح األراضي غير الفنية ، والمسح   إلطالقيوضح تدفق عملية تطبيق مختلفة ، ولكنها مترابطة ، ومعايير  دناهأالرسم البياني 

  التقني وٕازالة األلغام.

0Tلتحديد أألراضي كمناطق خطرة من قبل المسح غير ،  ةمترابطها ، ولكن ةمختلف معايير يوضح عملية تطبيق أدناهلرسم البياني أ
 .وإزالة األلغام فني ل، والمسح ا الفني
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  جمع المعلومات ةمنهجي    .5

دون أي تدخل  مسحللمناطق الخاضعة لل بشريةاألراضي على أساس المالحظات ال إطالقيجب جمع المعلومات كجزء من عملية 

 ؤكدة للمنطقة الخاضعة للدراسة. ع أشخاص لديهم معرفة م، والحصول على األدلة من خالل إجراء مقابالت م مادي

. وتناقش مبادئ جمع المعلومات عن طريق INMASوتناقش مبادئ جمع المعلومات بواسطة المسح غير الفنية بالتفصيل في هذا 

 . INMAS 0.0المسح التقني بالتفصيل في 

يتم تحديث  ال تجري لمرة واحدة وأخيرة وٕانما يضااألر  إطالقة من المهم أن نأخذ في االعتبار أن جمع المعلومات كجزء من عملي

 ما توافرت معلومات جديدة. مع عودة النازحين إلى ديارهم ، والمزارع والقرى والبدء في أنشطة حياتهم اليومية أكثر وأكثرلمستمر ك

ع يجمال  أمام لةكون مسؤو تفي هذه المناطق متاحة ، والمنظمات التي تضطلع بأنشطة إزالة األلغام  وخاصة عندما تصبح المعلومات

المعلومات المهمة باستخدام نماذج التقارير المعمول بها.  RMAC قسم المعلومات في هذه المعلومات وتقديمها إلى  باستمرار عن

  المطلوب تقديمها على وجه السرعة على النحو التالي:

 محليين من دون أي حوادث. التي يجري استخدامها من قبل السكان ال أو شغولةأ. المناطق الخطرة المؤكدة التي هي اآلن الم

 من قبل.  إطالقهاالخطرة المحددة من قبل السكان المحليين في المناطق التي تم  المناطقب. 

 سكان المحليين من دون أي حوادث. ج. طرق الوصول من خالل المناطق الخطرة تستخدم بشكل مستمر من قبل ال

  في المناطق المؤكد إنها خطرة.لمزروعة حديثا ا المناطق  د.

  في المناطق اآلمنة. األلغام والذخائر غير المنفجرة حوادث ه.

 

  إطالق األراضيمعايير     .6
تختلف تبعا للظروف السائدة والتقنيات ، ولكن على المستوى المطلوب من   هياألرض و  إطالقهذه المعايير أو الشروط قبل  طلقت 

 عدة الستخدامهااألرض خالية من مخاطر المتفجرات ال يزال هو نفسه. كدليل ، التي أعدت لتحرير األرض يجب أن تكون م الثقة أن

 المركبات (تبعا لنوع المخاطر التي كانت موجودة في المنطقة أو يشتبه في الوقت الحاضر).  لعبورللسير أو 

 األراضي خالل العملية: ما إذا كان يمكن إطالق في تحديد سوف تكون قابلة للتطبيق المعايير التالية 

 والمناطق المحيطة بها.  للمناطق المشتبه بهااالنتهاء من إعداد مسح شامل  .أ

 مالك األرض / السلطة المحلية.  تعيين ومقابلةب. 

على أن األرض خالية من  ربمخلفات الح و مجال األلغام والمتفجرات المعد فيالتقييم  على المالك / السلطة المحلية موافقة ج.

  األلغام
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 د. تستخدم المنطقة على أساس منتظم ( كثير من األحيان ، وألي غرض؟). 

 ألي غرض؟. ,) (SHAه. وشهدت المنطقة نموا منذ المسح الذي تم تحديده ليكون 

 )(SHAل . ال توجد مؤشرات على مواقع عسكرية أو القتال في المناطق المالصقة و

 بب واضح الستخدام األلغام التكتيكية في المنطقة. ال يوجد س.ز

 ح أي حوادث األلغام / المتفجرات من مخلفات الحرب في المنطقة ذات الصلة (بما في ذلك الحيوانات). 

 ؟ مسح. هل هناك دالئل من األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب تقع أثناء الط

 جود خطر في األرض المحيطة.ي.اإلشارة من قبل مالك األرض/المجتمع بعدم و 

 

 األراضي  إطالق الثقة في    .7

 عام - 7.1
يعد هناك أي دليل على  انه لممستوى عال بما فيه الكفاية من الثقة ، ب اإلدراك، ينبغي  الموثوق تطهيرهااألرض  إطالققبل أن يتم 

 بذولةبعد كل الجهود الم قد اكتسبت   قة المكتسبةأن المنطقة تحتوي على أي مخاطر المتفجرات. ال يمكن إال أن تكون هذه الث

  قد أزيلت,للتحقيق في ما إذا كانت األلغام / المتفجرات من مخلفات الحرب 

 

  كل جهد معقول  - 7.2
 من الثقة في مخرجات هذا النظام. مصطلح "كل جهد معقول" يشير إلى مستوى الجهد المطلوب لتحقيق المستوى المطلوب ال

، هو مستوى  شك المحيطاألرض من ال إطالققول" ، في اإلجراءات المتعلقة باأللغام ، في عملية تحديد متى يمكن "كل جهد مع

  ب.خالية من األلغام / المتفجرات من مخلفات الحر  األرض أنمن الثقة  عاليالجهد المطلوب لتحقيق المستوى ال

ن مخلفات الحرب في العراق ، الجهد األولي يكون إلجراء مسح غير األلغام / متفجرات م تحتوي علىعند الشك حول وجود مساحة 

 أي دليل على األلغام / متفجرات من مخلفات الحرب ويجب إطالق التقنيمسح غير ل لم يجد اتقني للمنطقة المشتبه بهم. إذا 

  سيعني المسح غير التقني.المنطقة.  في هذه الحالة "كل جهد معقول"  أراضي تلك

ن األلغام / المتفجرات من مخلفات الحرب ، فإن الخطوة التالية يجب أن عبعض األدلة  وجود تقنيمسح غير الأكد ال إذاومع ذلك ، 

المناطق عن طريق إجراء مسح تقني.  سكون تحديد المناطق التي تكون خالية من األلغام / المتفجرات من مخلفات الحرب و ليت

في هذه  , إطالقهام تالمنطقة كلها) من قبل المسح التقني و  اعتبارالمتفجرات من مخلفات الحرب (ويمكن  / المطهرة من األلغام

 تقني فقط. ال مسحه بالالحالة "كل جهد معقول" سيتم إجراء



 المعايير الوطنية لشؤون األلغام
 2010    الطبعة األولى

 

 
وتم تطهيرها من األلغام األرضية  كما حددت المناطق التي تحتوي على ألغام / المتفجرات من مخلفات الحرب  خالل المسح التقني 

  جهود اإلزالة.معركة في هذه الحالة ، "كل جهد معقول" سوف يعني ل بعدا

 

  إال دارة النوعية  - 7.3
المسح ومنظمات إزالة األلغام قبل ومراقبة   تفويضنطوي على اليجدا. ضمان الجودة  ةاألراضي مهم إطالقفي  إال دارة النوعية

األراضي من  إطالق. حيث يتم المطهرة األرض إطالقعند  تدقيقنطوي على عملية الت وعيةنال اإلدارةاألرض. إطالقوأثناء عملية 

البحث جانب المسح ، وقد تم استنتاج مفاده أن األلغام / المتفجرات من مخلفات الحرب كانت موجودة في تلك األراضي قبل المسح. 

أن يشكل تدقيق األراضي المطلقة بالمسح التقني وغير التقني  عن تلك األراضي يبدو للكشف عن معلومات المسح لزيادة الكلفة.يجب

 جزأ مهم من العملية الرئيسية الهدف منها التأكيد أن عملية إطالق األراضي في العراق مستمرة. 

 

  توثيقال    .8

ذلك آليات كافية لصنع إجراءات اإلدارة السليمة ، بما في   لذا فأن األراضي في عملية إطالقجزء أساسي  يإدارة المعلومات ه

أيضا  مهمة النوعيةعملية التوثيق تعتبر المتطلبات األساسية لهذه العملية. من تسجيل ، والتدريب ، والرصد والتعديل ،الالقرار ، 

 لألسباب التالية : 

  الخاصة بإطالق األراضي.للقرارات  األساسيةأ. تقييم أشكال الوثائق 

 الداخلية والخارجية.  وعيةأساس السيطرة النب. وثائق تشكل 

طالق في المناطق إلاقرار  اتخاذ في المستخدمةوثائق فيجب تدقيق ال، هطلقلمأ على األراضيفي وقت الحق  ظهرت األخطارج. إذا 

 تحديد التطبيق الخاطئ المحتمل للعملية. و ينبغي دراسة  و المشتبه,والمؤكد إنها خطرة

  كون المسؤولية؟,على من تد. وثائق تخدم كدليل أساسي 

 

  المخاطر والمسؤولية   . 9

 ماديفي غياب التحقق ال يمكن أن يكون حل  مشكلة المسؤولية معقدا عند إجراءات اإلطالق من قبل المسح التقني وغير التقني, 

 ومن الممكن القيام.موجودا  من جميع األراضي التي يتم تطهيرها ، وهناك دائما عنصر المخاطرة التي قد تبقى مخاطر المتفجرات

 ال يضمن أن المنطقة خالية تماما من المخاطر.  ة ولكنهبأنشطة إزالة كامل
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تدمير جميع األلغام أو المتفجرات  وإزالة و  إلزالة الشك"المخاطر المتبقية بعد تطبيق كل الجهود المعقولة  ي" ه"المخاطر المتبقية

  من مخلفات الحرب من منطقة محددة إلى عمق محدد".

 يجب أن تطبق المبادئ التالية في تحديد المسؤولية في العراق : 

فأن أ. األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب هي في المقام األول ، وفي نهاية المطاف مسؤولية وطنية ، وعلى هذا النحو ، 

ق المتضررة من األلغام / المتفجرات من الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية قبول المساءلة والمسؤولية عن الضحايا في جميع المناط

ودائرة /  RMACمعروفة ، والمناطق التي تم تطهيرها وتسليمها للل امناطق غير وال همعروفل هذا يشمل المناطق امخلفات الحرب. و 

 في العملية. إطالقهافضال عن األراضي التي تم و السكان المحليين ، األلغامشؤون 

عن  اإلطالق معايير \INMASكما هو موضح في   يضااألر  إطالقعملية في  دد فيها المسؤوليةب. العوامل الرئيسية التي تح

  ,ذات الصلة INMASكما هو موضح في  واإلزالة ، والمسح التقني تقنيمسح األراضي غير ال

يعني  RMACمن قبل  هاوقبول تسليم التطهير وكاالت قبل من  في العراق األراضي إطالقعملية  لمبادئ صحيحالتطبيق ال إنج.

الحكومة  لدىانخفض  قد اإلزالة مسح أوال  مستوى خطر األلغام أو المتفجرات من مخلفات الحرب في المنطقة بعد  أناعتبار 

 العراقية. 

مة مشكلة ومناقشتها مع المنظال يةينبغي، من حيث المبدأ  تسو  أطلقتالمتفجرات في المناطق التي سبق لها أن  خطر إنوجد د. إذا 

 إنيعني  وبالتالي فذلك ال. INMASارض العراق كما هو موضح في  في اإلطالقنفذت عملية  التي المنظمات و لةو المسؤ 

 المنظمة مسؤولة عن المخاطر بمجرد ظهورها.

في  سياسة العراق تم تنفيذ انه التحقيق أثناء تبين إذا ,األلغام فقدان.  منظمة إزالة األلغام ليست مسؤولة في حاالت الحوادث أو  ـه

  .اإلطالقاألراضي بشكل مناسب ، وبالتالي أن المنظمة بذلت كل جهد معقول لتأكد من أن المنطقة كانت آمنة قبل  إطالق

مخلفات  أواأللغام / المتفجرات  فقدان في حاالت الحوادث التي تسببها ةمنظمة إزالة األلغام مسؤول من حيث المبدأ تكونف.

  :التحقيق ما يلي أثناء,وتبين الحرب

، والالمباالة  المقصوداإلهمال الجسيم وسوء السلوك المتهور أو ،  فعل جنائيالحادث نتج عن سوء تصرف متعمد أو  إن. 1

  .األفرادالصارخة لحقوق وسالمة 

عن  الخاطئ قاإلطالالنحو المالئم ، مصدق أو أذن للقيام بأعمال تؤدي إلى قرار  على تحصل المنظمة على الترخيص. لم 2

   .األراضي

   .السائدة سياسة المعايير الوطنية عمدا  المنظمة كاانته .3

 العراق.  في األراضيمنظمة أخطاء إجرائية جسيمة أو انحرفت بشكل فاضح عن إطالق مفهوم ل ارتكاب ا. 4
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  األراضي إطالق بعد  اإلجراءات    .10
إذا تم اكتشاف  لعمليات اإلزالة,فيماالموارد المتاحة بل رصد ومسح األراضي يجب التخفيف من حدة المخاطر المتبقية من خال

 ستجابة سريعة وعمليةاالكون تمخاطر المتفجرات ، يجب أن  افاكتش وفي حالةالمتفجرات من مخلفات الحرب في وقت الحق. 

ضمان اتخاذ   RMAC/  ؤون األلغام وشدائرة  على.اإلطالقتحقيق شفاف  للحد من فقدان ثقة الرأي العام في عملية  وٕاجراء

 اإلجراءات التالية : 

 لمتفجرات. لمخاطر  أي ستة أشهر للتأكد من أن المجتمعات المحلية تستخدم األراضي  لم يتم اكتشاف بعد إطالق األرضأ. 

 .  أطلقت التي سبق أنب. تنفيذ آلية لتمكين اإلبالغ عن األلغام / المتفجرات من مخلفات الحرب التي اكتشفت على األراضي 

 بشكل منتظم.  حسب التوصيات األراضي  إطالقيؤدي إلى  الذيج. السيطرة على وثائق وعملية صنع القرار 

 

 مسحمتوقعة ، وٕاجراء العلى الفور للتعامل مع مخاطر المتفجرات غير  ىيتسنل بالسرعة الممكنةاإلجراءات المتعلقة باأللغام  اتخاذد. 

 إضافي. 

وتحديث قواعد البيانات ذات الصلة  والمصنفة خطرة, والتي كانت مؤكدة الخطورة مسبقا إطالقها تصنيف األراضي التي تم . إعادةـه

 مخاطر المتفجرات.  نإذا تم العثور على أدلة ع

 . يضااألر  إطالقاألرض ، وٕاذا لزم األمر ، وضبط عملية  إطالقف. بدء التحقيقات في العملية التي أدت إلى قرار 

التي قد تكون عرضة لالستخدام الخاص مثل المدارس ومواقع البناء ، وضمان أن تتم عملية المسح  يضافرض قيود على األر  .ز

 . يضااألر  إطالق ي استخدام خاص كما هو موضح في سياسةألهذه األراضي  إطالق التقني قبل

 

 المسؤوليات وااللتزامات    . 11

  دائرة شؤون األلغام  11.1

 العراق : في  األراضي إطالق ؤولة عن ما يلي بشأن عملية سهي الم شؤون األلغامة دائر 

 والمعايير ذات الصلة.  والحفاظ على األراضي الوطنية العملية إطالقوالحفاظ على  عملية أ. تطوير

 أللغام. ، والمسح التقني وٕازالة ا تقنيمسح غير الال بعمليات قادرة على االضطالعالالمنظمات   تفويضب. 

 األرض.  إلطالقوالوثائق المطلوبة  النوعية اإلدارةاألراضي بما في ذلك  ات إطالقتوجيه و ج. إعداد ونشر معايير ومبادئ

 لبذل جهد معقول للتحقيق في وجود أو عدم وجود أدلة على المخاطر ،  المسؤولية د. تحديد مستويات

  .يضااألر  إطالقمعايير  حديده. ت
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 المسح والتطهير وفقاب ائمينالمسح ومنظمات إزالة األلغام ، والمجتمع المحلي ، واألفراد القب ةالمسؤولية المتعلق أسس تحديد ف.

 للتشريعات الوطنية. 

 األرض.  إطالق  التي استخدمت خالل عملية للتقييمات العمليات المسجلة في ستخداملال الوثائق إتاحة  .ز

 

 

  منظمات إزالة األلغام  11.2
 األراضي العراقية ، ستكون مسؤوال عن :  إطالقفي إطار عملية  أو تطهيرمسح  تجري منظمةن أي إ

 . يضااألر  إطالقللقيام بأنشطة  األلغامشؤون  من دائرة الحصول على التفويضأ.

 اتفاق العقد المبرم بينهما.  معايير المحددة فيالاأللغام ، أو  وٕازالةبمسح  الوطنية العراقية لألعمال المتعلقة المعايير ب. تطبيق

 المعايير المعمول بها.  واألراضي  إطالق ج. جمع المعلومات الالزمة على النحو المطلوب في وثائق سياسات

 د. حيثما أمكن ، إجراء تسليم رسمي للمواقع المقررة لتنظيم إجراء متابعة األنشطة. 

  .األلغامشؤون  دائرة و RMACمن قبل  على جعل الوثائق المتاحة على النحو المحدد العمله. و 

 جميع األراضي.  بإطالقف. التشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة ، بما في ذلك النساء ، فيما يتعلق بالقرارات الخاصة 
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 وزارة البيئة                                                                    

                                            امدائرة شؤون األلغ

 المتبعةوثائق إطالق األراضي  1.1

 

 اسم المنطقة

 اسم المنطقة

 الثانوي                                                                   

 

    اسم القرية                                    رقم القرية                  

                                                

 )   SHAرقم المنطقة المشتبه بها ( 

 

 أمر العمل                                        إحداثيات نقطة الداللة

  :N:                                    E                                 والتاريخ:                                 

   

 

 تنظيف ( تقنية التأشير المناسبة ) – Cمسح تقني   – Tمسح غير تقني   - Nإطالق األرض من خالل : 

. الثقة. وقد تم تطبيق كل جهد معقول من خالل عملية تستند على أدلة إلزالة جميع الشكوك من أي لغم من مخلفات 1

 نعم / ال. --الحرب أو التلوث من هذه األرض 

  –لخطر. وقد اتخذت جميع الجهود المعقولة لتقليل المخاطر المتبقية إلى مستوى مقبول ا. 2

 نعم / ال  

. المسؤولية. وجاء عامل اإلجراءات المذكورة في المناسبة العراق الوطنية الموحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ، من خالل 3

ودة ، إلى حد أن حكومة العراق ال يمكن أن يقبل المسؤولية عن األرض صدر إجراءات التحقق من الجودة / ضمان الج

 نعم / ال --

 سم.  -------:  التنظيففي حالة  التنظيف. العمق. تحديد عمق 4

 

 معلومات المنطقة المشتبه بتلوثها     1.1.1

 طريقة إطالق األرض     2.1.1

 



 المعايير الوطنية لشؤون األلغام
 2010    الطبعة األولى

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحظات القبول التفاصيل

 ال نعم

من قبل قسم العمليات  ةفنيال المراجعة
RMAC 

   

علومات مال العمليات و أقسام منالتقييم 

 اإلزالة مسح /العن تقرير  RMACفي

 إلطالق مالئمتهاالمعلومات لتحديد مدى 

 األرض

   

يؤكد أن   RMACفي  QAقسم  

 تالداخلية للمسح / إزالة  تم QAعملية 

 وفقا إلجراءات التشغيل الموحدة المشغل

  العملياتية

   

/ اخذ  QCالخارجية و  QAعمليات 

من أجريت د قالعينات للمسح / اإلزالة 

  RMACفي  QAقبل قسم 

   

 النتائج        3.1.1
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 التاريخ:                    توقيع ممثل وزارة الدفاع :              

 توقيع ممثل وزارة الداخلية :                                التاريخ :

 :                              التاريخ : RMACتوقيع مدير عمليات 

 التاريخ :                     :                  RMAC توقيع مدير

 

 رقم و تاريخ شهادة إطالق األرض :

 شهادة إطالق األرض سلمت من قبل وبتاريخ :

 

 مالحظات مدير قسم التخطيط , التوقيع و التاريخ :

 مالحظات المدير العام عن إطالق األرض , التوقيع و التاريخ :

 رض المتبعة و المكتملة :توزيع وثائق إطالق األ 

  DMAمن مدير التخطيط في  RMACنسخة من ملف المهمة إلى مدير عمليات 

 التوقيع و التاريخ :

 التوقيع و التاريخ : RMACنسخة إلى المنفذ من مدير عمليات 

ريخ التوقيع و التا IMSMAللتحديث النهائي في  RMACمن مدير عمليات  RMACفي  IMSMAنسخة إلى مدير قسم 

:   

 

 األرض إطالقشهادة  إصدار      5.1.1

 شؤون األلغام إلطالق األرض دائرةتأكيد     6.1.1

 األرضعلى إطالق  الموافقةتواقيع     4.1.1
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                                                                     وزارة البيئة

                     دائرة شؤون األلغام                       

                                           شهادة إطالق األرض

 :____________رقم الشهادة                                                                                 

 

 اسم المنطقة

 اسم المنطقة

 الثانوي

                                                                    

 رقم القرية                            اسم القرية                                  

                                                

 )   SHAرقم المنطقة المشتبه بها ( 

 

 أمر العمل                                        إحداثيات نقطة الداللة

  :N:                          E                                  والتاريخ:                               

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 ) SHAمعلومات المنطقة المشتبه بأنها خطرة (    7.1.1
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هذه شهادة بان المنطقة المذكورة أعاله والمصنفة سابقا بأنها منطقة مشتبه بها, وجدت بأنها آمنة و صالحة لالستخدام 

 بأنه : .وهي تؤكد( التأشير المناسب )  زالة الكاملةالمسح غير التقني / المسح التقني / اإل من خالل 

. كل الجهود المعقولة قد طبقت من خالل عملية تستند إلى األدلة إلزالة الشكوك من أي تلوث باأللغام أو مخلفات 

 الحرب في هذه األرض.

 اتخذت للحد من المخاطر المتبقية إلى مستوى مقبول. كل الجهود المعقولة. 

,  QA / QCع اإلجراءات المالئمة الموصوفة في المعايير الوطنية العراقية و المحققة من خالل عمليات .  المنفذ اتب

 إلى الحد الذي تقبل الحكومة العراقية مسؤولية إطالق األرض.

 سم           . تحديد عمق التنظيف في حالة اإلزالة :               العمق

 

 ام :                           التاريخ :مدير المركز اإلقليمي لشؤون األلغ

 

 استلمت من قبل :                                               التاريخ :

 

 

 

 

 

 

 

 الشهادة     8.1.1



 المعايير الوطنية لشؤون األلغام
 2010    الطبعة األولى

 

 
                                                                     وزارة البيئة

                     دائرة شؤون األلغام                       

 

 لجنة إطالق األراضي على مستوى المركز اإلقليمي

 مقدمة 
األرض المصنفة على أنها مشكوك بتلوثها في العراق سوف تطلق فقط بواسطة المسح غير التقني / المسح التقني / 

 ات الصلة. اإلزالة الكاملة. كل هذه األنشطة ستنفذ مع المعايير الوطنية العراقية لشؤون األلغام المصادقة وذ

إطالق لجنة  اإلزالة بواسطة ، المسح التقني ، أو إنهاء المسح غير التقنيبعد سيتم اتخاذه أي أرض   إلطالقالقرار النهائي 

 . ) RMACلشؤون األلغام (  األراضي بمستوى المركز اإلقليمي

 الهدف 
 .RMACضي على مستوى األرا إطالقالهدف من هذه الوثيقة هو لشرح تركيبة ودور ومسؤوليات لجنة 

 لجنة إطالق األراضي ةتركيب

 : لتاليةألشخاص امن اأو نائبه. وسوف تتألف اللجنة كحد أدنى  RMACاألراضي برئاسة مدير لجنة إطالق سوف تعمل 

 رئيسا ¬ أو نائبه  RMACمدير  •

 عضو ¬ممثل من وزارة الدفاع  •

 عضو ¬ممثل من وزارة الداخلية  •

 , وسكرتيرا لالجتماعاتعضو  -  RMACمدير عمليات  •

  عضو - RMACمدير االدراة النوعية في  •

 عضو – RMACمدير إدارة المعلومات  •

 أي خبراء تقنيين آخرين و كما تحدده اللجنة •
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 وتيرة االجتماعات
 لمتاحة. االحاالت عدد من في أقرب وقت معقول لمناقشة  ستعقد األراضي إطالقاجتماعات لجنة  

 . RMACالعمليات ، بالتشاور مع مدير  مديرمن قبل  د مراتها سيحددعدمواعيد االجتماعات و 

 تاريخ ووقت ومكان االجتماع.بإبالغ جميع األعضاء  مسؤول عنالعمليات  مدير

 : اإلجراءات

البدء لكل اجتماع  وان يوقع محضر االجتماع من قبل رئيس االجتماع   وقتصحة ضمان عن العمليات مسؤول  مدير

تم حفظ يتأكد بأنه  واللجنة لكل اجتماع ، وأنه تم التوقيع على محضر االجتماع من قبل رئيس  المناسب يحدد الوقتأن 

  المحضر بشكل مالئم.

المهمة. مدير العمليات يستمر في تحليل و  أوراقيحفظ بواسطة مدير العمليات مع كامل  اإلزالة أوالتقرير الواحد للمسح 

من وثائق إطالق  األول, مدير العمليات سيتم الجزء  األرض بإطالقالحالة التوصية  تم بعد تقييم إذاتقييم الحالة. 

 ملف المهمة. إلىالمتبعة و يضيفها  األرض

 القادم. األراضيلجنة إطالق  أعمالملف المهمة , مدير العمليات يسجل الحالة في جدول  إلىكل وثيقة متبعة تضاف 

 ة مقدمة بالطريقة التالية :ستتعامل مع كل حال األراضيلجنة إطالق 

 المتبعة سياسة و المعايير الوطنية ال متوافقة مع  األرضإطالق  مبادئكانت  إذاتقرر فيما   ¬ 

 . النقاشتتطابق مع الحالة موضوع  األرضكانت معايير إطالق  إذاتقرر فيما  - 

افقها مع المعلومات المنعكسة في الوثائق المعلومات عن عملية التقييم و تو  إدارةسؤال مدير العمليات و مدير   - 

 المتبعة .

  . إمكانية إطالق األرضبشأن  إجماع  إلىالتوصل  إلىاللجنة بعد ذلك بحاجة  ¬

يوقعون الوثائق المتبعة من خالل المناقشة , ممثلو وزارة الدفاع و الداخلية س األرضعلى إطالق  إجماعكل مرة يحصل 

 .األرض القإطعلى  RMACة مدير بعد موافق

مدير العمليات سيكون مسؤوال عن تحضير شهادة إطالق األرض ووضع الترتيبات لتسليم الشهادة إلى مالك األرض أو 

 السلطة المحلية .
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بان  للتأكيدقسم التخطيط في دائرة شؤون األلغام  إلىالوثيقة المتبعة  إحالةعن  أيضامدير العمليات سيكون مسؤوال 

 . أطلقتقد  األرض

 إليها, مدير العمليات سيضمن بان النسخ الموزعة و المشار  DMAمن  RMACحالما يتم استعادة الوثائق المتبعة ل 
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  مقدمةال

1T المختلفة في إطار برامج إزالة األلغام. فهي  المواقعفي العديد من  الكالب الكاشفة لأللغاميمكن استخدام
على هذا النحو ، فهي مناسبة و أفضل للعمل في المناطق التي توجد فيها تركيزات منخفضة من األلغام. 

إزالتها ، بما في ذلك أخذ العينات  من ما ألنشطة مثل األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب والتحققتما
أعمال األزالة بواسطة تم بعد ت) ، والتي يمكن أن QC من المناطق التي تم تطهيرها (مراقبة الجودة

من خطوط السكك الحديدية إزالة األلغام وكذلك ،  ةوميكانيكيا ةيدوياألزالة المعروفة سواء أكانت  طرق
 1T . الكثيرة التلوث بالمعادنمواقع الو 

 أللغام ل ةشفالكاكالب للاإلجراءات التنفيذية 
  مدىال. 1

هذا المعيار يوفر المواصفات والمبادئ التوجيهية لإلجراءات التنفيذية التي يتعين اتخاذها لعمليات 
 اتاإلجراءات التي ينبغي تطبيقها كجزء من عملي اإلجراءات التنفيذية تعنيو  .الكالب الكاشفة لأللغام 
الكالب التنفيذية والتخطيط لعمليات بالطرق . وهي ال تقتصر على االعتماد الكالب الكاشفة لأللغام

 . الكالب الكاشفة لأللغامالعوامل البيئية التي تؤثر على عمليات كذلك ، و الكاشفة لأللغام
  . المراجع2

التي أشير إليها في هذا و  جدا هامةعيارية في المرفق المراجع المعيارية وثائق وترد قائمة بالمراجع الم
 المعيار والتي تشكل جزءا من أحكام هذا المعيار. 
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 . المصطلحات والتعاريف والمختصرات 3

تعاريف والمختصرات المستخدمة في سلسلة المعايير المسرد للمصطلحات كاملة في كل شيء ، و 
 . 04.10رالمعيافي الوطنية 

 وشركات الكالب الكاشفة لأللغاممنظمات لاعتماد التجارب التشغيلية . 4
جميع التجارب التشغيلية الالزمة ، قبل أن يسمح  بأجراء للكالب الكاشفة لأللغام المدربين يقوميمكن أن 

المواصفات وتم توضيح المعتمدة.  بالكالب الكاشفة لأللغام المنظمة او الشركات الخاصةلهم بالعمل في 
 بالمعيار الوطني الكالب الكاشفة لأللغامالتنفيذية للمعالجات في  اتوالمبادئ التوجيهية لالختبار 

09.42 . 
 الكالب الكاشفة لأللغامسجالت . 5

 تسجيلإزالة األلغام من أجل وشركات منظمات في ال الكالب الكاشفة لأللغاميجب االحتفاظ بسجالت 
زالة األلغام اشركة او وفر للمنظمة ت. السجالت  ق بالصحة والتدريب والعملتتعلالتي مهمة التفاصيل ال

 : ادناه ينبغي إدراج المعلومات التالية حيث مكتوب للصحة. و مستمر وفرق المراقبة الخارجية مع تسجيل 
  .ب ، والعمر (تاريخ الميالد)نسالالجنس ، مثل  الكالب الكاشفة لأللغامأ) معطيات عامة حول ساللة 

، الوزن وما  للكالب الكاشفة لأللغامب) التفاصيل الطبية. وينبغي أن يشمل إحصاءات الطبية األساسية 
المتطلبات الغذائية ، وسجالت لجميع الفحوصات و ؛ آخرىٕاصابات و إلى ذلك ؛ أي سجالت األمراض ، 

 الطبية الروتينية والتطعيمات. 
) ريفرش تريننك  ( دريب ، بما في ذلك تجديد التدريبج) سجالت التدريب لتشمل تواريخ ومدة ونوع الت

موقع) ، والتفاصيل المدربين / معالجات ؛ الظروف البيئية (الطقس والمناخ أيضا وينبغي أن تتضمن 
 التدريب. فترة أثناء  الكالب الكاشفة لأللغامنتائج التدريب ، وتحليال ألداء  مثلووضع تفاصيل 

  د) سجالت التجارب التشغيلية.
 األلغام.  أزالةوفقا لمتطلبات  الكالب الكاشفة لأللغامإدارة السجالت  تكون

  يالصحالفحص القدرة و . 6
 . عام 6.1

ولذلك  العامة للكلب ,يمكن أن تعتمد على الصحة  للكالب الكاشفة لأللغامصحيح الألداء اقدرة على ال
على أساس يومي قبل وأثناء  لكاشفة لأللغامللكالب التقييم أجراء امنظمات إزالة األلغام لمن الضروري 

 أية جلسات عمل. 
والتمارين التقييم من الصحة ، واختبار القدرة على توفير الثقة في القدرة على البحث أختبار كون توي

 اليومية وبضمنها ( األحماء ) .
  يالصحالفحص ( التأكد ) . 6.2
بدء العمل ، وضرورة إجراء ب كاشفة لأللغامللكالب الكل يوم قبل السماح  العامة صحةالفحص  يجب

ة مريض الكالب الكاشفة لأللغاميكشف ان  الصحي اربفحوص إضافية خالل يوم العمل. إذا كان االخت
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دليل يقدم  09.44أن المعيارالوطني ، و / البحث  رتها على الكشفبطريقة قد تؤثر على قد ةأو عاجز 
االنتهاء  قبلمزيد من الفحوص الطبية بويلزم أيضا ية في طبالفحوصات التوجيهات بشأن إجراء  يتناول

 كل يوم.لمن العمل 
للكالب الكاشفة  جينمعالالبالتشاور مع و عمل وذلك بال الكالب الكاشفة لأللغام مدربييجب تقييم قدرات 

 . للكالب الكاشفة لأللغام بالعملوالطبيب البيطري قبل ان يتم السماح  لأللغام
 رة قدال. اختبار 6.3

1Tأختبار القدرة العامة للـ  يجبMDD   بدء العمل. والهدف من هذا االختبار هو بكل يوم قبل السماح
ويمكن القيام  رائحة الهدف ،القادرة على اكتشاف  الكالب الكاشفة لأللغام تالقدرة على تحديد ما إذا كان

 1Tعدد من الطرق ، ولكن ينصح بما يلي : باالختبار ب
 الكالب الكاشفة لأللغاملكل  مهيأأن يكون و مواقع العمل ، منختبار في منطقة آمنة ألامربع أن يكون أ) 

يجب وضع عالمة و . وهذا يكون في وقت مبكر من بعض األيام وكشرط لألختبارمن الناحية المثالية 
اع . وينبغي وضع األلغام أو المتفجرات من مخلفات الحرب (أو أجزاء منها) من أنو التدريبحدود منطقة 

المحتمل أن تكون وجدت أثناء عملية إزالة األلغام في األرض. ويمكن وضع المواد الصغيرة فقط تحت 
 غير األلغام.  اهداف منايضا . و المطلوبالسطح 

1T وبصورةختبار االإجراء بحث في مربع  الكالب الكاشفة لأللغامب) وقبل بدء العمل ، سيكون على كل 
، والحافز ، والتركيز ، والقدرة على  MDDللـ طاعة تقييم و  لأللغامالكالب الكاشفة فردية مع معالج 

ويمكن استخدام مربع نفس االختبار لعدة ايام ولكن من المستحسن أن يتم إعداد صناديق اختبار .الكشف
 1T..... ألخ  ثاني أو ثالث األياملالستخدام في  ةجديد

الكالب الكاشفة االحتفاظ بسجل لكل ل المتخصصة بهذا المجاإزالة األلغام  أن لمنظمات وشركات
مثل التجارب  الكالب الكاشفة لأللغامسجالت تفاصيل األنشطة اليومية لنتائج تحتوي الأن و  لأللغام

وتحفظ السجالت  الكالب الكاشفة لأللغامحول أداء  والمالحظاتالداخلية ، واإلصابات أو األمراض ، 
  .في الموقع  الكالب الكاشفة لأللغام

1T7 . الكالب الكاشفة لأللغامالتخطيط لعمليات MDD1T 
 هناك عددا من العناصر التي ينبغي النظر فيها :  الكالب الكاشفة لأللغامعند التخطيط لعمليات 

قد تم  الكالب الكاشفة لأللغامأ) مخاطر محتملة. وينبغي إجراء تقييم للمخاطر من أجل ضمان أن 
 .لهدفا ها لكشفواختبار  هاتدريب

مثال). وٕاذا كان أي  العثرةيتم البحث عن أي من المخاطر التي قد تكون موجودة (أسالك  بانوذلك  
، عليها  األختبارتدريب أو الالتي لم تكن قد تم  الكالب الكاشفة لأللغام علىقد تكون موجودة  التيمخاطر ال
  .هذه المخاطر  م إزالةتمنتشرة في المنطقة حتى ت الكالب الكاشفة لأللغامال ينبغي أن تكون ف

 المتاح للقيام بهذه المهمة.  الكالب الكاشفة لأللغامب) عدد 
في البند  الكالب الكاشفة لأللغامتفاصيل إجراءات التفتيش  تم تغطيةاستخدام إجراءات البحث.  لكيج) 

9 . 
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في   لأللغام الكالب الكاشفةالعوامل البيئية التي تؤثر على العمليات في  وقد وردتد) الظروف البيئية. 
 . 10بند ال

. وأن متطلبات مهمة األدارة مثل األمالء والمراقبة وأدارة المناطق المطلوبةه) متطلبات إدارة المهام. 
 . 8.4في الفقرة  وردتتفاصيل ب

 الكالب الكاشفة لأللغاملعمليات  / التهيئة. التحضير8
 . عام 8.1

  :غامالكالب الكاشفة لأللالتحضير لعمليات تنطوي على 
(بما في ذلك اعتماد هذه  للكالب الكاشفة لأللغامأ) ضمان أنه تم تنفيذ جميع متطلبات التدريب واالختبار 

 .) للكالب الكاشفة لأللغام أو الشركة المنظمة
في  تةصناديق مؤقتوفير ل وذلك، يجب أن يضمن أكثر من خمسة أيام ألزالة األلغام وبصورة مهمة ب) 

 .منطقة التدريب 
1T (للـ تخطيط مواقع العمل  يجب. للكالب الكاشفة لأللغامإنشاء موقع العمل جMDD .1T 

. وسوف يشمل هذا الدعم تقديم الدعم والموقع المناسب  مكانالعمليات في لد) ضمان كل الدعم الالزم ل
لكاشفة الكالب ا واشمل أيضا الدعم الطبي ، سواء بالنسبة لألفراد ، ياللوجستي واإلداري ، ولكن يجب أن 

  . لأللغام
  كالب الكاشفة لأللغامللمواقع العمل  تحضير وتهيئة. 8.2

 ما يلي : من خالل مراعات  للكالب الكاشفة لأللغاممواقع العمل من الضروري ضمان 
 ). بند8تثبيت والتدريب على الصيانة في الموقع موقع (عند الحاجة تحت التم أ) أن ي

 . نشرهاالذين سيتم  الكالب الكاشفة لأللغامافات بين فرق مسللب) الحد األدنى من السالمة 
 في هذه المهمة.  الكالب الكاشفة لأللغامبحث لعدد من لل ةكافيمجاالت  اعطاءج) 
 متطلبات لإلدارة واإلشراف على هذه المهمة.  ألياالمتثال د) 

لرطوبة في التربة والغطاء مثل التغيرات المحتملة في اتجاه الرياح ودرجة اعدة عوامل  إلىه) النظر 
 . MDD للـ النباتي ، ومجاالت الرطوبة العالية التي قد تحول دون البحث الفعال

  . سالمة الطرق8.3
تستخدم ممرات السالمة ، والتي لتوفير الوصول إلى مواقع العمل والمناطق المحيطة بها إلزالة األلغام.

م واسعة للسماح  2ال يقل عن بما سالمة الممرات تكون مخاطر ، وينبغي أن ال أنها خالية منأكدت 
 حاالت، وتسمح إلجالء المصابين على نقالة في مع الكالب الكاشفة لأللغام بالمرور اآلمن للمعالج 

 الطوارئ. 
  البحث مناطق. 8.4

بحث مع للهي تقسيم المنطقة الى مربعات  الكالب الكاشفة لأللغامحاليا األسلوب األكثر شيوعا لنشر 
 :  أدناه يطبق ما يليعندما يتم استخدام هذا النظام ،و سالمة بينهما. الممرات 

يدويا أو الممرات يتم مسح هذه  قدتكون واضحة و  سالمة التي ستنشأ حول مجاالت البحثالممرات ان أ) 
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 . الكالب الكاشفة لأللغامبواسطة 
 من جميع الجوانب.  الكاشفة لأللغامالكالب تكون مرئية بشكل واضح لمعالج بحث للب) زوايا كل مربع 

العاملة أو غيرها من  الكالب الكاشفة لأللغامحدود مناطق البحث لج) عندما يتم استخدام عالمات رسمت 
 جفقد رسمت على األقل قبل أسبوع من بدء العمليات للتأكد من أن الطالء  يجب ان تكونالمناطق 

 . تماما
. وٕاذا الكالب الكاشفة لأللغامتكون مرئية إلى معالج  قة الخاصةأن يكون البحث والكشف للمنطد) يجب 

في جميع  الكالب الكاشفة لأللغامعلى مراقبة اليس قادر يكون المعالج  فأنالغطاء النباتي هناك كان 
 إلى أقسام أصغر.  يتم تقسيم المربع، يتم إزالة الغطاء النباتي أو  وحينها األوقات ، أثناء البحث

  مناطق المراقبة. 8.5
للكالب الكاشفة لأللغام قع العمل اشمل المناطق التي تنشأ لمراقبة اإلدارة واإلشراف على هذه المهمة لمو تو 
 . 
 كالب الكاشفة لأللغاملل عملياتالجراءات ا. 9

 . أنماط البحث 9.1
 هي : و  امالكالب الكاشفة لأللغالمستخدمة حاليا لعمليات و بحث األكثر شيوعا للنمطين هناك و 

في سلسلة من الممرات الموازية مباشرة  للكالب الكاشفة لأللغامعمليات البحث ان البحث.  خطأ) نظام 
. قد م 10إلى طولها هذه الممرات عادة ما يصل و متر واسعة داخل مربع البحث.  0.5متر و  0.3بين 

 جاه الرياح). تأتي من أي الممرات الجانبية للمربع البحث أو لوحة (اعتمادا على ات
في سلسلة من الممرات الموازية مباشرة  الكالب الكاشفة لأللغامعمليات البحث ان  المقود القصيرب) نظام 

متر واسعة داخل مربع البحث. قد تأتي من أي الممرات الجانبية لمنطقة البحث  0.5متر و  0.3بين 
وراء الكلب في او مشي بجانب ي ة لأللغامالكالب الكاشف(اعتمادا على اتجاه الرياح). وسيكون المعالج 

 الكالب الكاشفة لأللغامتفتيش اثنين من اليجب أن يكون لمنطقة و من قبل الكلب. ،  هالممر الذي تم مسح
 الكالب الكاشفة لأللغاممعالج يمشي على األرض. وهذا يعني أن المنطقة عموما قد بحثت من قبل  وقبلهم

 قصير. ال المقودالنظام على المقود ، قبل وقت طويل من 
من أنماط البحث في أعاله ، وتفضل بعض البرامج للبحث في منطقة نمط هناك مزايا وعيوب في كل 

 من مزايا نسبية هي :  القصير، ومرة مع مقود  الطويلواحدة مع نظام المقود 
 .معالج والرقابة واضحة للبحث يكون ال، وخصوصا عندما  واطوليمكن أن يكون أسرع • 
مراقبة أداء للكلب ، لضمان استكمال البحث في نهاية الممر ، والعمل في لى المعالج يسهل عو قصيرة • 

 مناطق وعرة مع الرؤية محدودة. 
 : الكالب الكاشفة لأللغام تطبق اإلجراءات التالية عند البحث مع 

 .  زالة األلغاما اوشركة إجراءات التشغيل الموحدة للمنظمة واحد فياتباع نمط البحث يجب  -
 . من المتبقي عدم وجود أجزاء متبقية والتحققيجب البحث تلقائيا مع الكالب الكاشفة لأللغام والتأكد من  -
  ات بدء العمل .بحث في جميع األوقات خالل عمليال للكالب الكاشفة لأللغامينبغي  -



 9,41 المعايير الوطنية لشؤون االلغام
  2010طبعة 

 

 8 

هة قبل تفتيشها وخاصة اذا كانت مشبو يدخل منطقة الأو أي شخص آخر  الكالب الكاشفة لأللغام_ معالج 
 . 9.3 فقرةوفقا لمتطلبات  الكالب الكاشفة لأللغامتنفيذ عملية بحث واحدة  ويجب، المناطق الخطرة  من

 . مسافات األمان 9.2
السالمة و المواصفات والمبادئ التوجيهية بشأن إنشاء مسافات األمان  منضيت المعيار الوطني 10.20

 . لعمليات إزالة األلغام
 كالب الكاشفة لأللغاملل المستخدمةعداد األ. 9.3

فيستثى المدرب وأن يكون مدربا  ,كشف األولي للبوصفها أداة  الكالب الكاشفة لأللغامإذا تم استخدام 
 من تلقاء نفسها في حاالت اإلجالء الطبي العاجل. الكالب الكاشفة لأللغامويمكن استخدام  تدريبا خاصا

قد  من الكالب الكاشفة لأللغامبحث مع واحد الفي المسح التقني ، و  ب الكاشفة لأللغامالكالعندما تستخدم 
اثنين من  يكون لغام ، ولكن إذا تم العثور على األلغام ، يجب أنلالوجود الثقة بأن ال يكون كافيا لرفع

 . التأكد من األرض المشكوك بها الكالب الكاشفة لأللغام
التحقق في أعقاب عمليات  وذلك ألجل كالب الكاشفة لأللغاملة ثانوية للأزاعندما يتم تنفيذ عمليات 

 .يجب أن تستخدم مرة أخرى ، إذا تم العثور على األلغام و ، اليدوية أو الميكانيكية األزالة
  . مؤشرات الهدف9.4

 شركة أو  وب منظمةلساكما هو موضح في  األهدافتشير إلى بأن  الكالب الكاشفة لأللغامويتم تدريب 
 شارة.االإزالة األلغام ، على سبيل المثال من خالل الجلوس أو االستلقاء بجوار 

فوق اللغم رض االخدوش على يحدث شارة أو االأو يستلقي على الجزء العلوي من  الكلبإذا كان يجلس 
رفرش (   م سحب من الخدمة التشغيلية وٕاعادة تدريبهينه يجب أن فاخالل العمليات والتدريب واالختبار ، 

 . وأعادته الى العمل ، حتى يتم تصحيح الخطأ)  تريننك
أثناء العمليات إلى أقصى حد ممكن ، ألنه من المستحيل  الكالب الكاشفة لأللغاموينبغي تجنب مكافأة 

 أثناء العمليات ،  الكالب الكاشفة لأللغاممكافأة  أنالحكم على ما إذا كانت داللة هو الهدف الحقيقي. إذا 
، معهم في منطقة الحد األدنى من دائرة نصف  للكالب الكاشفة لأللغام التحريمؤشرات تكون عندما و 

متر حول نقطة للمؤشر. وينبغي توسيع نطاق هذا أو التعويض اعتمادا على اتجاه الرياح وغيرها  1قطرها 
 . بهذا  المعالج على علمكان من المتغيرات أن 

 بحث ال تسجيل مناطق. 9.5
 . الكالب الكاشفة لأللغاممع تفاصيل  مباشرةسجلت وقد كل منطقة وموقع بحث مسح  ويتم

1T9.6 إدارة الجودة .QA1T 
إزالة  للمعيار الوطنيمراقبة وفقا للالمنظمات والشركات أن تخضع  الكالب الكاشفة لأللغامعمليات بيجب 

 . 09.20وكذلك أخذ العينات بالمعيار الوطني 07.40لتفتيش ما بعد 
 

 الكالب الكاشفة لأللغام. العوامل البيئية التي تؤثر على عمليات 10
 رياح ال. 10.1
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مدربي الكالب . وينبغي أن يكون الكالب الكاشفة لأللغامعلى سير العمليات  ةكبير  اتتأثير  االرياح له
 رأسياً لهدف على اإلشارة إلى المكان المحدد ل ينقادر  ويكونو جيد  يقومون بالتدريب بشكل الكاشفة لأللغام

 الرياح الجانبية. وينبغي أن تنطبق القواعد التالية : ان كانت  العمل ال ينبغي
ر ثاألرض) أكسطح أن تستخدم إذا كانت سرعة الرياح (على مستوى ال يجب  الكالب الكاشفة لأللغامأ) 

 م / ثانية.  18من 
م / ث إذا كان سطح التربة جاف  7 من أقلسرعة الرياح كانت تستخدم إذا  الكالب الكاشفة لأللغامب) 
 .  جدا

 متر / ثانية.  2ر من ثمع الريح أك كالب الكاشفة لأللغامللج) ينبغي أن يتم البحث 
 مطر ال. 10.2

في التربة والتبخر قد يعطي بيان قصير األجل من  لالهدافالمطر له تأثير ضئيل على وجود الروائح 
 العناصر المستهدفة. تحسن الكشف عن الائح من شأنها أن و ر ال

تربة أو تتناثر منها على مساحة أوسع مما يجعل لاق اعما وعلىالثقيلة الروائح بالمطر يغسل الهدف 
 صعبة.  الكالب الكاشفة لأللغامعمليات 
مطار لال ةأيضا تعرضو تربة مختلفة للإزالة األلغام في مواقع اختبار لظروف  وشركات منظماتواختبار 
 الكشف.  قادرة على زالتال  ان الكالب الكاشفة لأللغاملضمان  ولفتراتالغزيرة 
  ثلجال. 10.3

 .  سطح األرضالثلج  تسقط الثلوج ويغطيعندما  الكالب الكاشفة لأللغامال ينبغي أن تستخدم أداة 
 رطوبة ال. 10.4

لسائدة ، ينبغي ظروف الرطوبة االقادرة على العمل بفعالية في  الكالب الكاشفة لأللغاملضمان أن تكون 
في ظل هذه الظروف. وٕاذا تغيرت الظروف بشكل كبير ،  الكالب الكاشفة لأللغامأن يتم تدريب واختبار 

قادرة على التعامل مع  أن تكون الكالب الكاشفة لأللغامالمزيد من التدريب واالختبار لضمان ينبغي أجراء 
 الظروف الجديدة. 

 . تلوث الغالف الجوي 10.5
ال يجوز أن تستخدم في  لذلك للكالب الكاشفة لأللغاممنع من العمل بفعالية يف الجوي قد تلوث الغال

دخان أو روائح من المنتجات النفطية واألسمدة او غازات ملوثة ، به المجاالت التي يكون فيها الجو 
التي ينتج  نعاو مصوالمواد الكيماوية والنفايات ، وحرق المنازل (بما في ذلك النباتات) ، وحركة المرور أ

 عوادم.  عنها خروج
  . الحياة النباتية10.6

1T في المناطق التي يمنع الغطاء النباتي البحث ، أو إذا كان  الكالب الكاشفة لأللغامال تستخدم يجب أن
حرق. القطع أو القد تتم إزالة الغطاء النباتي عن طريق لذا  MDDللـ الغطاء النباتي يحد من قدرة المعالج 

1T 
ذا المطلوب قطع الغطاء النباتي ، وبصرف النظر عن الكيفية التي يتم قطع التي يتعين االضطالع بها فإ

 تجري لتحديد ما يلي : عمليات أي  الكالب الكاشفة لأللغامالتدريب واالختبار قبل أن تنفذ يجري ، و 
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 .  بالكالب الكاشفة لأللغامتأخير الوقت اآلمن بين عدة قطاعات والبحث أ) 
 بعد قطع الغطاء النباتي.  للكالب الكاشفة لأللغام بالبحث) دقة إشارة ب

يجب وال  للكالب الكاشفة لأللغامحرق الغطاء النباتي قد يكون لها تأثير سلبي على القدرة على الكشف ، 
أنها  للبحث في المناطق التي تم فيها حرق الغطاء النباتي إال إذا ثبت الكالب الكاشفة لأللغامأن تستخدم 

 قادرة على الكشف عن العناصر المستهدفة في المناطق المحروقة. 
  األرضسطح من تحت الروائح . توجيه 10.7

القوارض أو الحشرات) ، وينتج  تركتها، (مثل تلك التي وعلى نطاق واسع يمكن أن النباتات مع الجذور 
في ظل هذه الظروف ينبغي التحقيق و بعيدا عن عنصر الهدف.  الكالب الكاشفة لأللغام نقلتروائح عنها 

 مؤشر. الموقع الفي مساحة أكبر إذا تم العثور على أي شيء في 
 . تسجيل البيانات البيئية 10.8

إزالة األلغام وضع إجراءات لجمع المدى الطويل ، وتسجيل وتخزين البيانات وشركات وينبغي للمنظمات 
 ليات والتدريب. أثناء العم عن الكالب الكاشفة لأللغامالبيئية 

البيانات مفيدة للغاية لقياس وخزن ودرجة الحرارة ، المطر (قبل وأثناء البحث) ، والرطوبة في الهواء / ف
 ع الغطاء النباتي. انو االتربة ، وسرعة الرياح / األتجاه ، االشعاع الشمسي ، وظروف التربة و 

   ( النشرة الجوية ) . استخدام محطة الطقس10.8.1
. الكالب الكاشفة لأللغامالنظر في محطات الطقس كجزء من مجموعة أدوات 'المنظمة في وينبغي 

سرعة الرياح والتوجيه ، والضغط الجوي الرطوبة ، ودرجة الحرارة في التربة والهواء قياس محطات الطقس 
، ولكن محطات قياسات يدويا التم ت. ويمكن أن 10.8، ولكن يمكن قياس معظم البيانات الواردة في الفقرة 

 األرصاد الجوية الحديثة توفر التسجيل اآللي للبيانات وبتكلفة منخفضة. 
 كالب الكاشفة لأللغامللتناوب الو االستراحة . 11

  . عام11.1
قادرة على العمل بشكل  الكالب الكاشفة لأللغام. في حين أن بعض االكالب هي فردية جدا في شخصياته

آلخر بحاجة إلى راحة متكررة. الظروف البيئية تؤثر أيضا على عمل مستمر لعدة ساعات ، والبعض ا
 . الكالب الكاشفة لأللغام
للكالب الكاشفة تناوب الو  لألستراحة خاصة لشركات ومنظمات األزالة لتحديد فترةيجب وضع إجراءات 

 . التي تأخذ في االعتبار الظروف البيئية والطبيعة الفرديةو  لأللغام
 البحث  . طول فترات11.2

الكالب الكاشفة على أساس قدرات و  / المدرب معالجالوينبغي أن تحدد طول فترات البحث فقط عن طريق 
 . الكالب الكاشفة لأللغام تعملوالشروط التي بموجبها  لأللغام
 األولى والثانية  الكالب الكاشفة لأللغامبحث . 11.3

مدة من الناحية التشغيلية بشكل مستقل. وبالتالي أن تكون معت الكالب الكاشفة لأللغاممطلوب من جميع 
كزوج ، كما يمكن أن تعمل في البحث األول أو الثاني من أجل  الكالب الكاشفة لأللغامإذا تم استخدام 
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األولى  الكالب الكاشفة لأللغامثاني البحث ال يستخدم الروائح من  الكالب الكاشفة لأللغامضمان وجود 
 تغيير بانتظام. أن يتم اليجب  الكالب الكاشفة لأللغامدور كل من للمساعدة في البحث ، و 

 . رائحة هدف في كل األدوارلضمان أن يتم الكشف عن 
 . المسؤوليات 12 

1T12.1 . مسؤوليات دائرة شؤون األلغامDMA 1T 
1T أنDMA  1بما يلي : يجب عليها القيام  عنها ،  تنوبوكالة اي أوT 

ضمن برنامج العمل  الكالب الكاشفة لأللغاممة على استخدام أ) وضع سياسة واضحة وطنية مستدا
 المتعلق باأللغام. 

الكالب ب) وضع وتنفيذ المعايير الوطنية ذات الصلة وغيرها من المبادئ التوجيهية التي تحكم استخدام 
 ضمن برنامج العمل المتعلق باأللغام.  الكاشفة لأللغام

(بما في ذلك اعتماد  الكالب الكاشفة لأللغامرة الجودة لعمليات ج) وضع وتنفيذ اإلجراءات الالزمة إلدا
في الميدان) في إطار برنامج إزالة األلغام والتأكد من أن جميع الموظفين المكلفين  التنفيذيورصد األداء 

 هذه المهمة .  لتنفيذمؤهلين وذوي خبرة هم  للكالب الكاشفة لأللغامإدارة الجودة ب
إنشاء مناطق في أستخدام الكالب الكاشفة لأللغام من خالل إزالة األلغام  شركاتو  منظماتلد) مساعدة 

 هذا الجانب .االختبار والتدريب وغيرها من التسهيالت لدعم 
 إزالة األلغام  اتمنظممسؤوليات . 12.2

 بما يلي :  للكالب الكاشفة لأللغامتنفيذ عمليات إزالة األلغام  أن
1Tموحدة أ) وضع إجراءات التشغيل الSOP  في عمليات إزالة األلغام. هذه  الكالب الكاشفة لأللغامالستخدام

مع المعايير الوطنية ذات الصلة ، أو في حالة عدم وجود معايير وطنية ،  متناسقةأن تكون  األجراءات
 MDD . 1Tسلسلة معايير الكالب الكاشفة لأللغام مع 
  . الضرورةمي في الموقع عند أماكن إقامة في كل موقع عمل للتدريب اليو وضع ب) 

على أساس منتظم في ظل ظروف يكون   الكالب الكاشفة لأللغامج) أن يتم التأكد من أن اختبار فرق 
 التشغيل. 

 د) وضع نظم وٕاجراءات وتسهيالت لضمان الرعاية الصحية المهنية والعامة للكالب. 
 مسؤوليات إضافية.  بالكالب الكاشفة أللغاماأللغام ، ومنظمة إزالة ا ازالةوينبغي في حالة عدم وجود 

األلغام ، في صياغة معايير وطنية لعمليات دليل  أزالةخالل إنشاء من ه) مساعدة الدولة المضيفة ، 
 البيانات األم. 

1T بمجال الكالب الكاشفة لأللغامو) إنشاء اتصال مع غيرها من المنظمات التي تستخدم إلزالة األلغام 
 MDD   .1Tالـ والتعاون في اختبار فرق  الكالب الكاشفة لأللغامي عمليات ف األتساعلضمان 

 المرفق ألف 
 (المعيارية) 

  المراجع
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الوثائق التالية تتضمن أحكاما معيارية ، والتي ، من خالل اإلشارة في هذا النص ، تشكل أحكام هذا الجزء 
أي من هذه وأن قة ، أو من التنقيحات ، من المعيار. للحصول على المراجع المؤرخة ، والتعديالت الالح

معيار ال. ومع ذلك ، تشجع األطراف على االتفاقات استنادا إلى هذا الجزء من تطبقالمنشورات ال 
للتحقيق في إمكانية تطبيق أحدث الطبعات من الوثائق المعيارية المبينة أدناه. للحصول على مراجع غير 

لمعيارية المشار إليها ينطبق. أعضاء األيزو واللجنة االنتخابية ، الطبعة األخيرة من الوثيقة ا ةمؤرخ
 ن : اجالت ايزو المعمول به حاليا أو المستقلة الحفاظ على س

 .لألعمال المتعلقة باأللغام  والتعاريف  المصطلحاتالخاص ب 04.10 الوطني المعيارأ) 
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 مقدمة 

لصفات المالزمة طريقة التدريب واأستنادا الى ذلك و ختلف بوصفها تقدرة الكلب على كشف األلغام ان 
 ةشفاكالب الكال سائسيزيد تللكلب. ويشير الى ان الجودة الشاملة للكشف عن األلغام بواسطة الكالب 

  من أجراء أختبارات عدة لزيادة األنتاجية لهذه الكالب أثناء العمل الميداني . أللغامل
على سبيل فئما مصطنع قليال. خلق االختبار الذي يكون داب يتمثل العملياتيةالتحدي األكبر للتجارب و 

صواعق أختبارالختبار األلغام المزروعة قد تختلف عن تلك المتاحة عمليا إلزالة األلغام من االمثال ، 
، مما يؤدي إلى اختالفات في توافر األدلة ورائحة الدفن سرب رائحة المتفجرات بحرية أكبرسمح لتت والتي

 أة. معبالاألخيرة ، وخاصة في التربة الصلبة 
 :ما يليلويوفر هذا المعيار الوطني لألعمال المتعلقة باأللغام المواصفات والمبادئ التوجيهية 

 . أللغامل ةشفاكالب الكلل التجارب التشغيلية موقع اختيار وٕاعداد وصيانةأ) 
 التنفيذية.  أللغامل ةشفاكالب الكالب) إدارة ومراقبة عملية اختبار 

 . أللغامل ةشفاكالب الكلل يليإجراءات االختبار التشغج) 
 . أللغامل ةشفاكالب الكال التجارب التشغيليةد) إدارة سجالت 

للعمل في المناطق التي لم يتم  أللغامل ةشفاكالب الكالبالدرجة األولى الختبار هذا المعيار ويهدف 
 معالجتها بأي طريقة أخرى. 

 لغامأل ل ةشفاكالب الكال ألختبارات األجراءات العملياتية 
  مدىال. 1

الكشف عن األلغام الخارجية  اتهذا المعيار يوفر المواصفات والمبادئ التوجيهية التشغيلية الختبار 
معالجات المطلوبة لديهم للعمل في المناطق التي لم تقدم أي محاوالت سابقة إلزالة األلغام ، الللكالب  و 

بعد  أللغامل ةشفاكالب الكال اتاإلضافية الختبار  المبادئ التوجيهية وردت. وحتى من قبل األجهزة اليدوية
 في المرفق جيم.  ميكانيكياتجهيز األرض 

1T الذي هو جزء من ضمان  أللغامل ةشفاكالب الكالهذا المعيار ال ينطبق على التجارب اليومية الداخلية ،
في موقع  مأللغال ةشفاكالب الكال(سؤال وجواب) التي تضطلع بها المنظمات QAالجودة الداخلية 

 1Tالعملية. 
هذه المشكلة في  حددت. وقد العثرة للكشف عن أسالك  أللغامل ةشفاكالب الكالالمعيار يستبعد اختبار 

لم  العثرةفي الكشف عن أسالك  أللغامل ةشفاكالب الكالمن هذا المعيار ، ولكن استخدام  1اإلصدار 
 . العملية لحد اآلنتصبح جزءا من الممارسة 

  . المراجع2
التي أشير إليها في هذا جدا هامةو قائمة بالمراجع المعيارية في المرفق المراجع المعيارية وثائق  وردت

 المعيار والتي تشكل جزءا من أحكام هذا المعيار. 
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  . المصطلحات والتعاريف والمختصرات3
لمرفق باء التعاريف والمختصرات المستخدمة في هذا المعيار في مسرد ا وردتقائمة المصطلحات ، 

 . 04.10 الوطني المعيارتعاريف والمختصرات المستخدمة في الكل شيء ، و كاملة من العبارات 
 أللغامل ةشفاكالب الكال ختبار التنفيذياألالهدف من . 4

  العملياتية. الهدف من التجارب 4.1
مع المعالج ،  لغامألل ةشفاكالب الكال الواحد منالهدف من اختبار التشغيل هو توفير الثقة في قدرة 

والهدف هو  ,من البيانات الكاذبة من ذلك للحصول على الحد األدنىالهدف و  الموجوداتوذلك لكشف 
 . أللغامل ةشفاكالب الكالاختبار كل 

  العملياتيةز التجارب ي. ترك4.2
 كشف عن األلغام. للالعمل معا تشكل أداة بو  أللغامل ةشفاكالب الكالو  المعالجأن 

المعالج على محك االختبار ، وينبغي له / أن تقيم األداء أثناء االختبار. وضع م من عدم على الرغ
معالج ، وهذا يمكن أن يؤدي الداء افشل يبشكل جيد في حين  أللغامل ةشفاكالب الكال أن تعملويجوز 

ة للمنظمة معالج إجراءات التشغيل الموحدالطاعة االكلب. هذا يمكن أن يحدث إذا فشل ختبار اإلى فشل 
األخطاء  ةمعالجبتوجيهية فيما يتعلق المبادئ الهذه المعايير تشمل و  .أللغامل ةشفاكالب الكالفي 

 المحتملة ، وفرض عقوبات عليها. 
 ت. إذا كانأللغامل ةشفاكالب الكالويمكن اختبار المعالج مرة أخرى والحصول على رخصة التشغيل مع 

شهادة  ياخذ انمعالج آخر ليمكن و ،  العملياتيها اجتازوا اختبار والمعالج ل أللغامل ةشفاكالب الكال
 اختبار التشغيل نفسه. 

 موقع ال. اختبار 5
 تخطيط ال 5.1

1T 10اإلجراء القياسي لوضع موقع التجارب في مربعاتm 10×m  مع الممرات اآلمنة. أحيانا يتم تجميع
 1Tهي : و  على شكل مربعاتهذه الصناديق 

 الناحية العملية.  أ) األكثر شيوعا من
لفحصها  تعدا أللغامل ةشفاكالب الكالتكون مراقبة ، وخصوصا عندما المتابعة و اللوضع و اب) سهلة 

 في نفس الموقع. و في وقت واحد 
  .عمليات البحث من أربعة اتجاهات مختلفة لج) قادرة على السماح 

  موقع االختبار حجم  5.2
التباعد فعدد من صناديق االختبار المطلوبة ،  على شكلار ختبالموقع ايتم تحديد الحجم الكلي ل

 مناطق الالزمة ألغراض اإلدارة. المساحة الدنياال) وأية 7.2مطلوب بين مربعات االختبار (انظر البند ال
 متر مربع.  400من قبل كل كلب أثناء االختبار هو  اليتم البحث فيه المطلوبة 

ختبار ضمن برنامج يعتمد على عدد من البية جميع متطلبات اعدد صناديق االختبار الالزمة لتلو 
 العوامل ، والتي تشمل : 
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 لفحصها ، بما في ذلك أي متطلبات االختبار.  أللغامل ةشفاكالب الكالأ) عدد 
 من االختبار ، والتي يمكن وضعها مكافحة األلغام في المعايير الوطنية.  ةالمطلوب الغايةب) 

 . 10.1فصل في مربع اختبار واحد. انظر البند البين اختبارات  افذالن ج) وقت االنتظار
  9.4و  9.1إلنشاء صناديق إضافية للتدريب قبل االختبار. انظر الفقرات الواجب الشرط د) 

  عوامل أخرى 5.3
 يتعين النظر في العوامل األخرى عند اختيار موقع االختبار ما يلي : 

 . أختبار الكالب الكاشفة لأللغام  سيتمالساعة (ق) من السنة في أ) 
 االختبار. في هذا الموسم مدة إزالة األلغام ، وبالتالي ب) موسم 

 المسح األولي  5.4
 :  الى مناسبة. وينبغي أن تنظر الدراسةالوينبغي إجراء مسح أولي من أجل تحديد مواقع التجارب 

 . المطلوبختبار الأ) حجم موقع ا
 مناطق ، بما في ذلك استخدام الحيوانات. ب) االستخدام الحالي لل

 ج) قضايا األمن والحاجة إلى سياج وحراسة. 
 مواقع االختبار مدة ال تقل عن خمس سنوات.  في د) ملكية األراضي. وينبغي لحقوق استخدام األراضي

 الظروف الميدانية.  فيه) المناظر الطبيعية والغطاء النباتي االحتياجات الالزمة 
سوف تؤثر تأثيرا كبيرا التي التغييرات في الطقس و  اليت تؤثر على تحديد نوع التربة وكذلكف ظرو الو) 

 على تماسك التربة. 
أو ارتفاع مستويات المياه  أنخفاضيمكن للمنطقة أن تخضع للفيضانات ، هل ز) الصرف الصحي. و 

 الجوفية. 
تجات النفطية واألسمدة والمواد الكيماوية ح) أي األلغام الموجودة من مخلفات الحرب أو التلوث من المن

 .والنفايات 
 .و. المعادن بما في ذلك الرصاص والشظايا 

 ط) تلوث الغالف الجوي عن طريق االنبعاثات الناتجة عن حركة المرور ، أو حرق المصانع المحلية 
 إنشاء وصيانة الموقع. باك) التكاليف المرتبطة 

 . االعتبارات البيئية 5.5
 ي أن تؤخذ االعتبارات البيئية التالية عند تحديد مواقع التجارب : وينبغ

التضاريس شديدة  أللغامل ةشفاكالب الكالالطبيعية. وٕان كان من المحتمل أن تستخدم  التضاريسأ) 
يمكن أن ينتقل خالل  وهلاالنحدار ، ال ينبغي أن يكون في موقع التجارب في مناطق شديدة االنحدار ، 

 . أختبار التربة عناصرالمطر 
أثناء البحث ،  أللغامل ةشفاكالب الكللمنع حرية الحركة يب) الغطاء النباتي. والغطاء النباتي الكثيف 

  .ويمكن أن يؤثر على دقة البيانات 
 جيدا .ج) نوع التربة. يجب أن يكون نوع التربة 
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ٕاذا تم العثور على األلغام أو و د) ينبغي تجنب المناطق التي تم تطهيرها في غضون السنتين السابقتين 
يتجنب . وينبغي أن يكون التلوث الحاصل في التربة بنسبة عالية من المواد المتفجرةالذخائر غير المنفجرة 

المناطق التي تم تدمير األلغام أو المتفجرات من مخلفات الحرب في الموقع بسبب انتشار بقايا وشظايا 
 المتفجرات. 

بعد الفحص البصري ، والبحث مع جهاز الكشف عن  اآلخرىجسام المعدنية يجب إزالة جميع األه). 
  .المعادن. معادن التلوث 

من المركبات التي قد تؤثر على نتائج االختبارات و من أي تلوث  خاليختبار الموقع اينبغي أن يكون و) 
مثل هذه المنتجات ، أو  فيوثة المنطقة الملكانت مثل المنتجات النفطية واألسمدة أو المواد الكيميائية. إذا 

الملوثة عن طريق حرق المنازل ، وحركة المرور أو مصنع غازات العادم ، ال يحق للمنطقة أن تستخدم 
أن تستخدم  ال ينبغي   مرغوب فيه ، الٕاذا كان هناك أي شك في مستوى التلوث غير و كموقع اختبار. 

 . المنطقة كموقع اختبار
موقع اختبار هبوب  لرياح قوية وينبغي تنحيته بأنهبانتظام الختبار المقترح ا موقع ريح. إذا تعرضالز) 

 . أللغامل ةشفاكالب الكال علىشارة االرياح قوية تؤثر على دقة 
 صواتالمنعزل من أو  امحمي أن يكونموقع االختبار على ح) الضوضاء واالضطرابات األخرى. وينبغي 

  .عالية ، والمرور ال
 االختبار  . اختيار عناصر6

  . عام6.1
(األلغام أو المتفجرات من مخلفات الحرب أو أجزاء  ومن أكثرها شيوعا حية كأهدافويتعين استخدام أمثلة 

 . كدالئلمنها) 
الدالئل التي تم استردادها من الحقل. إذا هذه و ومن الناحية المثالية ، يجب استخدام عناصر االختبار 

 تستخدم عناصر من المخزونات أو المخازن.  وأفضل من أنليست متاحة ،  تكون
 ختبار الا دالئل. عدد من 6.2

لى اثنين) سيكون (يفضل أن ال تزيد ع ثالثة عناصر كحد أقصىكدليل ، الختبار و ألغراض التخطيط 
 م.  10 ×مربعات 10موقع االختبار المنصوص عليها في نطاق مطلوبا في مربع 

  دامهاختبار قبل استخال. تخزين سلع ا6.3
هناك فرق في الرائحة والتي تنبثق من عناصر االختبار التي تم استردادها من الميدان لتلك التي تم 

المواقع بشكل منفصل عن  هااستعادة العناصر من حقل تجارب يجب أن يتم تخزينوأن تخزينها في مخبأ. 
 متفجرات. لل السابقة

من الدهانات والمنتجات النفطية واألسمدة والمواد على مقربة من تجارب ال مواديجب أن ال يتم تخزين 
الكلب باألختبار فشل يالكيميائية قبل استخدامها ألنها قد تمتص الروائح الصادرة عن هذه المنتجات و 

االختبار. ويمكن استخدام  في ال ينبغي ارتداء القفازات عند التعامل مع المواد البالستيكيةو ،  هامةكنقطة 
  .رقيقة بدال من القفازات أكياس بالستيكية 
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  االختبار وملحقاتها دالئل. إزالة التلوث من 6.4
. ويتم للفشلمواد أو الملحقات قد تعرض الختبار للإزالة التلوث أمر حيوي ، ألن كميات ضئيلة من التلوث 

 :  تبار واألدوات والملحقات . ويوصى إجراء التطهير التالياخ دالئلتطهير جميع 
 . والمعدات في المياه المغلية النظيفةف األدوات أ) غسل وتنظي

متفجرات ، في المياه الصالحة التحتوي على التي ختبار الا دالئل، باستثناء  دالئلجميع  غسل يجبب) 
  الحين واالخر.دقيقة مع تغيير الماء بين  2×  10للشرب لمدة ال تقل عن 

 مرتين. من لغلي أكثر المياه النظيفة قبل ابج) غسل وتنظيف جميع العناصر 
 . جيداف جلتالهواء الطلق ب كافة العناصر في الشمستوضع غليان بعد كل غسيل أو د) 

في قفازات بالستيكية. ويمكن استخدام أكياس  التعامل معها، ال بد من  الدالئله) عندما تم غسل 
  .بالستيكية رقيقة بدال من القفازات 

 . إعداد الموقع 7
 ختبار ووضع العالمات عليهاالاقياس مربعات  7.1

 والشركات المنظمات الذي تستخدمه البحث للعملياتختلف اعتمادا على نظام يموقع التجارب التخطيط ل
فإن هذه  ومع ذلك،  م10ويفضل أن يكون  م 10-7بحث للنموذجي الخط الالمحلية. ويبلغ طول 

إعداد على أساس ت االختبار ويقوم النظام األنظمة عادة ما تكون مرنة بما فيه الكفاية للعمل في مجاال
 : المعلومات التالية  يجب أن تسجلو مربعات االختبار قياس 

 . وتسجل بشكل دقيقموقع للكل مربع على الخريطة مع اإلشارات أختبار أ) 
. األرض على مستوى سطح القضيبجزء العلوي من للويظهر معدني ال القضيبكل زوايا  ب) وضع

 . مربع األختبارسجل بدقة على خريطة يعالمة الزاوية باألقل  يكون واحد علىو 
عن طريق بوصلة  هيمكن تحديدو ختبار واحد أو أكثر بشكل واضح المعالم الموقع ايكون ج) ينبغي أن 

كل مربع لعلى األقل زاوية  في كل ةواحديجب وضع عالمة و ؤخذ عن بعد يينبغي أن و . األتجاهات
 اختبار. 

كما االختبار.  دالئلأو مواد مماثلة قبل زرعها في  بشريط مؤقتالختبار المربع الطراف جميع االتؤشر د) 
  الحقًا .يمكن إزالة هذه العالمات 

1T 20مربع الاالختبار في  دالئله) أن يكون موقع كلm  مترا ، ويكون مسجل على  10 على يزيد طولهاو
 1Tختبار. الامربع خريطة 

 ختباراالربعات الحد األدنى للمسافات بين م 7.2
 .  مربعاتالأمتار أو أكثر ، إال عندما يتم تجميع  3 لمسافةبين مربعات االختبار  التباعديكون وينبغي أن 

على التحرك  الكالب الكاشفة لأللغامختبار تسمح لمعالج الممرات بين مربعات اتكون الينبغي أن كما 
 الكالب الكاشفة لأللغاممربعات من مخاطر الوقوع في  والحذرمربع ، البحرية في جميع أنحاء محيطات 

 مجاورعن طريق الخطأ. المربع الإلى  يخطو معالج آخرمكافأة ، أو منحهم الالمجاورة خالل 
 ختباراالعدد األصناف في مربع  7.3
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متر مربع  400ال تقل عن  والتي ختبارالعناصر االختبار في منطقة ا من عددهناك يجب أن يكون 
 . عنصر 7-5 تكون
 شياء اختبار في مربع اختبار . موقع ا7.4
عشوائية وغير وتكون ( األهداف ) المراد البحث عنها  هياالختبار داخل مربع تكون  دالئلمن  دليلكل 

ختبار أو بين العناصر المجاورة الاالختبار في مربع ا دالئلمن  دليل. وعلى مسافة ال تقل بين كل متوقعة
 وحسب رأي المعالج على مقربةو أمتار ما لم يتم التمييز بين األهداف  3بار في مربعات االخت

  الدليلاختبار عمق  7.5
وأختبار  ةنموذجي متمثال بأعماقينبغي أن يكون  واألعماقاالختبار في أعماق مختلفة.  دليلويتم دفن 

 . الكالب الكاشفة لأللغام عليها الحقا
 التعرف على القطع  7.6
، حتى  اآلخرىفي األرض مع عناصر االختبار  هاهي قطع صغيرة من المعدن التي يتم وضعر األختباقطع 

 دالئل. وينبغي أن تستخدم مع عليه استخدام أجهزة الكشف عن المعادن هأن موقعها يمكن التحقق من
ق تطبأن االختبار والمحتوى المعدني بحيث يمكن التحقق من الموقع الدقيق لبنود االختبار. وينبغي 

 اإلجراءات التالية : 
 .  تبار لنفس الموادخالأ) جميع القطع في مربع ا
 .  الوزنب كغم 15 ـتتجاوز الالأن ب) يجب على كل قطعة 

 .  6.3ج) تطهير كل قطعة وفقا لإلجراءات المبينة في الفقرة 
 ض. االختبار في األر  دالئلفي إطار  األستدالل بصورة مركزيةد) ال ينبغي أن توضع قطعة 

 .  خالل تحديد المواقع ختبارالقطعة ا دليلال تلوث ه) 
  تكون كما يلي : للكالب الكاشفة لأللغاماالختبار  دليلعن لضمان أن يتم الكشف و ومن الضروري 

  دفنالاختبار  دالئل 7.7
 اإلجراءات التالية : من خالل اختبار دفن ،  دالئليجب أن تطبق 

أي اتصال مع التربة. ال  منتغطية اليدين ليكية أو أكياس بالستيكية مزدوجة قفازات بالستأرتداء أ) ينبغي 
 رائحة مميزة جدا.  لها النكياس بالستيكية مصنوعة من المنتجات النفطية االقفازات أو تكون الينبغي أن 

ذا كان التربة. وينبغي أن تظل أعلى من مكونات التربة في قطعة واحدة إ أختالفاتب) ينبغي التقليل من 
 ذلك ممكنا. 

الختبار خارج موقع االختبار ، وعدم  دليلفي هذا ال بأضافة حجم أكثر ةالتربة الفائضيجب إزالة ج) 
 داخل المربع أو المربعات المجاورة.  هاانتشار 

 االختبار.  دليلحول  ىءد) ال ينبغي أن تستخدم التربة األصلية لمل
 االختبار.  دالئلثناء إعداد موقع االختبار وأثناء التعامل مع تطهير فقط أالأن تستخدم معدات ينبغي ه) 
 األولي  الزمنمتطلبات  7.8

، مما يسهل نقل رائحة الهدف من اختبار  درجات حرارة الهواءو لتربة يعتمد على الرطوبة في ا الهدف
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سماح باألستخدام كحد أدنى لل الكالب الكاشفة لأللغامموقع اختبار إلى السطح. وينبغي أن يكون  الدليل
 قبل ثالثة أشهر :

 . التربة ، وتلوث التربة السطحية  إلى سطح وأنتقالهاهدف الأ) رائحة 
 ب) اضطراب األرض الناجم عن دفن العناصر المستهدفة. 

من ستة أشهر أو أكثر من  أطول مدة الىمثال تصل في المناطق ذات األمطار قليلة أو معدومة ، 
 . غير متوفر ويجب سحبه عدة مرات ن يكون الماء في موقع االختبار المرغوب فيه. وينبغي أ

  األمن والحماية لموقع التجارب 7.9
غير أي شخص حراس لمنع دخول وجود قامة سياج على موقع االختبار أو اقد يكون من الضروري 
 مصرح به في المنطقة.

 اختبار موقع السجالت  7.10 
 تكون المحاضر تتضمن ما يلي : و ومسجل.  ختبار دقيقالويجب أن يكون موقع ا

مربع ، وحدود موقع االختبار ، وأرقام  ةبارز الختبار تظهر الميزات الطبوغرافية الموقع ا) خريطة لأ
 اتجاه الرياح السائدة. و  ، والحدود من مربعات االختبارختبار الا

، ومكان وجود عناصر  يق للعالمات، والموقع الدق اتختبار الب) خريطة كل مربع اختبار يبين عدد مربع ا
  .عمق ، والنوع ال، و االختبار

دالئل كاذبة وبيانات بيئية للمساعدة  عن أيةقياسي الختبار البعد كل اختبار في مربع اتسجيل الينبغي ج) 
 خاص. الختبار الفي إدارة أي تجارب أخرى ضمن مربع ا

  سجالت موقع االختبار 7.10.1
الوصول إلى السجالت ، بما في  كيفيةتعتمد على  الكالب الكاشفة لأللغامختبار ة ألالتنفيذيمصداقية الأن 

الذي عدد قليل من الناس لو لفحصها فقط و ختبار في مربعات االختبار. لال الدالئلذلك مكان وعدد من 
أي منهم ينتمون إلى أي من  ويجوز أن يكونمربعات ، في الينبغي أن تشارك في التحضير لالختبار 

 إزالة األلغام.  وشركات  منظمات
. يجب أن يتم أن يكون من قبل مدير اختبار وحدهوينبغي إعداد نسختين من السجالت والخرائط ، ويفضل 

يجب أن يتم تخزين و  االختبارأو جهة تخزين كل نسخة على حدة في مواقع آمنة من قبل السلطة 
صول إليها دون الحصول على إذن من مدير السجالت في مثل هذه الطريقة التي ال يستطيع أحد الو 

 ختبار ، أو دون موافقة خطية من سلطة االختبار. الا
األرض في الميكانيكية بالطريقة  العملبحث بعد في ال للكالب الكاشفة لأللغامالتجارب التشغيلية  7.11

  لهذا المعيار.ويتم الكشف عن التفاصيل في المرفق جيم 
 
 ختبار . الحفاظ على موقع اال8

  التحقق من مكان وحالة اختبار العناصر 8.1
المسؤولة أو الشركة بانتظام من قبل موظفين من المنظمة  الكالب الكاشفة لأللغاممواقع وينبغي اختبار 
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 .  لتأكد من أنها آمنة على نحو كافعن موقع ل
يمكن مقارنتها مع  مواقعأختبار ر وسقوط الثلوج. وينبغي بعد ذلك امطالا من سقوطيفضل بعد فترة 

 بسبب عوامل التعرية.حدث تقد األلغام التي  أنتقالالسجالت لضمان عدم 
 قطع النباتات  8.2

أسلوب استخدام نفس  من خالل الكالب الكاشفة لأللغام اتينبغي أن يتم قطع النباتات على مواقع اختبار 
وال يمكن قطع النباتات مباشرة قبل  المعدات واألساليب المستخدمة في العمليات.نفس نباتات و للقطع ال

سماح للحيوانات الرعي على موقع التجارب للحد من ال في بيئات معينة قد يكون من المقبولو االختبار. 
انتشار بعض التلوث ، ولكن ليس من يؤدي الى رعي الحيوانات  وأنالحاجة إلى قطع الغطاء النباتي. 

الكالب الكاشفة  ت عليهاحدث في المناطق التي عملي ماكلة ، وخاصة إذا الرعالضروري أن تعتبر مش
 لأللغام .

  العملياتية. إدارة ومراقبة االختبارات 9 
 إدارة االختبار  9.1
 المسؤوليجب أن يشرف عليها مدير االختبار المؤهل  للكالب الكاشفة لأللغام العملياتيةجميع التجارب ان 
 أثناء االختبار.  الكالب الكاشفة لأللغامختبارات وتقييم ، وٕادارة اال اتقع االختبار اعداد مو ا عن

1T الكالب الكاشفة فرق  ةعلى تقييم مهني اقادر  ليكونويجب على مدير اختبار امتالك المعرفة والمهارة والخبرة
إزالة األلغام.  وشركات كطرف محايد من قبل منظمات اليه على أنهوأنه من الضروري أن ينظر  لأللغام

 . اتختبار البناء على نتائج ا DMAعن إصدار توصيات إلى  ختبار مسؤولالامدير وأن 
أو األختبار للتدريب  العملياتيةقع التجارب امو  ان تستخدمإزالة األلغام ال يجوز  وشركات منظماتوأن 

 وكانتختبار الل والتي أستخدمتدون إشراف مدير االختبار. إذا كان جزء من موقع التجارب الداخلي 
ختبار داخلي ، لن المخصصة للتدريب أو ا عندها تكونمربع الرئيسي للختبار المنفصلة عن اة منطق

 يكون هذا الجزء مرة أخرى إلجراء تجارب ، ولكن فقط ألغراض التدريب. 
  أوليإعداد  9.2

أن موقع ختبار للتأكد من العلى األقل قبل يوم من ا ةواحدمره ختبار الختبار تفقد موقع االمدير اوينبغي ل
 جاهزا لالستخدام.  ويكون سليم ه بشكلإعدادتم االختبار 

1T الـختبار استعراض جميع جوانب اليكون لمدير اوSOP التي يجري اختبارها  الخاصة بالمنظمة أو الشركة
 1T. بالعمل بشكل مباشر وغير مباشروالتي لها صلة 

 ( الموجز ) حاطةالاختبار إ 9.3
 : ادناه مات التالية موجز المعلو لا أن يتضمن ينبغي

1T أ) إجراءات موحدةSOP  1موقع االختبار.  فيتعملT 
 ب) إجراءات االختبار التفصيلية. 

 مربعات االختبار. لج) وضع عالمات 
 د) إدارة المناطق. 



 9,42 المعايير الوطنية لشؤون االلغام
  2010طبعة 

 

 12 

 . واألشخاص الخارجينزوار لمتابعة ومراقبة حركات اله) نقاط المراقبة 
 ي تحتاج إلى معالجات. التالكالب الكاشفة لأللغام و) بقية مجاالت 

 ز) القيود المفروضة على الحركة داخل موقع االختبار. 
 .  مفيدة بالعمل ح) أي معلومات أخرى قد تكون ذات صلة

1T تعمل بالـ  إزالة األلغام وشركة اختبار كل منظمةمن جيزة و  مدةوينبغي خاللMDD  يتم األتفاق عليها 
 1T. األختبارموقع بموجب خية و ظروف المناالمة ئعلى مدى مالبأنها تعمل 

باستمرار من  تحديثهيتم حيثما كان ذلك ممكنا ، ينبغي استخدام محطة الطقس ، والذي يوفر سجال 
األتاحة الهدف من ذلك هو و معلومات الطقس  جميعاالحوال الجوية قبل وأثناء االختبار. وهذا يضمن 

إال  ذلك تائج االختبار على أسس بيئية. ال يمكنحالة الطعن في ن فيو للطرف اآلخر المراد أختباره بأنه 
 .جوية سيئة  في ظروفنتائج االختبار تكون أن 

  متطلبات التدريب 9.4
في  بالتهئية للعمل  ترغبوالتي  على الكالب الكاشفة لأللغاملتدريب ازالة األلغام وشركة اويجوز للمنظمة 

أو ختبار كفالة تزويد المنظمة الاموقع ين على مدير في هذه الحالة ، يتعو بيئة مشابهة لموقع االختبار. 
 نشئالذي سياختبار مربع ، و و لية الفورية منطقة التشغيالمنطقة التدريب خارج  علىإلزالة األلغام الشركة 

اختبار من نفس النوع ، وذلك قبل  دالئلبنفس طريقة مربعات االختبار ، والتي تحتوي على  ويعد
 اء التدريب في أي وقت على صناديق مخصصة لالختبار. سوف يتم إجر و االختبار. 

  إحالة مربعات اختبار 9.5
قبل االختبار التشغيلي.  الكالب الكاشفة لأللغامختبار تعيين مربعات اختبار لمعالج الاموقع يكون لمدير 

ختبار ، االأجراء الحق في االطالع على مربعات االختبار قبل  الكالب الكاشفة لأللغاممعالج ل ويكون
 أو باالنزعاج أثناء عملية التفتيش.  التي دخلها بنفسهصناديق الشريطة أن ال يتم اختبار 

  المراقبون 9.6
1Tزالة األلغام ، وغيرهم من المراقبين تكون مقبولة لدى منظمة اختبار ، الإشركة الأو منظمة الممثلو  حضور

 للموقع SOP إجراءات العمل القياسيةالقواعد المنصوص عليها في  الى أطاعةاالنتباه  ويكون
 تأثير على اختبار. للختبار المراقبة من قبل مدير الال يسمح لو  

يطلب من  فأنهاالختبار ،  بحالةبعث على القلق يختبار يشعر بأن أيا من المراقبين الوٕاذا كان مدير ا
 إلى آخر نقطة مراقبة أو لمغادرة الموقع تماما.  األنتقالالمراقبين 

 فيديو الصور و ال 9.7
غراض التعلم ، شريطة أن ال تتعارض مع سير أللرصد ا ويمكن أن تؤخذ الصور والفيديو أثناء اختبارات

 االختبار. 
  رصدالاختبار  9.8

1Tختبار ، أو مقيم مؤهل يعينه مدير اختبار ، للتحقق ما إذا كان الويتم رصد هذا االختبار من قبل مدير ا
أو للمنظمة  SOPالـ  وفقا إلجراءات التشغيل الموحدة جاء  لكاشفة لأللغامالكالب ا من قبلالبحث 
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 1T.  إلزالة األلغامالشركة 
أثناء البحث. إذا  الكالب الكاشفة لأللغامال يصرف معالج  أنهبالرصد في مثل هذه الطريقة  يكونوسوف 

التي سبق و  ب الكاشفة لأللغامللكالمقيم جعل سجالت البيانات التي قدمها اللزم األمر ، ينبغي للرصد / 
لها أن اختبرت في المربع نفسه ، للمساعدة في التحقق من أي ردود إيجابية كاذبة أو غير معروفة من 

 . الكالب الكاشفة لأللغامقبل 
 استخالص المعلومات  9.9

منظمة الء وغيرها من أعضا الكالب الكاشفة لأللغامختبار استخالص المعلومات من معالج اليكون لمدير ا
نتائج االختبار ، ومراجعة لغطية ت األسئلةإزالة األلغام في الموقع عند االنتهاء من االختبار. ويكون وشركة 

الكالب الكاشفة مربع ويجب ان تعالج الجوانب الخاصة لطبيعة البحث. وينبغي تشجيع معالج السجالت 
 على االختبار.  هعرضو للتعبير عن حالته  لأللغام

تعبير عن آرائه بصورة موضوعية. حيث مفتوحة لل مأفكارهو صادقين يكونوا  أن ختبار الا يلمدير وينبغي ل
ح اتخاذ إجراءات تصحيحية. وينبغي أن يعقب استخالص اينبغي اقتر و يتم تحديد أوجه القصور ، 

 سلطة االختبار. تنظيم لزالة األلغام و اتقرير مكتوب على اختبار  فيالمعلومات 
  دير من نتائج االختبارشكر وتق 9.10

معالج الإذا كان . الكالب الكاشفة لأللغاممعالج لويتضمن السجل نتائج االختبارات وتشمل مساحة لتعليقات 
يمكن تسجيل التفاصيل و لديه أي تعليقات حول أي جانب من جوانب االختبار ،  للكالب الكاشفة لأللغام

التوقيع على محضر نتائج االختبارات ب الب الكاشفة لأللغامالكفي اختبار النتائج القياسية. ويقوم معالج 
 على فرصة للتعليق.  االختبار وحصل انه قد شهد نتائجبواالعتراف 

 . إجراءات االختبار التشغيلي 10
 الكالب الكاشفة لأللغامالبحث  اتعدد مربع 10.1

ناديق منفصلة. في الظروف يجب أن تعمل في ص الكالب الكاشفة لأللغامجميع فان ألغراض االختبار 
صناديق البحث. وربما يتم  بصورة فرديةبينمرة واحدة في الشهر وينبغي أن تمر عن قل تال و العادية 

ضوء الشمس بين  ووجود تخفيض هذا الحد إلى أسبوعين إذا كان هناك فترة من االمطار الغزيرة
 االختبارات. 

ختبار في الويمكن ا الكالب الكاشفة لأللغام من اثنينيجوز  في الظروف القصوىو ،  أذا كانت هناك توصية
 شريطة أن يتم تطبيق الشروط التالية :  امربعات نفسهال

تفتيشها من قبل اثنين  التي يتم مساحةالأكثر من نصف على  الكالب الكاشفة لأللغامكل ينبغي اختبار أ) 
 . المعالجين أو المدربين للكالب الكاشفة لأللغاممن 

 4-3الجلوس بشكل عشوائي أساس على  للكالب الكاشفة لأللغامأن يكون ترتيب البحث األول  ب) ينبغي
 . الثاني السماح للبحث في المربعو مربع بعد االنتهاء المرات في 

 او الشركةالمنظمة باالمتثال إلجراءات التشغيل الموحدة إلزالة األلغام  10.2
1T عملية البحث وفقا لإلجراءات المبينة في إجراءات التشغيل  إجراءب الكالب الكاشفة لأللغاممعالج يقوم
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عن  اتبعض االنحرافلحاجة ال. ومع ذلك ، قد تكون هناك  MDDالــ  زالة األلغام فيامنظمة الالموحدة 
 مستمرةتكون  الكالب الكاشفة لأللغامإجراءات التشغيل الموحدة لتسهيل االختبار. على سبيل المثال ، فإن 

 1T. توقيفهال يجوز و وفقا إلجراءات التشغيل الموحدة وذلك شارة ، االختبار بعد إعطاء الربع ابحث في ملل
ترسل من قبل السلطة لموحدة لتلبية متطلبات االختبار التغيرات التي طرأت على إجراءات التشغيل اأن 
 . مستقبالً  تدريبللعادة أي إبللسماح وذلك إزالة األلغام في وقت مبكر من االختبار الالزم  وشركة لمنظمةوا

 اتجاه الرياح  10.3
خرى قبل االختبار وفقا االعوامل بيئية التقييم اتجاه الرياح و ب الكالب الكاشفة لأللغاممعالج للويقوم 

لإلجراءات التشغيل الموحدة ، واستخدام الحكم الخاص بها عند البت في اتجاه البحث. ويجوز للمعالج 
 وقت. تغيير اتجاه البحث في أي 

 كسر البحث  10.4
الماء في أي وقت خالل  موٕاعطائه الكالبأخذ استراحة لبقية أن ي الكالب الكاشفة لأللغامويجوز للمعالج 

 معالجمن حق الو ،  ينمع اثنين من المعالجيجري  الكالب الكاشفة لأللغامعملية البحث. إذا كان اختبار 
في آخر  للمعالج الثاني الكالب الكاشفة لأللغامبحث مع الاية ، وبد الكالب الكاشفة لأللغامترك بقية  األول
 اختبار. مربع 
  ختبارالالحد األدنى لمتطلبات ا 10.5
 400ينبغي أن يكون ما ال يقل عن  الكالب الكاشفة لأللغامكل لالمراد تغطيتها بحث الحد األدنى المنطقة 

نموذجي في برامج ال الكالب الكاشفة لأللغامنى من متر مربع. ويستند هذا الرقم على اإلنتاجية والحد األد
تعمل بنشاط لمدة ال تقل عن ساعة و فردية بصورة  الكالب الكاشفة لأللغامإزالة األلغام. وينبغي أن تكون 

تواجه ما ال يقل ان  الكالب الكاشفة لأللغاممرات) أثناء االختبار. ويتعين على كل ال عددواحدة (باستثناء 
 الهدف أثناء االختبار.  ل مندالئعن خمسة 

قادرة على تغطية منطقة و  كالب الكاشفة لأللغامال ءستثنائية ، يجوز أن يكون أداالظروف االفي ظل و 
المرخص لها  الكالب الكاشفة لأللغام ءفي هذه الحالة ، أن يكون أداو ختبار في تخفيض الوقت الالزم. الا

 بالعمل في المناطق تقليصها فقط. 
  اء االختبارإنه 10.6

الكالب إنهاء االختبار في أي وقت إذا كانوا يعتقدون أن من  الكالب الكاشفة لأللغاممعالج ويجوز ل
الكالب معالج عمل بشكل صحيح. ويمكن لتب ما ال تعاني من هفوة في التركيز أو لسب الكاشفة لأللغام
ختبار مع ال، واستكمال ا شفة لأللغامللكالب الكا اآلولختبار السأل عن انتهاء اأن ي الكاشفة لأللغام

إجراء اختبار بالثانية في المرة  الكالب الكاشفة لأللغام ء، شريطة أن يكون أدا الكالب الكاشفة لأللغام
 كامل. 

  . المسؤوليات11
 :  أدناه بما يلييكون  للكالب الكاشفة لأللغامتنفيذ عمليات إزالة األلغام و تنظيم 

في عمليات إزالة األلغام. في حالة  الكالب الكاشفة لأللغامل الموحدة الستخدام أ) وضع إجراءات التشغي
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  . 9.44ولغاية 09.40وجود معايير وطنية ، مع سلسلة 
 

 المرفق ألف 
 (المعيارية) 

 المراجع 
 الوثائق التالية تتضمن أحكاما معيارية ، والتي ، من خالل اإلشارة في هذا النص ، تشكل أحكام هذا الجزء

من المعيار. للحصول على المراجع المؤرخة ، والتعديالت الالحقة ، أو من التنقيحات ، أي من هذه 
المنشورات ال تنطبق. ومع ذلك ، وتشجع األطراف على االتفاقات استنادا إلى هذا الجزء من معيار 

ضاء األيزو واللجنة للتحقيق في إمكانية تطبيق أحدث الطبعات من الوثائق المعيارية المبينة أدناه. أع
 االنتخابية المستقلة الحفاظ على سجالت ايزو المعمول به حاليا أو أون : 

 قاموس المصطلحات لألعمال المتعلقة باأللغام ، والتعاريف والمختصرات.  04.10أ) المعايير الدولية 
خ من جميع أحدث إصدار / طبعة من هذه اإلشارات ينبغي استخدامها. عقد مركز جنيف الدولي بنس

 المراجع المستخدمة في هذا المعيار. 
 المصطلحات والتعاريف والمختصرات 

1TB.1 .1T 
 صندوق 

  مقدمة
 تعديل السجل 
  المعيارإدارة تعديالت 

سلسلة المعايير تخضع لمراجعة رسمية على أساس كل ثالث سنوات ، ولكن هذا ال يحول دون التعديالت 
ث سنوات ألسباب تتعلق بالسالمة والكفاءة التشغيلية أو ألغراض التي تبذل في هذه الفترات لمدة ثال

 . طويرالت
وكما عدد ، وتاريخ وتفاصيل عامة من التعديل الكما يتم إدخال تعديالت على هذه المعايير التي ستمنح 

هو مبين في الجدول أدناه. كما سيتم عرض هذا التعديل على صفحة الغالف من المعايير من خالل 
  . يالتعدد التعدو حت الميالد طبعة من عبارة 'دمج إدراج ت

وكما في المراجعات الرسمية لكل المعايير يتم االنتهاء من الطبعات الجديدة التي ستصدر. والتعديالت 
حتى تاريخ للطبعة الجديدة ستدرج في طبعة جديدة وتطهير الجدول تسجيل التعديل. وسوف يبدأ التسجيل 

 رى حتى استعراض آخر هو القيام بها. من التعديالت ثم مرة أخ
 

 والجدول التالي أدناه يوضح فقرات أجراء التعديل / التنقيح للمعيار الوطني :
 

 تعديل أو تنقيح التفاصيل التاريخ الرقم
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 مقدمةال

منظمات العاملة في شؤون األلغام ، لتوفير والمحافظة على سالمة أماكن ألو  DMAمسؤوليات والتزامات من 
. السالمة والصحة المهنية تتحقق من خالل تطوير ممارسات العمل 10.10المعيار العمل والعاملين ويرد في 

التعليم والتدريب المالئمين ، وتصميم المعدات اآلمن  ، وٕاجراءات التشغيل اآلمنة ، واإلشراف والمراقبة الفعالة
 ، وتوفير معدات الحماية الشخصية الفعالة ومالبس الوقاية الصحيحة.

ذي سوف يقلل من احتمال وقوع ضرر ، ولكن سيكون هناك دائما احتمال بحدوث وحسن اإلدارة واإلشراف وال
الحوادث.لذلك منظمات اإلزالة والموظفين يجب أن يكونوا مدربين ومجهزين لالستجابة للحوادث. وكثيرا ما 

كوارث يجري التطهير في بيئة متدهورة بسبب الصراع وغيرها من التحديات اإلنسانية ، ربما أكثر سوءا من ال
سبق أن ظلت موضع مراقبة من قبل والتي الطبيعية. وفي ظل ظروف أمراض مثل المالريا والسل ، والكوليرا، 

 نطاق واسع.  على تدابير الرقابة الطبية الوطنية والتي يمكن أن تصبح مرة أخرى على منتشرة
والموظفين المدربين تدريبا جيدا  تطوير القدرة على تقديم االستجابة المناسبة لحادث يتطلب التخطيط الجيد ،

وتوافر الخدمات الطبية القادرة على توفير العالج الفعال لحاالت الطوارئ. على الرغم من االلتزامات القانونية 
في تطهير موقع العمل ،والتخطيط يجب  ،وخاصة واألخالقية على المديرين توفير أفضل دعم ممكن الطبية

 نية. أن يعرف واقع العمليات الميدا
والهدف من هذا المعيار هو توفير التوجيه للمواصفات وتوفير القدر المناسب من الدعم الطبي لعمليات إزالة 

 األلغام في الميدان.
 السالمة والصحة المهنية

  الدعم الطبي لعمليات إزالة األلغام
 . المدى 1

ليات إزالة األلغام. وهو يحدد الحد ويوفر هذا المعيار مواصفات ومبادئ توجيهية لتطوير الدعم الطبي لعم
األدنى من االحتياجات الطبية للتأهب لحاالت الطوارئ ، بما في ذلك التخطيط المطلوب قبل نشر األفراد 

على عمليات إزالة األلغام، والمعارف الطبية المطلوبة من العاملين والموظفين في مجال اإلزالة. الدعم الطبي 
ة األلغام ال سيما في المناطق النائية مع الخطوط الطويلة إلجالء المصابين. أمر حيوي لجميع أنشطة إزال

ومن المهم أن تكون الرعاية الطبية المقدمة إلى الضحايا في أقرب وقت ممكن بعد وقوع الحادث لتحقيق 
 استقرار وٕاعداد المريض للنقل إلى المنشأة الطبية المقبلة .

 . اإلشارات2
ة وترد في المرفق ألف المعياري هي إشارات إلى الوثائق الهامة والتي أشير إليها في قائمة المراجع المعياري

 هذا المعيار والتي تشكل جزءا من أحكام هذا المعيار.
 . المصطلحات والتعاريف 3

(مسرد لألعمال المتعلقة 10:40قائمة المصطلحات والتعاريف المستخدمة في هذا المعيار ترد في المعيار 
 العبارات واالختصارات).باأللغام 
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 . المتطلبات العامة4
 . التخطيط واإلعداد4.1

ويشمل جميع األنشطة التمكينية التي اتخذتها منظمة اإلزالة إلنشاء وٕادامة اإلجراءات الطبية المناسبة في 
) بما فيها تغطية تطهير الموقع ، والترتيبات المناسبة مع السلطات المحلية والوطنية و(إذا لزم األمر الدولية

 ( ب )مرافق العالج الطبي والمرافق الجراحية. مبادئ توجيهية وٕاجراءات إضافية موضحة في المرفق
 . تخطيط الحادث 4.1.1

 وردا على حادث تطهير يجب وضع خطة تحتفظ بها منظمات اإلزالة لتطهير كل موقع. وتحدد الخطة : 
موقع التطهير، وال سيما العاملين في مجال الدعم الطبي أ) التدريب والتأهيل الحتياجات جميع العاملين في 

 .وموظفي اإلزالة مع معرفة المسؤوليات إلجالء المصابين والعالج األولي 
ب) المعدات والمواد الالزمة لتنفيذ خطة االستجابة للحادث ، بما في ذلك : اإلسعافات األولية والمعدات 

) ؛ معدات النقل الالزمة لنقل  د(  و)  ( ج لمحددة في المرفق الطبية ، واللوازم والمخدر (االحتياجات ا
الضحايا من موقع الحادث إلى المرافق الطبية لتقديم العالج للمرضى ؛ و أجهزة االتصاالت للمساعدة في 

 .الدعوة إلى التقدم و / أو لتقديم تفاصيل عن طبيعة ومدى اإلصابات 
تشفى. اإلصابات الناجمة عن الذخائر المتفجرة عادة ما ج) مكان مناسب من حيث معدات وموظفي المس

 تكون شديدة ، و الجراحة المتخصصة غالبا ما تكون الزمة. 
د) تطوير وٕادامة العمل للحد من الممارسات التي تستهدف كال من خطر وقوع الحوادث وخطر وقوع العديد 

 من االصابات الناجمة عن حادث ؛ 
وظفين مع اول دفعة من المساعدات الطبية و تحديد المهارات والموارد الالزمة ه) تحديد المواقع من قبل الم

  .لالستجابة للحادث 
 و) تطوير وٕادامة : 

إدارة الوثائق لموقع التطهير ، بما في ذلك تفاصيل مجموعات من الدم ، اي حالة اصابة معروفة (فيروس • 
 ة الحساسية لكل عامل إزالة ؛ نقص المناعة البشرية ، والتهاب الكبد وغيرها) ومعرف

القدرة على نقل الضحايا إلى منشأة مناسبة للعالج الجراحي أو المستشفى والتأمين لتغطية تكاليف النقل إلى • 
  .مستشفى عامل ومجهز تجهيزا مناسبا

 .دث التأمين لتغطية تكاليف الجراحة والرعاية والعالج ، بما فيها األطراف الصناعية ، لضحايا الحوا• 
  .تأمين مناسب لتقديم معاش العجز ألفراد اإلزالة الذين يقعون ضحايا لحوادث التطهير • 

ز)االختبار الدوري إلجراءات الطوارئ وٕاجراءات اإلجالء من وقت وقوع الحادث وخالل تقديم العالج الجراحي 
 المناسب للضحية أو نقله إلى مرفق للرعاية.

 . الصحة المهنية التخطيط 4.1.2
 يجب وضع خطة الصحة المهنية ، كما يلي : 

أ)إحاطة جميع الموظفين بالمخاطر الصحية ، مسببات أمراض الدم، والحشرات واألمراض المنقولة عن طريق 
 المياه ،الحيوانات والحشرات السامة المحلية لمنطقة اإلزالة ؛ 
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 ب) تقديم الوقاية ضد األمراض عند االقتضاء؛ 
لفحوص الطبية الدورية. هذه الفحوص الصحية تشمل عمليات تفتيش منتظمة للقاعدة ج) ترتيبات إلجراء ا

والمعسكرات الميدانية و الموقع التطهير(ق). وتشمل عمليات التفتيش هذه أماكن المعيشة ، والمطابخ ومناطق 
زارة , وحسب قوانين و تخزين الطعام ، خزانات المياه و مناطق التخلص من القمامة / الصرف الصحي 

  الصحة العراقية.
, وحسب قوانين وزارة د) توفير الحقن الصالحة ضد أمراض مثل التيتانوس والحمى الصفراء والتهاب الكبد ، 

  الصحة العراقية.
 . تقديم المساعدة إلى السكان المحليين4.1.3

  ة الصحة العراقية., وحسب قوانين وزار  منظمات اإلزالة قد تقدم المساعدة الطبية إلى السكان المحليين 
جنبا إلى جنب مع عمليات إزالة األلغام في المناطق النائية. وهذه المساعدة يمكن أن تشكل إضافة كبيرة 

لقبول منظمة إزالة األلغام في المجتمع المحلي ، وتدعم وتشارك في ما ستحصل عليه من السلطات المحلية. 
اسيا وموافقة من السلطات الصحية المحلية ، ولكن إذا لم لتقديم مثل هذه المساعدة سوف يتطلب ذلك قرار سي

يحصل ذلك يمكن أن توفر الموظفين ذوي الخبرة الطبية ، للحصول على الرضا عن العمل. منظمات اإلزالة 
إلى للحصول على ترخيص مسبق إلجراء مثل هذه الخدمة وتغطي هذه  RMACتناقش هذه الحاالت مع 

 حالية أو العامة أو تسعى للحصول على أموال إضافية من المانحين.التكاليف داخل الميزانية ال
 . اإلخالء 4.2

يجب وضع خطة إجالء المصابين في كل موقع لإلزالة.أحكام خطة اإلجالء هذه تشمل الخطوط العريضة 
 لمسؤوليات والتزامات : 

على سبيل المثال ، إجراءات أ)إدارة الموقع على إجراءات االستجابة لحاالت الطوارئ ، والتي قد تشمل ، 
 إلزالة الضحايا من المناطق الخطرة أو اإلجراءات الستخراج الضحايا من المعدات الميكانيكية لإلزالة ؛ 

 ب)موقع اإلسعافات األولية والرعاية الطبية للضحايا ؛ 
 في ذلك : ج) حركة نقل الضحايا إلى منشأة طبية لديها القدرة على توفير الرعاية المناسبة ، بما 

 التفاصيل المخطط لها وطرق وسائل النقل ، بما في الطرق البديلة والوسائل البديلة للنقل ؛ • 
تفاصيل المتطلبات األمنية بما في ذلك االحتياجات لعبور الحدود الدولية أو من خالل وظائف األمن • 

 الداخلي ؛ 
 الوقود والغذاء و المرافق الصالحة على الطريق ؛ • 

 رعاية الطبية للضحايا أثناء النقل من موقع الحادث ومن خالل الجراحة المرافقة ؛د) ال
 ه) إنشاء وٕادامة المعدات والمواد والعقاقير لالستجابة للحادث بما في ذلك : 

 الرعاية الطبية والمعدات والمواد والعقاقير في الموقع؛ • 
لطبية المتخصصة والمعدات وتجهيزات / تركيبات مركبة االستجابة لحاالت الطوارئ بما فيها الرعاية ا• 

 للمساعدة في إدارة حركة المصابين إلى المنشأة الطبية ؛ 
 إعداد وٕادامة معدات االتصاالت (مثل أجهزة الالسلكي والهاتف) في الموقع و االتصاالت على الطريق .• 
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 . القدرة على االستجابة لحوادث التطهير4.3
  ةالعام القدرات 4.3.1

 ) الموارد مع فرق إزالة األلغام ل: و
 تقديم اإلسعاف األولي الفوري للمصابين• 
 إزالة الضحايا من المنطقة الخطرة • 
نقل الضحايا إلى منشأة طبية مناسبة أو غيرها من نقاط التجمع لحركة المزيد من الضحايا إلى المنشأة • 

ة في موقع االستجابة لحاالت الطوارئ. وبمجرد الطبية المناسبة. و على منظمات اإلزالة إعطاء كل سيار 
وصول الفرق إلى موقع هذه المركبات يجب تكون مستعدة للقيام بهذه المهمة. ويشمل ذلك إزالة جميع المعدات 
غير الضرورية وٕاذا لزم األمر خفض عدد أو إزالة المقاعد الستيعاب المرضى و تهيئتها لوضع نقالة استلقاء 

ظروف الطرق المحلية ، وحركة المرور ونقاط التفتيش ,منظمات اإلزالة قد تنظر أيضا في فيها. والنظر إلى 
 السيارة  هذه توفير سيارة ترافق

 توفير الرعاية الطبية للضحايا  خالل الطريق  • 
التواصل مع المرافق الطبية ، وغيرها من خدمات الطوارئ و غيرها من المنظمات المسؤولة عن تنسيق • 

 ة على منظمة اإلزالة منظمة توفير استجابة مناسبة للحادثالمساعد
 ز) موظفين مدربين ومجهزين ل: 

 .تحقيق االستقرار في اإلصابات • 
  .تغطية الجروح بشكل صحيح ونظيف• 
 .توفير االستقرار للكسور • 
  .إعادة الوعي • 
 إعطاء المضادات الحيوية والوقاية لمكافحة الكزاز إذا لزم األمر.• 
 

 . معرفة االحتياجات الطبية4.4
 . عامة 4.4.1 

على جميع الموظفين العاملين في مواقع التطهير تلقي التدريب المناسب على االحتياطات للحد من خطر 
وقوع الحوادث ، واإلجراءات التي يتعين اتخاذها في حالة وقوع حادث. جميع الزوار في  موقع التطهير يمنح 

موقع التطهير وقبل دخول المنطقة الخطرة ،وعلى الشخص المرافق في دخول  إيجاز بعوامل األمان في
 10:60المناطق الخطرة أن يجري التدريب الطبي لالحتياجات المحددة في المعيار

 .األفراد العاملين في اإلزالة 4.4.2
 يحب على العاملين في إزالة األلغام معرفة : 

 م لتقديم اإلسعافات األولية والرعاية ؛ أ) أن يكونوا على قدر المسؤولية وااللتزا
 لشخص فاقد الوعي في المكان؛ ب) كيفية إعادة الوعي 

ج) كيفية وقف النزيف عن طريق الضغط المناسب ألجزاء مختلفة من الجسم وخلع المالبس للمنطقة المصابة 
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 ،رفع الجرحى من أطرافهم. 
 د) أهمية الحديث ، وطمأنة المصابين؛ 

  ه) أهمية حماية الضحايا من البرد والمطر والثلوج والرياح والحرارة المفرطة ؛
 و) أساليب رفع المصابين والحمل على النقالة.

  .المشرفين ورؤساء فرق اإلزالة4.4.3
 على المشرفين ورؤساء فرق اإلزالة معرفة : 

 أ) كيفية تقييم الحالة األمنية ، وتقييم أثر الحالة األمنية على التنفيذ الفعال لخطة إجالء المصابين ؛ 
 لمنطقة الخطرة ؛ ب) كيفية إدارة استخراج الضحايا من ا

 ج) كيفية إدارة الحادث الذي يؤدي إلى وقوع العديد من االصابات ؛ 
 د) كيفية إجراء اإلسعافات األولية لمهام أخرى مع فرق ضئيلة أو معدومة التدريب ؛ 

 ه) كيفية تنسيق خطة إجالء المصابين من موقع العمل إلزالة األلغام إلى المنشأة الطبية. 
ل والمرافق الطبية والمنظمات و / أو السلطات للمساعدة في تسهيل الحركة أثناء وقوع خسائر و) نظام االتصا

 بشرية. 
 عاملين. الدعم الطبي لل4.4.4

 الدعم الطبي للعاملين يكون قادرا على ما يلي : 
 أ) تقييم حالة المصابين العامة ، وتقييم العالج الالزم 

 ب) تحقيق االستقرار في اإلصابات  
 إدارة المضادات الحيوية الصحيحة ، و معرفة الحساسية للسوائل التي تحقن في الوريد  ج)

 د) تقييم أفضل طريقة لنقل المصابين
 ه) عالج المصابين بشكل مناسب وأمان في مكان العمل وأثناء الطريق إلى المرافق الطبية المتقدمة.

 
 . المسؤوليات5

5.1 .DMA  دائرة شؤون األلغام 
 بما يلي : DMAتلتزم 

, , وحسب قوانين وزارة أ) إنشاء والحفاظ على توثيق معايير وٕاجراءات الدعم الطبي لعمليات إزالة األلغام 
  الصحة العراقية.

 
, , وحسب قوانين وزارة الصحة ب) مراقبة تطوير وٕادامة االستجابة للحوادث وخطط اإلجالء لمنظمات اإلزالة

   العراقية.
سيق االستجابات المناسبة للحوادث ، بما في ذلك دعم منظمات اإلزالة في التغلب على ج) المساعدة في تن

 .القيود األمنية في تنفيذ خطة لالستجابة 
  .د) تقييم فعالية خطط االستجابة لحاالت الطوارئ والمساعدة في تنفيذ اإلجراءات التصحيحية المالئمة 
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 .لتحقيق في حوادث إزالة األلغام ه) إنشاء والحفاظ على المعايير واإلجراءات ل
و) إنشاء والحفاظ على معايير لتغطية التأمين لتلقي العالج الطبي للعاملين في مجال األلغام ، ومعايير 

 لتعويض العاملين في مجال األلغام وغيرها من فئات العاملين.
 . المنظمات العاملة في مجال األلغام5.2

  أللغام بما يلي :تلتزم المنظمات العاملة في شؤون ا
 .أ) وضع ومواصلة إجراءات التشغيل الموحدة التي تهدف للحد من مخاطر الحوادث التي قد تقع 

   .ب) وضع ومواصلة إجراءات التشغيل الموحدة التي تهدف إلى الحد من خطر الضرر الناجم عن الحوادث
   .زالةج) وضع ومواصلة تنفيذ خطط االستجابة للحوادث لكل مواقع أعمال اإل

 .د) توفير التدريب والموارد الالزمة لتنفيذ خطة االستجابة للحوادث 
 ه) وضع إطار الخطة الصحية ألعمال إزالة األلغام. 

 تمارين والتدريب. الو) ضمان أن تمارس 
 . اإلجراءات المتعلقة بالعاملين في مجال األلغام 5.3

 لية:يلتزم العاملين في مجال األلغام باإلجراءات التا
 أ) تطبيق إجراءات التشغيل الموحدة التي تهدف إلى الحد من خطر وقوع الحوادث ؛ 

 ب) تطبيق إجراءات التشغيل الموحدة التي تهدف إلى الحد من خطر الضرر الناجم عن الحوادث ؛ 
 ج) وضع والحفاظ على المهارات الالزمة لالستجابة لحاالت الطوارئ عند وقوع الحوادث ؛ 

وتحديد الفرص المتاحة لتحسين ممارسات العمل للحد من خطر وقوع حادث و خطة لتحسين د) تقرير 
 استجابة المنظمة للحوادث؛

 ه) تنفيذ جميع اإلجراءات التي أوصت بها السلطات الطبية للحفاظ على الصحة المهنية.
 

 أ ) (المرفق 
 (المعياري)
 اإلشارات

 هذا المعيار فهي تشكل جزءا من أحكام هذا المعيار.  الوثائق التالية عندما يشار إليها في نص من
أ) 'في ميدان الرعاية لضحايا األسلحة من الحرب ، وٕادارة الصحة والمبادئ التوجيهية للعاملين غير 

   .المهنيين في مجال الصحة' ؛ لجنة الصليب األحمر الدولية 
 ة الصحة والسالمة المهني --المعايير العامة  10:10ب) المعيار 
 االحتياجات التدريبية.  10:60ج) المعيار 

 
 ( ب )لمرفق 

 الدعم الطبي وٕاجالء المصابين
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. اإلجراء الطبي المناسب والدعم العملي إلجالء المصابين / اإلجالء الطبي هو واحد من مبادئ 1

 عمليات إزالة األلغام وسوف يكون دائما شرط إلزامي لعمليات إزالة األلغام. 
التغطية الطبية المنصوص عليها في هذا الفصل غير متوفرة ، سوف توقف فورا عمليات  . وٕاذا كان2

 اإلزالة حتى يتم استعادتها. 
. ممارسة الفرق رسميا لعمليات إجالء المصابين مرة في الشهر على األقل ، وعند إنشاء موقع جديد. 3

 ات اإلزالة. هذه العمليات سوف تسجل في التقرير الشهري المقدم إلى مقر منظم
إجالء المصابين / خطة وتوفير خطة . ال تبدأ عمليات إزالة األلغام دون الدعم الطبي المقبول 4

 اإلجالء الطبي يجب أن تفهم وتمارس من جميع المشاركين تماما. 
. عند تقديم طلبات التفويض من قبل المنظمات العاملة في مجال األلغام سيتعين على الدولة أن تحدد 5

وح مستوى الدعم الطبي للفرق وتوفير التغطية الطبية الكافية إلجالء المصابين / اإلجالء الطبي بوض
 لكل نشاطات اإلزالة والذي يجب أن توفره المنظمة.. كمبدأ توجيهي : 

دقائق.  5أ. عادة يكون المسعفون اثنين من المدربين مع معداتهم وسوف يكونوا  داخل الموقع خالل 
عددا من الممرضين في كل موقع يكون كافيا لتوفير تغطية مناسبة ، وفقا لحجم ونطاق  ومع ذلك ، فإن

العملية. يجب أن يكون وصول المسعفون فوري عند االستجابة لحاالت الطوارئ ويكونوا على المركبات 
 مع سائق مدرب. يجب أن تكون السيارة مناسبة لنقل المصابين بسرعة وبسالم إلى أقرب مرفق طبي أو

 الموقع المحدد لهبوط طائرات الهليكوبتر (الجزء الرفيع المستوى) ، إذا كان هذا الدعم الجوي هو الخيار. 
(ب) فإن المسعفين في الموقع يجب أن يكونوا مزودين باللوازم والمعدات الطبية المناسبة التي هي كافية 

دنى من المعدات الطبية المدرجة في لتحقيق االستقرار ويتوقعوا إصابات الصدمات في المكان. الحد األ
 المرفق جيم. 

(ج) المنظمات مسؤولة عن ضمان أن يتم نقل المصابين في أسرع وقت ولكن بسالم إلى أقرب مرفق 
دقيقة من وقت  60طبي. ويجب أن يكون الهدف لتسليم المصابين إلى مستشفى الجراحة في غضون 

 وقوع الضرر. 
قادرة على تحمل نقالة واحدة على األقل وتكون مجهزة باالتصاالت  (د) مركبة اإلخالء يجب أن تكون

 . )دال(والمعدات األخرى وفقا للمرفق 
 ) يجب أن تكون جميع المعدات ثابتة بأمان في السيارة عندما تستخدم كوسيلة لإلجالء. 1(
 همية من السرعة. ) وينبغي أن نتذكر أن الراحة والسالمة من اإلصابات في المرور العابر هو أكثر أ2(
 المنظمات.  SOP. قائمة المحتويات الطبية من إصابة الصدمات الطبية هي التي ينبغي إدراجها في 6
. طريقة االخالء في حال وقوع حادث يجب أن تكون دائما محددة ومفهومة من الجميع. الوسيلة 7

بات عن طريق الجو ينبغي أن الرئيسية لإلجالء هو الطريق المناسب إلى المرفق الطبي. إخالءا إلصا
دقيقة  60يستخدم إذا كانت متاحا أو إذا كان اإلخالء عن طريق البر من المتوقع أن يستغرق أكثر من 

 قييم لتدهور الحركة على الطريق. نتيجة الت أو
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  األعمال التحضيرية قبل تنفيذ نشاطات إزالة األلغام والذخائر غير المنفجرة
 ط تطهير منظمات التطهير مسؤولة عن ما يلي : . قبل البدء في أي نشا8

أ. الفحوص الطبية والصحية تتم إجازته من قبل أفراد معينين، وتشمل كال من فحوصات البصر 
 والسمع. 

(ب) سجل للتعرف على الحساسية  لكل العاملين الموظفين وتتاح في الموقع. تفاصيل مجموعات من 
 الدم المتاحة أيضا. 
طبي و الذي سيكون مسؤول عن جميع األعمال التحضيرية ذات الصلة من الدعم (ج) تعيين منسق 

الطبي وخطط اإلجالء.و سوف يساهم المنسق الطبي أيضا في تنظيم اجتماعات منتظمة مع المنسق 
 . RMACالطبي في 

ية وفقا (د) يكون للفريق الطبي المعرفة والخبرة و التأهيل على النحو الصحيح في استخدام المعدات الطب
SOP  .المنظمة 

(ه) ضمان أن جميع العاملين الذين يتم توزيعهم في الموقع قد مروا بالطبع على األقل بالدورة األساسية 
لإلسعافات األولية. وٕاذا لزم األمر ترتيب دورات تنشيطية للعاملين في مجال اإلسعافات األولية (على 

 األقل مرة واحدة في السنة). 
ٕاقامة في الموقع وتامين ما يلزم من اتصاالت واتفاقات مناسبة مع أكثر محيط ف. تحديد زيارة و 

للمستشفى. قائمة المؤهلين الجراحية والمستشفيات ومواقعها سوف تقدم إلى منظمات اإلزالة من جانب 
RMAC  .على أساس منتظم 

عم الطبي في خطة صالحة إلجالء المرضى / اإلجالء الطبي إلى المستوى الثالث للد\غ. ضمان ح
 العراق. 

ح كذلك ينبغي أن تكون الجراحة والعالج والتأهيل في المرافق الطبية على المستوى الرابع الطبي، 
 وضمان التغطية التأمينية ذات الصلة لجميع األعضاء. 

ضمان أن األشخاص ألرفيعي المستوى يكونوا محددين وملحوظين في كل وثيقة على مقربة من موقع  
إذا كانت هذه الخيارات متاحة. كل األشخاص رفيعو المستوى في نهاية المطاف يجب أن التطهير، 

 التي توفر الدعم بطائرات الهليكوبتر. الجيش يكون موافق عليهم ومسجلين من قبل وحدة قوات 
ي. ضمان الجوانب الفنية لخطوط االتصاالت دائما لكل من موقع عملية التطهير و موقع المقر 

 مع قوات التحالف وحيثما ينطبق ذلك.  RMACنظمة ،وأيضا مع بما الدعم الطبي والخاص بالم
المعدات الطبية والمادية الصحيحة للقيام  يجب أن يحصلوا علىك. جميع العاملين في المجال الطبي 

 فير الرعاية الصحية العامة. االستعاضة عن المعدات والموادو بدورهم في توفير الدعم الطبي للضحايا وت
قبل تاريخ االنتهاء المذكور. كل معالج يجب أن يحمل دائما معداته لمعالجة إصابات الصدمة الناتجة 

 .عن الحادث 
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 اإلجراء عقب وقوع حادث 
  : اإلجراءات المقررة التالية إتباع. وبعد وقوع حادث ، 12

 والتأكد من أي شخص آخر مجروح.  عاملين(أ) حساب جميع ال
 صدمة نتيجة الحادث. المصابين ب(ب) دعم األفراد ال

 (ج) حساب لجميع المعدات والمخزونات. 
 (د) إغالق منطقة وقوع الحادث. 

 (ه) ترك جميع المعدات في الموقع. 
لكتابة  م(ف). قائمة جميع االشخاص الذين شاهدوا الحادث أو الذين يعملون في المنطقة المجاورة ومساعدته

 بياناتهم. 
 عدة ومساعدة موظفي المقر إلجراء تحقيق. ) العودة إلى القاغ(
 األعمال التحضيرية لبدء التحقيق في الحوادث.  ح)(

 (و) بعد الحادث ينبغي دائما عمل ملخص مع جميع الناس الذين كانوا في منطقة الحادث. 
 . RMAC(ي) تقرير الحادث يجب أن يتم ويقدم إلى 

        
 ( ج )المرفق 

 عدات الطبية لرعاية الصدمات النفسية الحد األدنى من حزمة الم
 

 كمية عنصر
 1 كيس هواء مع خزان األكسجين + أقنعة

 1 2كمامات فم الهوائية حجم المتاح 
 1 3كمامات فم الهوائية حجم المتاح 
 1 4كمامات فم الهوائية حجم المتاح 

 1 مقص عام
 2 مبضع الشريان

 1 سماعة
 1 مقياس ضغط الدم

 1 نزفمقياس ضغط ال
 2 مجموعة خلع وحرق المالبس

 25 لفات شاش متوسطة
 rolls 5 لفات ضمادة مرنة

 10 شافطة خلع المالبس متوسطة
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 5 شافطة خلع المالبس كبيرة
 roll 1 لفة الصق

 5 مالبس الميدان الشخصية (للخلع)
 2 مالبس البطن / الصدر (للخلع )

 2 ضمادة ثالثية
 2 مل 1محاقن 
 5 لم 5محاقن 
 5 مل 10حقنة 

 5 إبرة حقن
 s.c. 5إبرة حقن 
 i.m. 5 إبرة حقن
 5 ضخ مجموعة
 5 ز 20-16كانولة للوريد 

 stifnec)( 1مجموعة قالدة عنق الرحم من األفضل 
 1 جبيرة لألطراف العليا
 1 جبيرة لألطراف السفلى

 .ml 100 مل 100مطهر حل 
 25 كحول للمسح

 par 5 قفازات قدم متساوية
Inj.Morphine 10 5 مل1مغ / مل(أو مخدر مماثل)س X 1 ml. 

Inj.Naloxon 0.4 مغ / مل opoid   2 مل 1س X 1 ml. 
 Inj.Anti 2 amp مخدر مقيئ 

Inj.Adrenaline 1 (أو مخدر مماثل) 3 ملغ/ مل X 1 ml. 
Betamethasone 0.5  1 حبة) 30ملغ (شريط box 

 .X 10ml 10 مل 1000(للحل) 10mlس  inj. 10٪ ل 9كلوريد الصوديوم 
 .X 1000 ml 2 او أي مخدر مماثل ) Ringerول مخدر( 
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 ( د )المرفق 

 الحد األدنى من المعدات الطبية لمركبة الخالء
 

 كمية عنصر
 1 نقالة

 1 المجرفة النقالة (أو ما شابه ذلك)
 2 بطانية
 لتر 2000 أكسجين

لتر /  10ألوكسجين العادي مع الحد األدنى من التدفق  مقياس ضغط الدم وا
 1 دقيقة

 1 خزان األكسجين مع قناع
 1 مجموعة مضخة شفط

 litres 10 خزان ماء
 Codan( 1إذاعة اتصاالت التردد العالي (

 1 اتصال الراديو ذو التردد العالي جدا
 1 دخان (إن أمكن) إشارة

 
 

 60لترا. أسطوانة أكسجين  إلعطاء  1000بار =  200لترات وضغط  5أسطوانة أكسجين من  1* مثال : 
 لتر / دقيقة. 15٪ من األكسجين بنسبة  80دقيقة من 
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 الئحة بمصطلحات ومختصرات
 شــؤون االلغــام 

 االطــــــــار   -1
تتضـــمن هـــذه الالئحـــة خالصـــة االصـــطالحات والمختصـــرات الخاصـــة بشـــؤون االلغـــام المســـتخدمة فـــي 

ريفين او اكثـر فقـد تـم ادراج كـال التعـريفين فـي هـذه المعايير الوطنية لشـؤون االلغـام . وفـي حالـة وجـود تعـ
 الالئحة.

 المصــــادر   -2
تتضــمن الوثيقــة الحاليــة المختصــة بالعاييرمصــادر تشــكل جــزءا مــع المعــايير. امــا مــا يخــص المصــادر 
المؤرخة فانها التحتـوي التعـديالت والتنقيحـات الصـادرة بعـد تـاريخ نشـرها. اال انـه يفضـل ان تقـوم الجهـات 
المشاركة في االتفاقيات المستندة على هذه المعـايير بالسـعي السـتخدام الطبعـات الحديثـة المبينـة فـي ادنـاه 
. اما فيما يخص المصادر التي التحتوي علـى تـواريخ محـددة فيفضـل اسـتخدام الطبعـات الحديثـة وتحـتفظ 

 ت خاصة بهذا الموضوع.المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس واللجنة الفنية الدولية واعضائها بسجال
 الرموز المستخدمة لالشارة الى اسماء الدول. – 3166المنظمة الدولية لتوحيد المعايير  )أ 
 مفردات. –االدارة النوعية وضمان النوعية  – 8402المنظمة الدولية لتوحيد المعايير  )ب 

 ، معايير المصطلحات الدولية . 10241المنظمة الدولية لتوحيد المعايير  )ج 
دليل عمل وارشادات لتضـمينها فـي  –اوجه السالمة  –للمنظمة الدولية لتوحيد المعايير  51الدليل  )د 

 المعايير.
للمنظمــة الدوليــة لتوحيــد المعــايير / اللجنــة الفنيــة الكهربائيــة الدوليــة . مفــردات  2دليــل العمــل رقــم  )ه 

 عامة تتصل بنشاطات توحيد المعايير.
يـــة لتوحيــد المعــايير / اللجنــة الفنيــة الكهربائيــة الدوليـــة ، الجــزء الثــاني مــن تعليمــات المنظمــة الدول )و 

 المنهجية المتبعة في وضع المعايير الدولية .
الجــزء الثالــث مــن تعليمــات المنظمــة الدوليــة لتوحيــد المعــايير ، اللجنــة الفنيــة الكهربائيــة الدوليــة .  )ز 

 ضوابط بناء وصياغة المعايير الدولية .
 ايير ، كراس المعايير ، الكميات والوحدات .المنظمة الدولية لتوحيد المع )ح 
 سلسلة تقييم الصحة والسالمة المهنية . )ط 
االنظمـة الخاصـة بـادارة الصـحة والسـالمة  2000: 18002سلسلة تقييم الصحة والسـالمة المهنيـة  )ي 

 . 18001دليل عمل وارشادات لتنفيذ السلسلة  –المهنية 
 . 1981بالصحة والسالمة المهنية التوصية الخاصة  – R164منظمة العمل الدولية  )ك 
 . 1981اتفاقية الصحة والسالمة المهنية لعام  –منظمة العمل الدولية  )ل 
 الئحة حلف الناتو للمصطلحات والتعاريف . )م 

 المصطلحات والتعاريف   -3
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  access laneممر امن   3.1
ال االمـن الـى نقطـة غـام تـم تنظيفهـا يسـهل االنتقـلوهو طريـق مؤشـر بعالمـات يمـر بمنطقـة ملوثـة باال

 او منطقة اخرى.
 acceptanceالموافقة    3.2

و هــي عمليــة القبــول و االعتــراف الرســمي مــن قبــل الجهــات المســؤولة تبــين بــأن االجهــزة و المعــدات 
مطابقة للشروط المحددة و انها مالئمة لالستخدام في برامج شؤون االلغـام و يمكـن مـنح الموافقـات مـع 

 واضحة ان وجدت . االشارة الى تحذيرات
 accidentحادث      3.3

 حدث طارئ غير مرغوب يتسبب باضرار.
مالحظة  :    هـذا التعريـف معـدل عـن التعريـف المـذكور فـي سلسـلة تقيـيم الصـحة و السـالمة المهنيـة 

18001:1999 . 
 accreditation    االعتماد    3.4

ان منظمــة لشــؤون االلغــام مؤهلــة و لهــا و هــو االجــراء الــذي يــتم بواســطته االعتــراف بشــكل رســمي بــ
 القدرة على التخطيط و ادارة فعاليات شؤون االلغام بشكل سليم و فعال و كفؤء. 

 هي الجهة المخولة بمنح االعتماد. دائرة شؤون األلغاممالحظة:  ان 
  accreditation bodyجهاز االعتماد     3.5

 النظام الوطني لالعتماد.مسؤولة عن ادارة و تنفيذ  دائرة شؤون األلغام
  advocacyالدعوة      3.6

ـــى  ـــة الهادفـــة ال ـــدعم العـــام او التوصـــيات والدعاي فـــي مجـــال شـــؤون االلغـــام يمثـــل هـــذا المصـــطلح ال
 التخلص او الحد من وجود االلغام و القذوفات غير المنفلقة واالثار المترتبة عليها .

 alienationنقل الملكية       3.7
االلغــام يتعلــق بنقــل حقــوق الملكيــة بعــد اتمــام تطهيــر االرض مــن االلغــام وتســليمها  فــي مجــال شــؤون

 الى الجهة المستفيدة .
   Amended Protocol II(APII)البروتوكول الثاني المنقح   3.8

هــو البوتوكـــول الثـــاني بعـــد تعديلــه مـــن اتفاقـــة حظـــر اســتخدام االســـلحة التقليديـــة او تقييـــد اســـتخدامها 
 ديدة االذى وذات تاثير عشوائي.باعتبارها ش

يحظر بموجب هذا البروتوكول استخدام كافة انواع االلغـام المضـادة لالشـخاص غيـر القابلـة   مالحظة:
للكشف ويضع ضـوابط السـتخدام انـواع اوسـع لاللغـام ومصـائد المغفلـين . وفـي البنـد الخـامس 

ات ومراقبــة المنــاطق الملوثــة مــن المعــايير الدوليــة لشــؤون االلغــام تحديــد لشــروط وضــع االشــار 
وتشــير المــادة التاســعة الــى ضــرورة اعــداد ســجالت لتــدوين المعلومــات الخاصــة بحقــول االلغــام 
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والمنــاطق الملوثــة ويقــدم الملحــق الفنــي مجموعــة ارشــادات حــول تــدوين المعلومــات والعالمــات 
 الدولية الخاصة لشؤون االلغام.

  ammunitionذخيرة   3.9
 )munitionانظر (
  anti-handling deviceجهاز منع معالجة اللغم      3.10

وهــو جهــاز تــم اعــداده لغــرض حمايــة اللغــم مــن العبــث قفــد يكــون جــزءا مــن اللغــم ذاتــه او منفصــال 
 . ]معاهدة حظر استخدام االلغام  [ومرتبطا به او ملحقا به او موضوعا تحته 

  anti-personal mines(APM)االلغام المضادة لالشخاص      3.11
وهي الغـام صـممت كـي تنفجـر بوجـود شـخص او بمجـرد اقترابـه منهـا او لمسـه ايـاه وذلـك يـودي الـى 

 عوقه او عجز لشخص واحد او عدة اشخاص او قد يؤدي الى جرحهم او قتلهم .
ان انواع االلغام التي تنفجر عند وجود او اقتراب سيارة وتكون مزودة بجهـاز منـع معالجـة    مالحظة :

 ]معاهدة حظر اسـتخدام االلغـام  [اللغام . ان هذا النوع من االلغام اليعتبر مضادا لالفراد ا
. 

 )APMBCمعاهدة حظر استخدام االلغام ضد االفراد   (    3.12
   Ottawa Conventionمعاهدة اوتاوا 

ت ، االنتـاج مالحظة :   المطلوب لتنفيذ حظر كامل السـتخدام هـذا النـوع ، ان يشـمل ذلـك ، المخزونـا
ونقــل هــذه االلغــام وتــدميرها . والغـــراض المعــايير الوطنيــة لشــؤون االلغـــام ، فــان المــادة الخامســة مـــن 
المعاهدة تضع متطلبات لتدمير االلغام المضادة لالفراد في المناطق الملغومة . المـادة السادسـة تفصـل 

الملغومــة او المشـكوك فيهـا والمعــايير المقـاييس الشـفافة المطلوبــة وفقـا للمعاهـدة وتشــمل موقـع المنـاطق 
 المتخذة لتحذير السكان المحليين .

    applied researchبحث تطبيقي     3.13
 بحث يركز على مشاكل محددة بشكل واضح وعلى فرص السوق .

مالحظة :  الهدف االساسي من هذا البحث هو التحقـق مـن القـدرة علـى تطبيـق التكنلوجيـا لغـرض حـل 
 حددة بشكل واضح وفق ضوابط ومقاييس محددة مثل الكلفة والفترة الزمنية والمخاطر.المشاكل الم

    area reductionتقليص المساحة الملوثة       3.14
(     وهي العمليـة التـي يجـري مـن خاللهـا تحويـل المنطقـة االوليـة المؤشـرة علـى انهـا منطقـة ملغومـة

 ها الى منطقة اصغر .خالل عملية التقييم لشؤون االلغام ) وتقليص
تتضـــمن عمليـــة تقلـــيص المســـاحة عمليـــة محـــدودة الزالـــة االلغـــام مثـــل فـــتح ممـــرات امنـــة    مالحظـــة :

ـــد مـــن  ـــة جمـــع مزي ـــر نتيجـــة لعملي ـــه يعتب ـــدا مباشـــرا ولكن ـــي تشـــكل تهدي ـــذوفات والت ـــدمير االلغـــام والمق وت
المتبقـــي مـــن منطقـــة المعلومـــات الموثوقـــة عـــن مـــدى منطقـــة الخطـــر ومـــن المفيـــد وضـــع اشـــارات علـــى 

 الخطر وفقا النظمة العالمات الدائمة او المؤقتة .
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ان عملية تقليص المساحة الملوثة تعتبر في بعض االحيان كجزء من عمليـة ازالـة االلغـام    مالحظة :
 ويمكن ان تتضمن استخدام الكالب الكاشفة لاللغام او المكائن.

     benchmarkنقطة داللية      3.15
ق شـــؤون االلغـــام فـــان هـــذا المصـــطلح يســـتخدم لالشـــارة الـــى نقطـــة محـــددة ثابتـــة تســـتخدم ضـــمن ســـيا

لغــرض تحديــد موقــع مصــدر الخطــر مســجل او ذو عالمــة تــدل عليــه وهــذه العالمــة توضــع عــادة خــارج 
 منطقة الخطر بمسافة قصيرة .

مرجعيـة توجـد بـالقرب قد التعتبر النقطة الداللية مهمة وضرورية في حالة كون النقطة ال    مالحظة  :
 من المحيط الخارجي للمنطقة الخطرة .

 العالمة الداللية تطلى باللون االحمر وتكون الكتابة باللون االبيض.   مالحظة  :
    bombletقنبلة صغيرة      3.16

 انظر عنصر ذخيرة .
    booby trapمصائد مغفلين  ( شرك خداعي )      3.17

مــادة او جهــاز منفجــر او غيــر منفجــر ، يوضــع بقصــد ايقــاع الضــرر  يشــير هــذا المصــطلح الــى ايــة
 عند تحريك شئ يبدو للوهلة االولى انه غير مؤذ.

   boundary laneممر حدي      3.18
 وهو ممر منظف من االلغام يحيط بالمنطقة الخطرة .

 briefing areaمنطقة االرشادات والمعلومات      3.19
ا المصطلح الى منطقة مميزة بشكل واضح تمثـل المـدخل االولـي ضمن سياق شؤون االلغام يشير هذ

 الى موقع عمل في شؤون االلغام.
ان هذة المنطقة تحتوي على مخطط لحقـل االلغـام ومرحلـة العمـل الحاليـة ومسـتوى االزالـة    مالحظة :

في هذا الحقل . ويكون هـذا المخطـط بحجـم مناسـب يبـين بوضـوح ( مكـان وقـوف السـيارات 
االسعاف االولي ، منطقة خزن المواد المتفجرة ، المناطق التـي تجـري فيهـا عمليـات  ، نقطة

ازالــة االلغــام والمســافات الفاصــلة بينهــا ) . ويكــون هــذا المكــان هــو النقطــة التــي تســلم فيهــا 
 معدات الوقاية للزوار .

   Boxمربع االختبار)   (الصندوق     3.20
ض فحصـــها بواســـطة الكـــالب الكاشـــفة لاللغـــام اثنـــاء عمليـــة مســـاحة مربعـــة الشـــكل يـــتم تحديـــدها لغـــر 

 االختبار لغرض منح االجازة .
 م . وقد تفضل قياسات اخرى .x  10م10ابعاد المربع هي    مالحظة :

 
   burning groundمنطقة حرق   3.20

 وهي المنطقة التي يسمح فيها بتدمير االعتدة والمواد المتفجرة عن طريق احراقها.
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 الهدف الرئيسي من الحرق هو ازالة النباتات .   مالحظة :
   canceled areaمنطقة ملغاة    3.22

وهي منطقة سبق وان سجلت كمنطقة خطرة االانها ونتيجة العمـال اخـرى غيـر االزالـة اعتبـرت غيـر 
 خطرة.

ان مثل هذا التغييـر فـي الوصـف يحصـل نتيجـة معلومـات دقيقـة وموثقـة وهـذا التغييـر مـن    مالحظة :
صالحية الهيئة الوطنية حصرا ويتم وفقا للسياسة الوطنيـة. ويجـب فـي هـذه الحالـة االحتفـاظ 

 بكافة الوثائق المتعلقة بالمناطق الملغاة مع معلومات تفصيلية تبين اسباب التغير 
   casevacاخالء المصابين   3.23

 نقل المصابين من موقع الحادث الى الموقع الطبي المالئم . 
   CENجنة االوروبية لتوحيد المعايير  الل  3.24

ان مهمــة هــذه اللجنــة هــي توحيــد المعــايير لغــرض تفصــيل االنســجام الفنــي الطــوعي فــي    مالحظــة :
اوروبــا وذلــك مــن خــالل عمليــة مشــاركة بــين الهيئــات العالميــة ومثيالتهــا االوروبيــة . وهــذه 

 المعايير تعتبر مضمونة ومستمرة لمصلحة المستخدمين.
 clearanceالتنظيف    3.25

 مهام او اعمال تهدف الى تقليل او الغاء خطر االلغام و المواد المتفجرة من منطقة محددة.
    cleared areaمنطقة منظفة من االلغام      3.26

وهــــي منطقــــة تمــــت فيهــــا عمليةماديــــة بصــــورة منتظمــــة لغــــرض ازالــــة و / او تــــدمير جميــــع االلغــــام 
 الى عمق محدد من قبل احدى المنظمات المختصة.والمقذوفات غير المنفلقة 

مـــا يعـــرف بنظـــام النوعيـــة ( الـــذي يشـــمل  09.10يحـــدد المعيـــار الـــوطني لشـــؤون االلغـــام   مالحظـــة  :
المنظمــة ، االجــراءات والمســؤوليات ) الــالزم لتحديــد فيمــا اذا كانــت االرض قــد تــم تنظيفهــا 

 لاللتزامات التعاقدية.من االلغام بواسطة احدى المنظمات المختصة ووفقا 
يمكــن اعتبــار المنــاطق التــي يــتم تطهيرهــا اثنــاء عمليــة المســح الفنــي كمنــاطق منظفــة مــن    مالحظــة :

االلغـــام بمـــا فيهـــا الممـــرات المحيطيـــة والممـــرات المنظفـــة مـــن االلغـــام امـــا المواقـــع التـــي يـــتم 
نقـــاط االســـعافات تنظيفهـــا لتكـــون مواقـــع الدارة العمـــل كمواقـــف الســـيارات وامـــاكن الخـــزن و 

االولية فلـيس مـن الضـروري ان يـتم توثيقهـا رسـميا علـى انهـا منـاطق منظفـة مـن االلغـام اال 
 اذا كانت االجراءات الوطنية تستلزم ذلك .

   cleared laneممر منظف من االلغام      3.27
                 ( safety lane )( ممرامن )        

 



 4.10 المعايير الوطنية لشؤون االلغام
  2010طبعة 

 

 8 

، مـا عـدا الممـر المحيطـي ، يقـوم فريـق مسـح او فريـق ازالـة بتنظيفــه  ان االصـطالح العـام الي ممـر
طبقًا للمعـاير الدوليـة الخاصـة باالراضـي المنظفـة مـن االلغـام وقـد يشـمل ذلـك ممـرًا امنـًا خـارج المنطقـة 

 الخطرة او ممرات داخلها لغرض التحقق .
   cluster bomb unit(CBU)وحدة قنبلة عنقودية    3.28

 ن مستودع يحمل في الطائرات ويمكن التخلص منه ويتكون من موزع واعتدة صغيرة .وهي عبارة ع
القنبلة العنقوديـة هـي قنبلـة تحتـوي علـى اعتـدة صـغيرة معـدة للتفجيـر وتكـون علـى عـدة اشـكال ( كالغـام 
ضد االفراد او ضد الدبابات ) او قنابل اختراق صغيرة ( الحـداث حفـر فـي المهـبط ) ، اوقنابـل تشـظية 

 غيرة وغيرها.ص
   collaborationالمشاركة     3.29

ضــمن اطــار شــراء معــدات شــؤون االلغــام ، فــان هــذا المصــطلح يشــير الــى اي نشــاط ال ينطبــق اال 
 على شراء االجهزة والمعدات العامة من قبل منظمتين او اكثر.

   COTSمعدات جاهزة لالستعمال     3.30
ن هـذا المصـطلح يشـير الـى المعـدات و االجهـزة التـي يـتم ضمن اطار شراء معدات شؤون االلغـام فـا

توفيرهـــا بشــــكل مباشــــر فــــي المصــــنع وال تحتــــاج الــــى اي تطــــوير او تحــــوير قبــــل اســــتخدامها باســــتثناء 
 التعديالت الطفيفة .

   commonalityاالستخدام المشترك     3.31
لـة التـي يـتم الوصـول اليهـا ضمن اطار شراء معدات شؤون االلغام فان هذا المصطلح يشير الى الحا

 راءات او معدات او اجهزة مشتركةعندما تستخدم مجموعات من االشخاص او المنظمات اج
    community liaisonصلة االرتباط بالمجتمع     3.32

وهـــي العمليـــة التـــي تهـــدف الـــى وضـــع احتياجـــات المجتمعـــات المتـــاثرة بااللغـــام واســـبقيتها فـــي صـــلب 
 لمراقبة لشؤون االلغام وغيرها من القطاعات .التخطيط والتنفيذ وا

 مالحظة :   يعتبر هذا من بين المبادئ االستراتيجية الرئيسية لشؤون االلغام .
تقوم صلة االرتباط بالمجتمع علـى اسـاس تبـادل المعلومـات واشـتراك المجتمعـات الصـغيرة    مالحظة :

ي اثناءهـا وبعـدها ) لغـرض وضـع في عملية صنع القرارات ( مثل عملية تنظيف االلغـام وفـ
اسبقيات العمال شؤون االلغام وبهذه الطريقة فان برامج شؤون االلغام تهـدف الـى ان تكـون 
ات صفة شاملة ومركزة على المجتمعات الصغيرة وان تضـمن حـدا اعلـى فـي مشـاركة كافـة 

 مشاريع .قطاعات المجتمع . هذه المشاركة تشمل التخطيط والتنفيذ والمراقبة وتقييم ال
ان صلة االرتباط بالمجتمع تهدف الـى وضـع اسـتراتيجيات مؤقتـة ومحـددة للسـالمة تسـاهم    مالحظة :

فـــي التشـــجيع التغيـــر الســـلوكي لـــدي االفـــراد والمجتمـــع وهـــذا بـــدوره يهـــدف للتقليـــل مـــن اثـــار 
ال االلغــام والمقــذوفات غيــر المنفلقــة علــى االفــراد والمجتمعــات الــى ان يــاتي الوقــت الــذي يــز 

 فيه هذا الخطر .
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   compatibilityالتوافق     3.33
ضــمن اطــار شــراء معــدات شــؤون االلغــام فــان هــذا االصــطالح يشــير الــى امكانيــة وجــود مكــونين او 
مكــونين فـــرعيين او اكثـــر مـــن االجهــزة والمعـــدات او المـــواد التـــي تعمــل فـــي نفـــس الظـــروف وبـــدون اي 

 تدخل .
   concept formulationصياغة المفاهيم     3.34

وهي المرحلة االولية في عملية الشراء وتشـمل كـل الفتـرة منـذ ظهـور الفكـرة الـى االعـالن االولـي عـن 
 االحتياجات التشغيلية .

   control area or pointمنطقة او نقطة سيطرة     3.35
عمل الزالـة االلغـام كافة النقاط او المناطق التي تستخدم لمراقبة تحركات الزوار والعاملين في موقع ال

. 
  cost – effectivenessفعالية التكلفة     3.36

 وهي عملية تقييم للموازنة ما بين اداء نظام ما وتكاليفه طوال فترة العمل به .
    critical non- conformityعدم توافق حرج     3.37

ـــة وهـــو فشـــل وحـــدة تكـــون مســـاحتها متـــرا مربعـــا واحـــدا مـــن االرض خـــالل عمليـــة ال فحـــص عـــن تلبي
 المتطلبات والمستلزمات المحددة في عمليات ازالة االلغام .

   decontaminationازالة التلوث    3.38
وهــي عمليــة ازالــة التلــوث مــن فقــرات االختبــار وادواتــه وملحقاتــه التــي تســتخدم عنــد التحضــير لعمليــة 

 االختبار الميدانية ( تعريف الستخدامات الكالب الكاشفة فقط ).
   deflagrationالتفجير    3.39

وهي عملية تحويل المـواد المتفجـرة الـى مـواد غازيـة عـن طريـق تفـاعالت كيميائيـة علـى سـطح المـادة 
 المتفجرة او بالقرب منها.

   demilitarizationابطال مفعول   3.40
 وهي عملية تجعل من االعتدة والذخائر غير فعالة وغير مالئمة للغرض االصلي .

  demining workerالعاملون في شؤون االلغام    3.41
كافــة المــوظفين ، بضــمنهم مــوظفي الخدمــة العامــة ، المــؤهلين للقيــام بفعاليــات او اعمــال فــي مواقــع 

 عمل ازالة االلغام . 
   deminerمزيل الغام    3.42

عمـل فـي مواقـع وهو شخص بما في ذلك موظفي الخدمة العامـة مؤهـل للقيـام باعمـال ازالـة االلغـام وال
 عمل شؤون االلغام .

 
   deminingازالة االلغام     3.43
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   humanitarian deminingازالة االلغام لالغراض االنسانية 
هــي كافــة االنشــطة والفعاليــات التــي تــودي الــى ازالــة خطــر االلغــام والمقــذوفات غيــر المنفلقــة ويشــمل 

االشــارات ، وثــائق مــا بعــد التنظيــف ، صـــلة  ذلــك المســح الفنــي ، وضــع الخــرائط ، التنظيــف ، وضــع
االرتبــاط بــالمجتمع فــي مجــال شــؤون االلغــام ، تســليم االراضــي المنظفــة مــن االلغــام . ويمكــن ان تقــوم 
منظمــات مختلفــة بعمليــة ازالــة االلغــام كالمنظمــات غيــر الحكوميــة ، او الشــركات التجاريــة ، او الفــرق 

لعسـكرية ويمكـن ان تكـون عمليـة ازالـة االلغـام مبنيـة علـى اسـس الوطنية لشؤون االلغـام ، او الوحـدات ا
 طارئة او تدريجية .

طبقا للمعايير الوطنيـة لشـؤون االلغـام تعتبـر عمليـة ازالـة االلغـام والمقـذوفات غيـر المنفلقـة    مالحظة :
 مجرد جزء واحد من اجزاء عملية ازالة االلغام . 

االلغــام تعتبــر عمليــة ازالــة االلغــام احــدى مكونــات شــؤون  طبقــا للمعــايير الوطنيــة لشــؤون   مالحظــة :
 االلغام .

طبقـــا للمعـــايير الوطنيـــة لشـــؤون االلغـــام يعتبـــر اصـــطالح ازالـــة االلغـــام وازالـــة    مالحظـــة :
 االلغام لالغراض النسانية اصطالحين قابلين للتبادل .

   demining accidentحادث ناجم عن لغم داخل منطقة ازالة االلغام     3.44
حــــادث يحصــــل فــــي مكــــان عمــــل خــــاص بازالــــة االلغــــام ينطــــوي علــــى خطــــر نــــاتج عــــن االلغــــام او 

 المقذوفات غير المنفلقة .
 demining accident responseخطـة لالسـتجابة للحـوادث الناجمـة عـن ازالـة االلغـام  3.45

plane   
ـــة االلغـــام وتـــذكر  ـــه عالقـــة بازال ـــة تصـــمم لكـــل مكـــان عمـــل ل ـــة وهـــي خطـــة موثق فيهـــا بالتفصـــيل كاف

االجـراءات التـي يجـب تطبيقهـا عنـد نقـل المصـابين مــن موقـع الحـادث الـى مرفـق طبـي مالئـم للمعالجــة 
 والرعاية الجراحية .

   demining incidentحدث ناتج عن لغم في منطقة ازالة االلغام     3.46
م اومقــذوفات غيــر حــدث يحصــل فــي امــاكن عمــل ازالــة االلغــام وينطــوي علــى خطــر نــاتج عــن الغــا

 منفلقة .
    demining organizationمنظمة ازالة االلغام    3.47

يشـــير هـــذا االصـــطالح الـــى ايـــة منظمـــة ( حكوميـــة او غيـــر حكوميـــة ، عســـكرية او تجاريـــة ) تكـــون 
مسؤولة عن تنفيذ مشاريع او واجبات ازالة االلغام ويمكن ان تكون هذه المنظمة جهـة تعاقـد اساسـية او 

 ة او قد تؤدي دورا استشاريا .ثانوي
 
 

  demining sub-unitوحدة فرعية الزالة االلغام     3.48
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وهــي عنصــر مــن عناصــر المنظمــة المختصــة بازالــة االلغــام مســموح لهــا باقامــة نشــاط او اكثــر مــن 
انشـــطة ازالـــة االلغـــام مثـــل عمليـــات المســـح الفنـــي ، او التنظيـــف اليـــدوي او الـــتخلص مـــن االلعتـــدة و 

 تفجرات او استخدام فرق الكالب الكاشفة لاللغام.الم
   demining workplaceمكان عمل ازالة االلغام     3.49

 وهو المكان الذي تجري فيه نشاطات ازالة االلغام .
ويشـــمل المواقـــع التـــي تجـــري فيهـــا عمليـــات المســـح ، التنظيـــف والمعالجـــة وتشـــمل مواقـــع    مالحظـــة :

غــام والمقــذوفات غيــر المنفلقــة التــي تمــت ازالتهــا خــالل عمليــات مركزيــة تســتخدم لتــدمير االل
 التنظيف .

   demining worksiteموقع عمل ازالة االلغام     3.50
 اي مكان عمل تجري فيه نشاطات ازالة االلغام.

مواقــع عمـــل ازالـــة االلغــام تشـــمل امـــاكن العمــل التـــي تتضـــمن المواقــع التـــي تجـــري فيهـــا     مالحظـــة :
ــــدمير االلغــــام عمليــــات المســــح  ــــع مركزيــــة تســــتخدم لت ــــف والمعالجــــة بضــــمنها مواق ، التنظي

 والمقذوفات غير المنفلقة التي تمت ازالتها خالل عمليات التنظيف.
المسح فيما يتعلق بازالة االلغـام يتضـمن المسـح العـام الـذي يجـري لغـرض تحديـد المنـاطق    مالحظة :

 المنفلقة. الخطرة المحتوية على االلغام والمقذوفات غير
   demolitionالتدمير       3.51

وهــي عمليــة تــدمير للهياكــل اوالمرافــق او المــواد وذلــك باســتخدام النــار او المــاء او المتفجــرات او غيرهــا 
 من الوسائل.

   demolition groundارض التدمير     3.52
ال تصـبح فيهـا قـادرة علـى  وهي منطقة يسمح فيها بعمليات تدمير االعتـدة والمـواد المتفجـرة الـى حالـة

 القيام باالعمال المصممة الجلها .
   destructionتدمير االلغام     3.53

هـــي العمليـــة النهائيـــة لتحويـــل االلعتـــدة والمـــواد المتفجـــرة الـــى حالـــة التصـــبح فيهـــا قـــادرة علـــى القيـــام 
 باالعمال المصممة الجلها .

   destroy in siteتدمير االلغام في مواقعها      3.54
وهي عملية تدمير اي جزء مـن االعتـدة بواسـطة المتفجـرات بـدون نقلهـا مـن المكـان الـذي وجـدت فيـه 

 ويتم ذلك عن طريق وضع شحنة ناسفة الى جانبها.
    detectionالكشف     3.55

ضمن اطار شؤون االلغام فان هذا االصطالح يشير الى العثور على الغام او مقـذوفات غيـر منفلقـة 
 يلة كانت.باي وس
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   detonatorجهاز تفجير     3.56
 وهو جهاز يحتوي على مواد متفجرة يراد منها احداث سلسلة من التفجيرات.

   detonationالتفجير      3.57
وهــي عمليــة تحــول ســريع للمتفجــرات الــى منتجــات غازيــة عــن طريــق موجــة تمــر عبــر المــادة وتكــون 

 لى برتبتين من التفجير السريع.عادة السرعة االتجاهية لهذه الموجة اع
   developmentالتطوير      3.58

وهـي المرحلـة التــي تسـبق االنتـاج فــي المشـروع ( او مـا يصــاحبها مـن تكـاليف ) وهــي مهتمـة بوضــع 
 التصميمات الالزمة للبدء باالنتاج .

   disarmابطال مفعول اللغم     3.59
 دة والمتفجرات عن طريق حرقها او تفجيرها.وهي مساحة من االرض يسمح فيها لتدمير االعت

   disposal siteموقع تدمير   3.60
 وهي مساحة من االرض يسمح فيهااتدمير االعتدة والمتفجرات عن طريق حرقها او تفجيرها .

  DNTد . ن . ت ( ثنائي النترو التولووين )       3.61
ضـــغط البخارالنـــاتج عـــن د . ن . ت وهـــو مـــن الشـــوائب الناتجـــة مـــن  ت . ن . ت ونتيجـــة لكـــو ن 

يكـون اعلـى بكثيـر مـن ضـغط البخـار النـاتج عـن ت . ن . ت نفسـه فـان مـن السـهولة اكتشـاف االلغـام 
 ت . ن . ت . عن طريق الكشف عن البخار الصادر عن 

 donorجهة مانحة       3.62
 تضررة من االلغام .هي كافة الحكومات والدول التي توفر مصادر للتمويل بما في ذلك الدول الم

 drillنموذج تعليمي      3.63
وهو نموذج من اعتدة تككون غير فعالة وتصـنع بشـكل خـاص لغـرض العـرض او الغـراض تعليميـة 

. 
 durabilityاالستمرارية      3.64

وهي القدرة على مواصـلة اداء الوظيفـة المطلوبـة تحـت ظـروف محـددة مـع مـرور الـزمن واالسـتمرارية 
 ظائف الموثوقية مع الزمن .وهي من الو 
تتضمن االستمرارية عماية مقاومة التردي والتاكل والتصـدع واالنفصـال الـى طبقـات رقيقـة    مالحظة :

 واالجهاد الحراري واالثار المؤذية من االجسام الغريبة . 
  ensembleبدلة حماية     3.65

 . وهي المالبس الواقية المصممة لكي تكون تدبير يوفر الحماية
 
 

  equipmentالمعدات     3.66
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االنظمـــــة الماديـــــة واليكانيكيـــــة والكهربائيـــــة وااللكترونيكيـــــة المســـــتخدمة لـــــدعم االنشـــــطة واالجـــــراءات 
 والممارسات االنسانية .  

  environmental factors عوامل بيئية     3.67
الرائحـة مـن اللغـم ،و القـدرة  و هي من العوامل التي لها عالقة بالظروف البيئية و لها تاثير على نقل

على كشفها او قدرة الكالب و مستخدميها على العمل بشـكل مـؤثر و سـليم (هـذة العوامـل تشـمل الريـاح 
ـــــاة النباتية...الخ).(هـــــذا التعريـــــف يســـــتخدم  ـــــة و الشـــــمس والحي و االمطـــــار و درجـــــة الحـــــرارة و الرطوب

 الستعماالت الكالب الكاشفة لاللغام فقط).
 evaluation التقييم 3.68

وهي عملية تحليلية للنتائج لغرض معرفة الفعالية النوعيـة و الكميـة و معرفـة قيمـة البرنـامج او مكـون 
 من المكونات او المعدات او النظام المتبع ضمن البيئة التي سيتم العمل فيها.

 تعريف يستخدم في اطار اختبار المعدات و تقييمها.   مالحظة :
 قيمة او اهلية مداخلة ما باكثر ما يمكن من الموضوعية. عملية تهدف الى تحديد

تشير كلمة "الموضوعية" الى ضرورة الوصول الى تحليل متوازن مـع مالحظـة الرغبـة الـى    مالحظة :
االنحيـاز و التوفيـق بـين مختلـف وجهـات النظـر الصـحاب المصـالح (وهـم كافـة المهتمــين و 

فعـون كـونهم اصـحاب المصـلحة االساسـيين و ذلـك المشاركين و المتاثرين بها بضـمنهم المنت
 عن طريق استخدام مصادر واساليب متنوعة.

 تعتبر عملية التقييم احدى الممارسات الستراتيجية.   مالحظة :
 تعريف يستخدم فيما له عالقة بالبرامج.   مالحظة :

   expert opinionراي خبير     3.69
ت المتـــأثرة بااللغـــام لـــدى المســـتوى االعلـــى مـــن المســـتوى المعلومـــات المتـــوفرة حـــول مكـــان المجتمعـــا

 االداري الثاني في البالد (مثال اعلى من مستوى المنطقة).
تعتبــر هــذة المعلومــات مهمــة وضــرورية فــي عمليــة اتخــاذ القــرار بشــان اولويــة المجتمعــات    مالحظــة :

ى معلومـات موجهـةالى التي يجب ان تتم دراستها. والبد لهذة المعلومات ان تكـون مسـتندة الـ
 المجتمع الصغير و وفقا الحتياجاته.

  explosivesمتفجرات  3.70
مادة او خليط من المواد يمكن تحت تاثيرها الخارجي ان تطلق طاقة بسرعة تكون على شـكل غـازات 

 وحرارة.
 
 
 

 explosive materialsمواد متفجرة  3.71
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زالــة االلغــام، و تحتــوي علــى مــواد متفجــرة او مكونــات او اجــزاء ملحقــة تســتخدم مــن قبــل منظمــات ا
 تعمل بطريقة متفجرة مثل اجهزة التفجير و عبوات االشعال.

 explosive ordinance disposal (EOD)معالجة المتفجرات    3.72
الكشـف و تحديــد و تقيـيم و تعطيــل و اسـترجاع او تــدمير المقـذوفات غيــر المنفلقـة و يمكــن معالجتهــا 

 ة:لالغراض التالي
 ا) كون ذلك عمال روتينيا من اعمال ازالة االلغام عند اكتشاف المقذوفات غير المنفلقة.

ب) لغــرض تدميرالمقــذوفات غيــر المنفلقــة المكتشــفة خــارج المنــاطق الملغومــة (وقــد تكــون مفــردة او مــن 
 اعداد كبيرة ضمن حدود منطقة معينة).

خطيــرا و ذلــك عــن طريــق اعطابهــا او محاولــة  ج) لغــرض تــدمير الــذخيرة المتفجــرة التــي تشــكل تهديــدا
 تدميرها.

  explosive ordnance reconnaissance EORاستكشاف الذخائر المتفجرة    3.74
كشف وتحديد و تقييم المقذوفات غير المنفلقـة ،ان عمليـة االستكشـاف تحـدد مسـتوى التهديـد للمـدنيين 

 المطلوبة لتحديد تهديد المقذوفات غير المنفلقة.و القائمين باعمال المعالجة.االولويات و الموارد 
 (ERW)المتفجرات المتبقية من الحرب    3.75

 .EORفي نطاق العراق فان المتفجرات المتبقية من الحرب تعني نفس مفهوم الذخائر المتفجرة 
 failureالعطب،العطل  3.76

ة وظائفها بالشكل المقـرر مـن حين ال يؤدي اي نظام او اجهزة و معدات او مكونات و مكونات فرعي
 قبل.

 يمكن تقسيم حاالت العطب بحسب االسباب و الدرجات و العالقة و التبعية والمسؤولية.   مالحظة :
 feasibility studyدراسة الجدوى      3.77

 وهي دراسة للتحقق من جدوى بيان المهمات والنتاجات من حيث التكنولوجيا والتكاليف و الزمن.
 field editorرر المعلومات الميداني   مح   3.78

عــن  وهـو شـخص تكـون لـه المسـؤولية الرئيسـية حــول ضـمان دقـة المعلومـات التـي يرسـلها المسـؤولون
 الميدان و انسجامها و القدرة على قراءتها و وضوحها.

يجــب ان يعمــل محــرر المعلومــات الميــداني بشــكل وثيــق الصــلة مــع فــرق المســح لضــمان    مالحظــة :
ل عمليــة االســتعراض بعــد اكتمــال المســح بفتــرة قصــيرة و فــي الوقــت الــذي تكــون فيــه اعمــا

 الغرق في نفس المنطقة حيث يجري االستعراض المجتمعي.
 
 

 full development (FD)التطوير الكامل      3.79
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ة وهي االجراءات التي تحتوي على جميع العمليات الهندسية و حاالت االختبار و التجريـب الضـروري
 لوضع التصميم التفصيلي النهائي لغرض البدء باالنتاج الكامل.

     fragmentation hazard zoneمنطقة خطر الشظايا    3.80
فيما يخص جـزء مـا مـن المتفجـرات او تخزينهـا او المنطقـة الملوثـة بااللغـام او المقـذوفات غيرالمنفلقـة 

 حالة تفجير االلغام . و هي المنطقة التي يمكن الوصول اليها بالتشظية في 
البد من النظر في عدة عوامل عند تحديد هـذة المنطقـة ؛ كميـة المتفجرات؛هيكـل المبـاني؛    مالحظة :

 نوع المواد ؛ طبيعة االرض و ما شاكل ذلك.(انظر التشظية الثانوية).
  fuzeصمام اشعال     3.81

 وهو جهاز بيدا سلسلة التفجير.
  general mine action assessmentن االلغام   التقييم العام لشؤو   3.82

وهي العملية يمكن من خاللها الحصول على قائمة كاملة لكل المواقع المبلغ عنها او المشـتبه بوجـود 
ـــر المنفلقـــة وكميـــات المتفجـــرات وانواعهـــا والمعلومـــات الخاصـــة حـــول  ـــذوفات غي ـــوث بااللغـــام او المق تل

باتية والمناخ وكـذلك تقيـيم لمـدى مشـكلة االلغـام االرضـية وتاثيرهـا علـى طبيعة التربة المحلية والحياة االن
 الفرد والمجتمع والبلد.

هذه العناصر التقييم العـام العمـال شـؤون االغـام باالمكـان ان تجـري فـي وقـت واحـد علـى    مالحظة :
 انفراد .
 generic requirementالشروط العامة      3.83

مشتركة بين كافة االستخدامات المخطـط لهـا للمعـدات واالجهـزة المقترحـة االداء والخصائص البيئية ال
. 

 georefrencingاالسناد الجغرافي      3.84
وهي عملية تتم فيهااضافة االحـداثيات البيانيـة اوغيرهـا مـن رمـوز االسـناد غيـر المباشـر الـى البيانـات 

مجموعــة البيانــات المتباينــة اســتنادًا المجدولــة لغــرض اتاحــة الفرصــة لغــرض مقارنــة بســيطة مــع تحليــا ال
 الى المولقع المشتركة.

 GISنظام المعلومات الجغرافية      3.85
وهــــي مجموعــــة منتظمــــة مــــن اجهــــزة الحاســــبات االلكترونيــــة و البرامجيــــات و البيانــــات الجغرافيــــة و 

و هـــذة  البيانـــات الخاصـــة بـــالموظفين المصـــممة لغـــرض القيـــام بتســـجيل كافـــة المعلومـــات بشـــكل كفـــوء
 المعلومات تكون مسندة جغرافيا ثم تخزينها و استكمالها و معالجتها و تحليلها و عرضها.

ان نظام المعلومات الجغرافية يمكن مستخدمه من القيـام باسـتعراض بيـاني لمسـتويات عـدة مالحظة :   
مـــن البيانـــات معتمـــدا علـــى اســـاس توزيعهـــا الجغرافـــي و ترابطهـــا و يـــدمج نظـــام المعلومـــات 

 الجغرافية ادوات فعالة لتحليل العالقات بين مختلف مستويات المعلومات .
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  group interviewمقابلة جماعية      3.86
وهــي عمليــة اجــراء مقابلــة رســمية مــع مجموعــة مــن المخبــرين االساســيين فــي مجتمــع صــغير متــاثر 

 بشان من شؤون مما يستوجب القيام بمسحه ضمن اطار ذلك المجتمع.
    guideالدليل    3.87

 وهو دليل المقاييس الدولية لشؤون االلغام يوفر قواعد عامة و مبادئ وارشادات و معلومات.
 handoverالتسليم      3.88

وهــي العمليــة التــي تتحمــل فيهــا الجهــة المنتفعــة(عادة تكــون الهيئــة الوطنيــة لشــؤون االلغــام )المســئولية 
مصطلح "تحويـل حقـوق الملكيـة" فـي بعـض االحيـان لوصـف  عن المنطقة المنظفة من االلغام ويستخدم

 عملية نقل ملكية االرض الذي يصاحب تسليم المنطقة المنظفة.
 handover certificateشهادة التسليم      3.89

 وهي الوثائق المستخدمة لتسجيل تسليم االراضي المنظفة من االلغام.
   hardwareالمعدات    3.90

 جم المادي و الكتلة كمقابل للبرامجيات.وهي المعدات ذات الح
 harmالضرر      3.91

 اذى او ضرر جسدي يصيب االنسان او اذى يصيب الممتلكات او البيئة.
   hazardخطر    3.92

 مصدر محتمل للضرر .

    hazard ariaمنطقة خطرة   3.93
 منطقة ملوثة       

نمـــط انتـــاجي بســـبب وجـــود مفتـــرض او  مصـــطلح عـــام يشـــير الـــى منطقـــة ال يمكـــن اســـتخدامها علـــى
 حقيقي اللغام او مقذوفات غير منفلقة او غير ذلك من المتفجرات.

 hazard marker مؤشر منطقة خطرة       3.94
شئ او اشياء غير االفتـة تشـير الـى وجـود منطقـة خطـرة و يسـتخدم هـذا الشـيء لتعيـين حـدود منطقـة 

غيــر المنفلقــة و يجــب ان تنســجم هــذة العالمــات و تخضــع الخطــر المحتويــة علــى االلغــام و المقــذوفات 
 للمواصفات التي تقررها الهيئة الوطنية لشؤون االلغام.

 hazard signعالمة منطقة الخطر      3.95
وهي عالمة مصـنعة دائميـةالغرض منهـا تقـديم انـذار للنـاس عـن وجـود الغـام وتعتبـر كجـزء مـن نظـام 

 اشمل لوضع العالمات .
 
 

   hazard marking systemام عالمات مناطق الخطر  نظ   3.96
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وهـــي مجموعـــة مـــن التـــدابير ( عالمـــات وحـــدود ) تـــم تصـــميمها لتحـــذير النـــاس مـــن اخطـــار االلغـــام 
ـــات اوعالمـــات او وضـــع  ـــذوفات غيـــر المنفلقـــة ويمكـــن ان يشـــمل هـــذا النظـــام علـــى اســـتخدام الفت والمق

 حواجز مادية .
  healthالصحة    3.97

فان هذا المصطلح ال يشير فقط الى انتفـاء المـرض او الضـعف انمـا يغطـي ايضـا  فيما يخص العمل
العناصـر البدنيـة والعقليــة التـي لهــا تـاثير علـى الصــحة والتـي لهــا عالقـة مباشـرة بالســالمة والنظافـة عنــد 

 العمل.
    humanitarian deminingازالة االلغام الغراض انسانية     3.98

بنـاء علــى المعــايير الوطنيــة لشـؤون االلغــام فــان مصـطلحي ازالــة االلغــام وازالــة انظـر ازالــة االلغــام .( 
 االلغام الغراض انسانية هما مصطلحين متبادلين ).

   impactالتأثير    3.99
يشير الى درجة معاناة المجتمـع االجتماعيـة واالقتصـادية التـي يعـاني منهـا بسـبب الضـرر او الخطـر 

 وفات غير المنفلقة والمناطق الخطرة .الذي تمثله االلغام والمقذ
 مالحظة :   التاثير هو نيجة لما يلي :

 وجود خطر الغام او مقذوفات غير منفلقة في المجتمع المحدد. )أ 
 خطر كبير يرتبط باستخدام البنية التحتية مثل الطرق واالسواق وما شابه ذلك. )ب 

 ر ذلك .خطر كبير يرتبط بالنشاطات الحياتية مثل االرض والمياه وغي )ج 

 عدد ضحايا حوادث االلغام والمقذوفات غير المنفلقة خالل السنتين االخيرتين. )د 
   impact surveyالمسح التاثيري    3.100

وهـــو تقيـــيم االثــــار االقتصـــادية واالجتماعيـــة المتســــببة نتيجـــة الوجـــود المفتــــرض او الحقيقـــي لاللغــــام 
التخطــيط ووضــع االســبقيات فــي بــرامج شــؤون  والمقــذوفات غيــر المنفلقــة ، وذلــك بهــدف المســاعدة علــى

 االلغام ومشاريعها.
 (IMSMA)نظام ادارة المعلومات لشؤون االلغام   3.101

وهــو النظــام المفضــل للمعلومــات لــدى االمــم المتحــدة والخــاص بــادارة البيانــات فــي البــرامج    مالحظــة :
فــي نيويــورك . يتكــون نظــام الميدانيــة التــي تســندها االمــم المتحــدة وفــي مقــر االمــم المتحــدة 

ادارة المعلومــات لشــؤون االلغــام بصــورة رئيســية مــن نمــوذجين ، النمــوذج الميــداني والنمــوذج 
ـــــل المعلومـــــات وادارة المشـــــروع  ـــــدولي ويســـــمح النمـــــوذج الميـــــداني بجمـــــع البيانـــــات وتحلي ال
 ويســـتخدمه موظفـــو مراكـــز شـــؤون االلغـــام علـــى المســـتوى الـــوطني واالقليمـــي وكـــذلك منفـــذي
مشـــاريع شـــؤون االلغـــام مثـــل منظمـــات االزالـــة. ان نمـــوذج الميـــداني يســـاعد علـــى تحســــين 
البيانات لمستلمة مـن نظـام ادارة المعلومـات لشـؤون االلغـام بنموذجهـا الميـداني( و مـن بـاقي 
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نظــم المعلومــات المقامــة فــي الميــدان) و يقــارن بيهــا ثــم يــزود االمــم المتحــدة والجهــات ذات 
 دقيقة و مجمعة من اجل االدارة االستراتيجية لشؤون االلغام. العالقة بمعلومات

 incidentحدث      3.102
 و هو حدث يصبح حادث مفاجئ او هو حدث يمكن ان يقود الى وقوع حادث.

 inertذخيرة عاطلة      3.103
ائيـة او وهو جزء من العتاد ال يحتوي على متفجرات او مواد نارية او مسيلة للدموع او مشـعة او كيمي

 بايولوجية او سواها من المكونات او العناصر السامة.
ان العتــــاد العاطــــل يختلــــف عــــن الــــذخائر المســــتخدمة كنمــــاذج تعليميــــة النهــــا ال تصــــنع    مالحظــــة :

بالضرورة بشكل خاص الغراض تعليمية . و قـد تكـون حالـة العطـل فـي االعتـدة ناتجـة عـن 
ى تـزال فيهـا جميـع المكونـات و المـواد الخطـرة. و اجراءات تعطيل االلغام او اية اعمال اخر 

ايضا تشيرالى حالة االعتدة خالل عمليـة الصـنع و قبـل تعبئـة او تركيـب المكونـات و المـواد 
 المتفجرة او الخطرة.

   inside height of a cageاالرتفاع الداخلي للقفص    3.104
غـام اذ يجـب ان يكـون االرتفـاع بحـد ادنـى في سياق مرتبط بالتسهيالت الخاصة بالكالب الكاشـفة لالل

 هو بارتفاع الكلب في حالة الوقوف.
    inside length of a cageالطول الداخلي للقفص     3.105

فــي ســياق مــرتبط بالتســهيالت الخاصــة بــالكالب لاللغــام الكاشــفة لاللغــام يجــب ان يكــون الحــد االدنــى 
نهايــة ذيلــه زائــدا نصــف ارتفــاع الكلــب عــن ســطح لطــول القفــص هــو طــول الكلــب مقاســا مــن انفــه حتــى 

 االرض.
 inside width of a cageالعرض الداخلي للقفص      3.106

فــي ســياق مــرتبط بالتســهيالت الخاصــة بــالكالب لاللغــام الكاشــفة لاللغــام يجــب ان يكــون الحــد االدنــى 
 لعرض القفص هو ضعف عرض اكتاف الكلب.

 inspectionالفحص      3.107
طــار شـؤون االلغــام فــان هـذا المصــطلح يشــير الـى عمليــة قيــاس او اختبـار عينــة مــن االرض ضـمن ا

 المنظفة و مقارنتها بشروط ازالة االلغام.
 inspection bodyهيئة الفحص      3.108

و هي منظمة يقع على عاتقهـا ضـبط النوعيـة بعـد عمليـة ازالـة االلغـام و تقـوم بـذلك نيابـة عـن الهيئـة 
ن االلغــام بمهــام نشــاطات الســيطرة النوعيــة باســتخدام فــرق خاصــة بالعينــات مــن المراكــز الوطنيــة لشــؤو 

االقليمية الثالثـة و التـي سـتتبع اجـراءات التشـغيل االساسـية و التـي سـبق ان تمـت المصـادقة عليهـا مـن 
 قبل الهيئة.
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 insuranceالتامين      3.109
 ان الممتلكات او الحياة وهو تنظيم يهدف الى تعويض في حالة االضراراو فقد

يجــب ان يشــمل التــامين الرعايــة الطبيــة المالئمــة و تغطيــة حــالتي الوفــاة و العجــز لجميــع    مالحظــة :
 العاملين و كذلك المسؤولية تجاه اي طرف ثالث .

لــيس بالضــرورة القيــام بترتيــب هــذا التــامين مــن خــالل وســيط او شــركة تــامين اال اذا كــان    مالحظــة :
لـــك مـــدرجا فـــي شـــروط العقـــذ و يمكـــن ان تكـــون خطـــط التـــامين الـــذاتي (تقـــديم المســـاعدة \

 المالية) بديال مقبوال بشرط ان يتم بشكل رسمي مستندا على مبادئ تامينية مالئمة.
  intended use of landد لالرض   االستخدام المقصو    3.110

 استخدام االراضي بعد عمليات االزالة.
 االستخدام المقصود :استخدام نتاج او طريقة او خدمة طبقا للمعلومات المقدمة.    مالحظة :

ان االســـتخدام المقصـــود لالراضـــي يجـــب ان يـــدرج فـــي توصـــيف مهمـــة ازالـــة االلغـــام و    مالحظـــة :
 هذة المهمة. الوثائق الخاصة بتسليم

 inter changeabilityالتبادلية     3.111
ضمن اطار شراء معدات شؤون االلغام ، فان هذا المصطلح يشير الىالحالة التـي يوجـد فيهـا لجـزءين 
او اكثر من المعدات  خصائص و ميزات وظيفية و مادية متسـاوية مـن ناحيـة االداء و المتانـة و تقبـل 

 يير في االجزاء نفسها او ملحقاتها باستثناء شيء قليل من التعديل.المبادلة فيما بينها دون تغ
   intermediate pointنقطة متوسطة   3.112

و هــي اشــارات تســتخدم فــي عمليــات المســح بــين عالمــات البدايــة و النهايــة او بــين نقــاط التحــول التــي 
 م.50تبلغ فيها المسافة  فيما المسافة فيما بينها اكثر من 

 international mine action standardعـايير الدوليـة لشـؤون االلغـام الم 3.113
(IMAS)   

و هـي مجموعـة وثـائق تقـوم بوضـعها منظمـة االمـم المتحـدة نيابـة عـن المجتمـع الـدولي و تهـدف الـى 
تطوير السالمة و الكفاءة في مجال شؤون االلغام و ذلك من خالل توفير االرشـادات و وضـع المبـادئ 

 خاصة يتم تحديد المتطلبات و المواصفات الدولية.  و في حاالت
مالحظة : توفر هذه المعليير اطارًا مرجعيًا يشجع الجهات المسؤولة عن برامج ومشـاريع شـؤون االلغـام 

 ومديريها على تحقيق واظهار المستويات المتفق عليها من الفعالية والسالمة .
كل البيانــــات وقواعــــد تناولهــــا بشــــكل يمكــــن مــــن مالحظــــة : توفرهــــذه المعاييرلغــــة مشــــتركة وتحــــدد شــــ

التباداللحرللمعلومات الهامة ، وهذا التبادل للمعلومات يفيد برامج و مشاريع اخـرى ،ويسـاعد علـى تعبئـة 
 الموارد ووضع اولوياتها و ادارتها.

 
 international organization forالمنظمـــة الدوليـــة لتوحيـــد المقـــاييس  3.114

standardization (ISO)                                                                                    
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دولـــة. وســـفر  130هـــو اتفـــاق علـــى نطـــاق دولـــي بـــين الهيئـــات الوطنيـــة مـــن اكثـــر مـــن   مالحظـــة :   
لتوحيـد اعمالها عن معاهدات و اتفاقات دولية يـتم نشـرها بوصـفها مقـاييس و ارشـادات المنظمـة الدوليـة 

المقـــاييس و هـــي منظمـــة غيـــر حكوميـــة و المقـــاييس التـــي تقـــدمها بشـــكل طـــوعي و لكـــن بعـــض هـــذة 
المقاييس(وخاصــة التــي تخــص الصــحة و الســالمة و البيئــة ) تــم اعتمادهــا مــن قبــل الكثيــر مــن الــدول 

مــن كجــزء مــن اطارهــا التنظيمــي. وتعــالج هــذة المنظمــة نطــاق النشــاطات االنســانية بكاملهــا و الكثيــر 
الواجبات و االعمال التـي تسـهم فـي اضـفاء مسـتوى ذو عالقـة بشـؤون االلغـام و توجـد قائمـة بالمقـاييس 

 و التوجيهات الخاصة بالمنظمة في الموقع التالي على شبكة االتصاالت الدولية:
0TUwww.iso.ch/infoe/catinfo/htm/U0T   

ـــة لشـــؤون االلغـــام بشـــكل يجعلهـــا منســـجمة مـــع معـــاييرو    ظـــة :مالح ـــد تـــم تطـــوير المقـــاييس المعدل لق
ارشــادات المنظمــة الدوليــة لتوحيــد المقــاييس . ان اعتمــاد صــبغة هــذة المنظمــة و لغتهــا يقــدم 
ــا المهمــة منهــا اتســاق النســق و اســتخدام المصــطلحات المعتــرف بهــا عالميــا و  بعــض المزاي

ن جانب المنظمات الدوليـة و الوطنيـة و االقليميـة التـي اعتـادت علـى سلسـلة القبول التزايد م
 المقاييس الصادرة عن هذة المنظمة.

 investment appraisalتقييم االستثمار  3.115
وهــي عمليــة تحديــد االهــداف الخاصــة باالتفــاق و معرفــة الطــرق البديلــة التــي تحقــق هــذة االهــداف و 

 عطي قيمة افضل مقابل المال المصروف.التقييم الفضل الطرق التي ت
    key informanceالمخبرون االساسيون     3.116

 و هم اشخاص لديهم معلومات جيدة نسبيا حول المناطق الخطرة في مجتمعهم و حولهم.
يمكــن ان يكــون مــن بــين هــؤالء المخبــرين دون ان يقتصــر االمــر علــيهم، قــادة المجتمــع ،    مالحظــة :

 ررين من االلغام و معلمو المدارس و رجال الدين و ما الى ذلك.االشخاص المتض
     lachrymatory ammunitionعتاد مسيل للدموع    3.117

يحتــوي العتــاد المســيل للــدموع علــى مركبــات كيميائيـــة مصــممة الضــعاف الخصــم مــن خــالل اســـالة 
 الدموع لفترة قصيرة او التسبب بالتهاب العيون.

      level 2 survey 2ى مسح المستو     3.118
 يستخدم هذا المصطلح كمقابل لمصطلح المسح الفني.

    licenceاالجازة    3.119
ضـمن اطــار شــؤون االلغـام لالغــراض االنســانية فــان هـذا المصــطلح يشــير الــى اجـازة مــن قبــل الهيئــة 

درات المنظمـة فـي هـذا الوطنية لشؤون االلغام تمنحها الى منظمة معنية باالزالة يشـير الـى االعتـراف بقـ
 المجال كقدرتها على المسح و ازالة االلغام اليدوية او استخدام الكالب (انظر ايضا االعتماد)

 
    local requirementالشروط المحلية    3.120

http://www.iso.ch/infoe/catinfo/htm/
http://www.iso.ch/infoe/catinfo/htm/
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و هــي اداء و خــواص و مواصــفات المعــدات واالجهــزة المقترحــة التــي تتجلــى فيهــا الظــروف البيئيــة و 
 تشغيل.اجراءات و شروط ال

 logistic disposalالتخلص من المواد المتفجرة بالنقل      3.121
ضمن اطار شؤون االلغام لالغراض االنسانية فـان هـذا المصـطلح يشـير الـى عمليـة ازالـة المتفجـرات 
مـــن مخـــزون مـــا باســـتخدام اســـاليب متعـــددة (ال تشـــمل بالضـــرورة تـــدميرها) و الـــتخلص مـــن هـــذة المـــواد 

 مكان اخر. و هذا يستلزم اجراءات لتعطيل اللغم و قد ال يتطلب االمر ذلك. بعملية نقلها الى
   lot sizeالمساحة المنظفة من االلغام     3.122

ضمن اطار شؤون االلغام لالغراض االنسانية فان هذا المصطلح يشير الـى (منطقـة مؤلفـة مـن عـدد 
 حدة) تقدم للفحص و االختبار.من وحدات االرض المنظفة من االلغام بقياس متر مربع لكل و 

 magazineمخزن  3.123
ضمن اطار شؤون االلغام لالغراض االنسانية فان هذا المصـطلح يشـير الـى بنايـة او مكـان يسـتعمل 

 لخزن المواد المتفجرة.
    maintainabilityقابلية الصيانة    3.124

ل شـــروط اســـتخدام معينـــة الن يـــتم قابليـــة اجهـــزة او معـــدات او مكوناتهـــا او مكوناتهـــا الفرعيـــة فـــي ظـــ
االحتفـــاظ بهـــا او تـــتم اســـتعادتها الـــى حالـــة معينـــة ،عنـــدما يقـــوم بالصـــيانة موظفـــون يمتلكـــون مســـتويات 

 محددة من الخبرة و المهارة و في ظروف معينة ، ويستخدمون موارد و اجراءات محددة.
 markingالتأشير      3.125

مكـان مصـدر الخطـر او حـدود منطقـة الخطـرة . و يمكـن  وضع مقياس او عدد مـن المقـاييس لتعيـين
ان يتم ذلك من خالل استخدام الالفتات او عالمـات الطـالء و غيـر ذلـك او مـن خـالل وضـع الحـواجز 

 المادية.
 marking systemنظام التأشير      3.126

 و هو نظام تم االتفاق عليه لوضع االشارات على مصادرالخطر او المناطق الخطرة.
 mechanically-assisted clearanceالتنظيف باستخدام االالت  3.127

ــــة االلغــــام لالغــــراض االنســــانية  ــــي مجــــال ازال ــــدعم االجــــراءات االخــــرى ف ــــات مالئمــــة ل اســــتخدام الي
 كالتنظيف اليدوي و الكالب الكاشفة لاللغام.

 
 
 
 

  medical support staffكادراالسناد الطبي  3.128
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ة بازالـة االلغـام المـدربين و المـزودين بـاالجهزة الخاصـة باالسـعافات االوليـة كادر المنظمـات المختصـ
و المعالجة الطبية للعاملين في ازالة االلغام الذين يصابون نتيجة لحوادث ناجحة عن االلغام فـي داخـل 

 منطقة ازالة االلغام.
 medevacاالخالء الطبي    3.129

 اخر اكثر مالئمة .حركة المصاب او المريض من موقع طبي الى 
   memorandum of understandingمذكرة التفاهم    3.130

امــات مهمــة و لكــن بصــيغة وثيقــة تســتخدم لتســهيل عمليــة مــا عنــدما ال يكــون القصــد خلــق حقــوق و التز 
  .غير ملزمة

    mineلغم    3.131
ســطحي اخــر و  هــي الــذخيرة المصــممة لكــي توضــع تحــت االرض او فوقهــا او بقربهــا او علــى مكــان

 حتى تنفجر بسبب وجود شخص او عربة ما او االقتراب منها او لمسها.
 mine accidentحادث متعلق بااللغام      3.132

 حادث خارج موقع ازالة االلغام ينطوي على خطر من لغم او مقذوفات غير منفلقة
 ).  demining accident(انظر  

     mine actionشؤون االلغام  3.133
النشاطات التي تهدف الى تقليل االثـار االجتماعيـة و االقتصـادية و البيئيـة لاللغـام و المقـذوفات  هي

 غير المنفلقة.
ال تنحصر شؤون االلغام على ازالة االلغام فقط بل لها عالقة بالنشاطات التـي تمـس حيـاة    مالحظة :

م االرضــية. وتهـــدف النــاس و المجتمعــات و هـــي تهــتم بكيفيــة تضـــررهم مــن التلــوث بااللغـــا
شؤون االلغام الى التقليل من خطرها الـى الحـد الـذي يسـتطيع معـه النـاس العـيش بسـالم بمـا 
يمكن من تحقيـق تنميـة اقتصـادية و اجتماعيـة و صـحية بعيـدا عـن المعوقـات التـي يفرضـها 
التلوث بااللغام االرضية و يمكن من خاللهـا معالجـة احتياجـات الضـحايا و تتضـمن اعمـال 

 ون االلغام ضمن مجموعات متكاملة من النشاطات و هي:شؤ 
 أ) التوعية بمخاطر االلغام .

ب) ازالــــة االلغــــام لالغــــراض االنســــانية ،اي القيــــام بمســــح االلغــــام و المقــــذوفات غيــــر المنفلقــــة و رســــم 
 الخرائط و وضع االشارات الدالة عليها و ازالتها في حالة الضرورة.

 ك اعادة تاهيلهم و اندماجهم في المجتمع.ج) مساعدة الضحايا ويشمل ذل
 د) تدمير مخزون الذخائر.

 هـ) الدعوة ضد استخدام االلغام المضادة لالشخاص.
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يجب النظرالى عدد اخر من النشاطات التي تسند هـذة المكونـات الخمسـة مـن شـؤون االلغـام    مالحظة :
ـــــة  و منهـــــا التقيـــــيم والتخطـــــيط و تعبئـــــة المـــــوارد و وضـــــع اســـــبقياتها وادارة المعلومـــــات و تنمي

 المهارات االنسانية و التدريب و ضمان النوعية و استخدام المعدات الفعالة و المالئمة.
 Regional Mine Actionمركـــــز شـــــؤون االلغـــــام االقليمـــــي    3.133

Center(RMAC)    
 وهـو المركـز الـذي يــدير وينسـق و يسـيطر ويخطــط نشـاطات شـؤون االلغــام فـي منطقـة مســؤولياته. و
يكون المركز االقليمي عادة مسؤوال عن العمليات التي هي جزء من مهام الهيئة الوطنيـة و التـي تتعلـق 

 باالدارة اليومية لشؤون االلغام في منطقة مسؤولياتها .

 mine risk education(MRE)توعية بمخاطر االلغام       3.134
كثـر سـالمة مـن قبـل المجموعـات و هي عملية هدفها دعم و اسناد التثقيف من اجل تبنـي سـلوكيات ا

المعرضـــة للخطـــر و التـــي تـــربط بـــين المجموعـــات المتـــاثرة مـــن جهـــة و بـــين مكونـــات شـــؤون االلغـــام و 
 غيرها من القطاعات من جهة اخرى.

تعتبــر التوعيــة بمخــاطر االلغــام المكــون الرئيســي مــن مكونــات شــؤون االلغــام ويــرتبط بهــا    مالحظــة :
 و هما:مكونان يدعم احدهما االخر 

 أ) صلة االرتباط بالمجتمع.              
 ب) التوعية العامة.             

ان برنـامج شـؤون االلغـام يسـتخدم بشـكل عـام كـال المنهجـين الن احـدهما يكمـل االخـر اال    مالحظة :
انه ليس بديال عنه و اليمكن االستعاضـة بهمـا عـن ازالـة االلغـام و المقـذوفات غيـر المنفلقـة 

 طة عملية التنظيف.بواس
 mine clearanceتنظيف االلغام      3.135

 ازالة االلغام و المواد غير المنفلقة من منطقة معينة طبقا لمقياس سبق تحديده .
    mine detection dog (MDD)كلب كاشف لاللغام    3.137

هـــا مـــن و هـــو كلـــب تـــم تدريبـــه لغـــرض اســـتخدامه لكشـــف االلغـــام و المقـــذوفات غيـــر المنفلقـــة و غير 
 المتفجرات.

 mine incidentحادث ناجم عن لغم خارج موقع االزالة       3.138
و هــو حــادث يقــع خــارج موقــع العمــل الخــاص باالزالــة و يكــون خطــرا تســببه الغــام او مقــذوفات غيــر 

 المنفلقة.
 mine signعالمة دالة على االلغام        3.139

اللـة تحـذير الـى النـاس عـن وجـود خطـر الغـام و و هي عالمـة جـرى تصـميمها بحيـث توضـع لتقـدم د
 تكون جزءا من نظام خاص للعالمات .

 
  mine threatتهديد االلغام        3.140
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 تهديد االلغام و المقذوفات غير المنفلقة     
 و هو مؤشر على احتمال وقوع ضرر ناجم عن عدد من االلغام و المقذوفات في موقع معين.

    mined areaمة منطقة ملغو     3.141
 و هي منطقة خطرة بسبب وجود الغام او الشك بوجودها(معاهدة خطر االلغام).

 mine fieldحقل الغام      3.142
 مساحة من االرض تحتوي على الغام موضوعة بشكل منظم او غير منظم.

 monitoringالمراقبة  3.143
طلح يشير الى عملية المراقبـة المسـموح ضمن اطار شؤون االلغام لالغراض االنسانية فان هذا المص

بهــا و التــي يوديهــا كــادر مؤهــل مــن خــالل زيــارة المواقــع او النشــاطات التــي تجــري فيهــا العمليــات دون 
تحمـــل المســـؤولية عـــن الشـــيء المراقـــب و يـــتم تنفيـــذ ذلـــك لغـــرض التحقـــق مـــن انســـجام مـــا يجـــري مـــن 

البـا مـا تشـمل هـذة العمليـة العناصـر ، التسـجيل و االلتزامات و االجراءات او الممارسـات المعياريـة ، غ
االخبار .وضمن اطار التوعية بمخاطر االلغام فان هذا المصطلح يشير الى عملية قياس و متابعـة مـا 

 يحدث و يشمل ذلك ما يلي:
قياس التقـدم مقارنـة بالخطـة التنفيذيـة الخاصـة بتـداخل مـا مـع البـرامج / المشـاريع/ النشـاطات و   ) أ

 يات و اهداف محددة.الستراتيج
قيــاس التغييــر او عــدم التغييــر فــي حالــة معينــة او مجموعــة مــن الحــاالت (مثــال التغييــرات التــي  ) ب

 تجري على حالة االطفال و النساء او المتغيرات التي تطرا على االطار االوسع للبلد.

 UNICEF policy & programmingمــن منظمـــة اليونســـيف  \ج)  هــذا التعريـــف مـــاخو
manual  

  monitoring bodyهيئة المراقبة  3.144
و هــي منظمــة تكــون عــادة تابعــة للهيئــة الوطنيــة لشــؤون االلغــام و تكــون مســؤوليتها هــي ادارة نظــام 

 المراقبة الوطنية و تنفيذه.
  munitionالعتاد       3.145

ــالمتفجرات او المــواد الناريــة او المــواد النوويــة او البايولوجيــة او  و هــو جهــاز مشــحون بشــكل كامــل ب
 الكيميائية لغرض استخدامها في العمليات العسكرية و يشمل ذلك عمليات التدمير.

مالحظــة :   فــي االســتخدام الشــائع لهــذا المصــطلح يمكــن ان تكــون االعتــدة بصــيغة الجمــع اســلحة و 
 ذخيرة و معدات.

 DMA دائرة شؤون األلغام    3.146
ات ،مؤسسـة او مؤسسـات حكوميـة تكـون مسـؤولة عـن تنظـيم و هي دائرة او دوائـر ،منظمـة او منظمـ

مسـؤولة عـن سياسـة شـؤون  دائرة شؤون األلغـاماالعمال المتعلقة بشؤون االلغام و ادارتها و تنسيقها. و 
االلغـام و السـتراتيجية و وضــع االسـبقيات و االشـراف الكامــل علـى تنفيـذ شــؤون االلغـام ضـمن البرنــامج 
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اركة بالحد االدنى في االدارة اليوميـة لشـؤون االلغـام و التـي يجـب تنفيـذها الوطني و يجب ان تكون مش
 من قبل المراكز االقليمية.

    neutralizeالتعطيل    3.147
 و هي عملية استبدال جهاز التفجير باجهزة و ادوات تحول دون اداء لوظيفته.

بشـكل كامـل الن نـزع اجهـزة السـالمة مالحظة :   ان هذة العملية ال تجعل من المـادة المتفجـرة مامونـة 
 سيؤدي بشكل فوري الى جعل هذه المادة فعالة من جديد.

مالحظـــة :   يقـــال ان اللغـــم قـــد تعطـــل حينمـــا يصـــبح عـــاجزاعن االطـــالق باتجـــاه هدفـــه بتـــاثير وســـائل 
 خارجية و لكن تناوله يبقى خطرا.

    non-sparking materialمادة غير شرارية    3.148
ال يصــدر عنهــا شــرارة عنــدما تصــطدم او تحتــك بمــواد اخــرى او باالحجــار او الســطوح  و هــي مــادة

 الصلبة.
 operational analysisتحليل عملياتي      3.149

 operational researchبحث عملياتي          
مجال بحوث يطبق عملية التحليل الكمي و الكيفي الذي يقوم علـى اسـس علميـة للمسـاعدة فـي اتخـاذ 

 قرارات االدارية.ال
   operational researchبحث تنفيذي    3.150
 انظر تحليل عمليات        
   organizerمنظم    3.151

 فرد او منظمة تكون مسؤولة عن اجراء اختبارات لالجهزة و المعدات لتلبية شروط الجهة المسؤولة .
 والمنظم مسؤول عن تصميم االختبار و التخطيط له.

 particle boardخشب محبب لوح  3.152
و هــو لـــوح خشـــبي يتكـــون مـــن قطــع صـــغيرة جـــدا مـــن الخشـــب مربوطــة الـــى بعضـــها الـــبعض بشـــكل 

 متماسك جدا.
 permanent marking systemنظام دائمي لوضع العالمات       3.153

و هــو نظــام خــاص لوضــع العالمــات و تكــون فتــرة اســتخدامه غيــر محــددة و يكــون عــادة بحاجــة الــى 
 ة.صيان

 (انظر نظام العالمات المؤقت).
 personal protective equipment (PPE)معدات الوقاية الشخصية      3.154

كافة المعدات و المالبس التي تم تصميمها لغرض تـوفير الحمايـة يقـوم الموظـف بارتـدائها او مسـكها 
 اثناء العمل لتحميه من الخطر على سالمته او صحته.
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  policyالسياسة      3.155
تحدد اهداف المنظمة و توضح بشكل تفصـيلي قواعـد و مقـاييس و مبـادئ العمـل التـي تـنظم الوسـيلة 

 التي تهدف المنظمة من خاللها الوصول الى اهدافها و تحقيقها.
يتم وضع السياسة تلبية لالتجاه الستراتيجي و الخبـرة الميدانيـة ، و التـي بـدورها تـؤثر علـى    مالحظة :

 و تعبئة و استخدام الموارد. وتفرض السياسة نفسها ويجب االلتزام . وضع الخطط
    post design servicesالخدمات التالية للتصميم     3.  156

 وهي خدمات مثل تطوير االجهزة والمعدات او تعديلها بشكل مستمربعد الموافقة على المعدات.
   preliminary  studyدراسة اولية       3.160
راسة لغرض تقديم داللة حول ما اذا كانت فكرة مـا عمليـة ويمكـن تطبيقهـا مـن حيـث امكانيـات وهي د

 التكنلوجية والكلفة المالية .
  pre – testاختبار اول       3.161

 وهي عملية تتم في بداية الدراسة االستقصائية للتحقق من وضوح ومالئمة وسيلة الدراسة المختارة . 
   pilot testيبي  اختبار تجر     3.162

عمليــة تــتم قبــل البــدء بجمــع المعلومــات غلــى نطــاق واســع لضــمان ان تكــون كافــة عناصــر مشــروع 
 الدراسة كتوزيع الفرق وجمع المعلومات وعملية االخبار واالدارة تعمل جميعا كما مخطط لها . 

   primerعبوة تفجير      3.163
او فـي اليـة االطـالق لتـوفير وسـيلة الشـعال شحنــة وهي ذخيرة مستقلة يتم وضعها فـي ظـرف اطالقـة 

 وقود دافئ .
   procurementعملية الشراء        3.164

وهـــي عمليـــة البحـــث والتطـــوير و االنتـــاج او الشـــراء التـــي تـــؤدي الـــى الموافقـــة علـــى المعـــدات بكونهـــا 
 رة استخدام المعدات . مالئمة لالستخدام وتستمر بتزيد قطع الغيار والخدمات التالية للتصميم طيلة فت

     proddingسبر ( االلغام )     3.165
وهــــي عمليــــة تســــتخدم فــــي ازالــــة االلغــــام تســــبر بهــــا االرض لغــــرض الكشــــف عــــن وجــــود االلغــــام او 

 المقذوفات غير المنفلقة تحت سطح االرض.
  measure    protectiveاجراء وقائي    3.166

 .   الوسائل المستخدمة للتقليل من المخاطر
 نموذج اولي  3. 167

 اداة او مكون اومكون ثانوي يتم صنعه بشكل اقرب ما يكون من التصميم النهائي لمقياس البناء .
مالحظة : تسـتخدم النمـاذج االوليـة لغـرض تعزيـز مقيـاس االنتـاج النهـائي او لغـرض توضـيح االداء او 

 االمتثال للمواصفات المطلوبة .
   proximity verificationالتحقق عن قرب    3.168
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وهو نشاط يستهدف مراقبة المناطق الخطرة بسبب االلغام والمقـذوفات غيـر المنفلقـة والتـي تـم االبـالغ 
 عنها اثناء المقابلة المجتمعية لسكان المنطقة . 

 ينبغي ان تتم المراقبة من منطقة امنة ووفقا للقواعد ذات العالقة .    مالحظة :
   pure researchبحث نظري       3.169

وهــي نشــاطات بحــوث التــرتبط بتطبيقــات محــددة وقــد تــؤدي نتــائج هــذه البحــوث فــي نهايــة االمــر الــى 
 نتاج محدد ولكن الهدف المباشر لها هو وضع المبادئ العامة .

   qualityالنوعية   3.170
 الدرجة التي تفي بها مجموعة من الخصائص االصلية بالمتطلبات .

     quality managementة النوعية االدار     3.171
 وهي نشاطات منتظمة لتوجيه منظمة ما ومراقبتها فيما يخص النوعية .

   quality controlالسيطرة النوعية        3.172
 وهي جزء من االدارة النوعية يكون التركيز فيه على االيفاء بمتطلبات النوعية . 

هــا صــلة بفحــص النتاجـات المكتملــة . وفــي حالــة ازالــة االلغــام ان عمليــة المراقبـة النوعيــة ل   مالحظــة :
 لالغراض االنسانية فان الناتج ارض امنة خالية من االلغام .

    quality assuranceضمان النوعية     3.173
 وهي جزء من االدارة النوعية يتم التركيز فيه على التوثق من تلبية متطلبات النوعية .

ضمان النوعية في مجال ازالة االلغام لالغراض االنسانية تهدف الى التاكـد مـن ان عملية    مالحظة :
ان كافــة الممارســات االلداريــة واالجــراءات التشــغيلية الخاصــة بازالــة االلغــام مالئمــة وتــؤمن 
تحقيق الشروط المطلوبة باسلوب امن وكفوء وفعال . وتقـوم منظمـات االزالـة بنفسـها الجـراء 

لي ولكــن يجــب القيــام بعمليــات فحــص مــن قبــل هيئــة مراقبــة خارجيــة ضــمان النوعيــة الــداخ
 ايضا .

    random samplingاخذ عينات عشوائية   3.174
عملية اختيار نماذج بطريقة تنطوي على فرص متكافئة لالختيـار لكـل فقـرة ، ويسـتخدم هـذا االسـلوب 

   بوصفه طريقة موضوعية او حيادية الختيار المناطق لغرض االختبار.
 
 
 
 

    raster dataبيانات خطوط المسح     3.175



 4.10 المعايير الوطنية لشؤون االلغام
  2010طبعة 

 

 28 

اسـتخدام شـبكة متخيلــة مـن الخاليـا لتمثــل االرض ويـتم خـزن المعــالم بصـفتها مـواد انفراديــة فـي عمــود 
او صف في هذه الشـبكة ، وتحـدد الخطـوط بوصـفها مجموعـة خاليـا متصـلة وتوصـف المنـاطق بكونهـا 

 جميع الخاليا التي تشكل معلمًا .
 RDX (1,3,5ترايازاكيكلوهيكســـــــان)  1،3،5متفجـــــــرات التـــــــدمير الســـــــريع (  3.176

triazacyclohexane) 
وهي متفجرات عسكرية تستخدم علـى نطـاق واسـع كمـادة متفجـرة فـي الكثيـر مـن االعتـدة وخاصـة فـي 
القــذائف المدفعيــة . ان هــذه المتفجــرات غيــر حساســة نســبيا ولهــا ثبــات كيميــائي عــالي ولكنــه اقــل مــن 

ــــا ــــك بســــبب خطــــر حــــدوث انفجــــار عرضــــي . ثب ــــة وجافــــة وذل ت ت. ن. ت وال يجــــري اســــتخدامها نقي
 وتستخدم بوصفها احدى مكونات خليط متفجر وخاصة في المتفجرات اللدائنية .

    reduced areaمساحة الملغومة المقلصة      3.177
 انظر تقليص المساحة .

يــة تقلــيص مســاحة االرض الملوثــة ويســتمر وهــي المنطقــة المتبقيــة مــن االرض الخطــرة بعــد اجــراء عمل
 االشارة اليها بكونها منطقة خطرة.

  reference pointنقطة مرجعية   3.178
 ُمَعَلمة 

وهي نقطة ثابتة تقع خـارج المنطقـة الخطـرة وعـادة تكـون معلمـا يسـهل تمييـزه ( مثـل تقاطعـات الطـرق 
 النقاط االرشادية. والجسور ) و يمكن استخدامها للمساعدة في الداللة باتجاه

 على الصعيد الدولي،يشار اليها بوصفها نقاط تؤشر اماكن سبق القيام بمسحها كنقاط وتدية. مالحظة:
 elational Database Management Systemنظام ادارة قواعد البيانات الترابطية   3.179

سـتخدم نظـام ادارة قواعـد كمقابل للجداول المفردة التـي تتضـمن حقـول عديـدة لكـل سـجل يـتم ادخالـه ،ي
البيانـــات الترابطيـــة رمـــوز تعريفيـــة لغـــرض ربـــط عـــدد جـــداول بيانـــات . و تســـتخدم هـــذه الرمـــوز لتحديـــد 
ـــات كبيـــرة مـــن البيانـــات و يســـمح  العالقـــة بـــين جـــداول البيانـــات . وهـــو نظـــام فعـــال جـــدا فـــي ادارة كمي

 معة في مقابل مختلف السجالت.للتساؤالت التفصيلية ان تحدد العالقة فيما بين البيانات المجت
 reliabilityامكانية التوثق     3.180

وهــي قــدرة جهــاز مــا او احــد المكونــات او المكونــات الفرعيــة علــى اداء عمــل مطلــوب ضــمن اطــار 
 ظروف معينة لفترة زمنية محدودة.

 render safe procedureاجراءات التعطيل (االلغام)      3.181
ادوات خاصــة بــالتخلص مــن المعــدات المتفجــرة لغــرض ايقــاف وظائفهــا او  عمليــة اســتخدام اســاليب و

 عزل مكوناتها االساسية من اجل الحيلولة دون وقوع انفجار غير مقبول.
 

 researchبحث      3.182
 تحقق منتظم و اختبار و تجريب بهدف التوصل الى الحقائق و المبادئ.
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    residual riskخطر محتمل متبق    3.183
ن اطــار ازالــة االلغــام الغــراض انســانية يشــير هــذا المصــطلح الىــالخطر المتبقــي بعــد القيــام بكافــة ضــم

الجهـود المعقولــة الزالـة و/او تــدمير كافـة اخطــار االلغـام و المقــذوفات  غيـر المنفلقــة مـن منطقــة معينــة 
 الى عمق محدد.

                                                                                  (ISO 51:1999) 
 riskخطر محتمل      3.184

 وهو خليط من احتمال حصول الضرر و شدة ذلك الضرر . 
                                                                                     (ISO 

51:1999)   
   risk analysisتحليل الخطر المحتمل      3.185

 ستخدام المنظم للمعلومات المتوفرة لغرض تحديد االخطار و تقدير المخاطرة.اال
 (ISO 51:1999)                                                                                      

   risk assessmentتقديرالخطر المحتمل       3.186
 للخطر. و هي عملية عامة تتكون من تحليل و تقييم

                                                                                     (ISO 
51:1999) 

   risk evaluationتقييم الخطر المحتمل    3.187
 و هي عملية تقوم على تحليل الخطر لتقرير ما اذا تم تحقيق درجة من الخطر يمكن تحملها.

                                                                                     (ISO 
51:1999)   

  risk reductionتقليل الخطر المحتمل     3.188
هي التدابير التي يتم اتخاذها بهدف التقليل من خطر معين او من نتائجه السلبية او مـن كليهمـا و مـن 

 االحتماالت المرتبطة به.
       safeامن    3.189

 غياب الخطر . و ربما يكون مصطلح خطر محتمل اكثر مالئمة و اكثر دقة.
   safetyالسالمة        3.190

 (ISO 51:1999)تقليل الخطر الى حد مقبول.                                  
             sampleعينة    3.191

لمصــطلح الــى عــدد مــن وحــدات بقيــاس متــر ضــمن اطــار ازالــة االلغــام الغــراض انســانية يشــير هــذا ا
 مربع من االرض يتم اختيارها عشوائيا.

 
                                                                                                                        sample sizeحجم العينة    3.192

ية يشير هذا المصـطلح الـى عـدد مـن وحـدات االرض بقيـاس ضمن اطار ازالة االلغام الغراض انسان
 متر مربع واحد للعينة.
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       samplingاخذ العينات   3.193
ضمن اطار ازالة االلغام الغراض انسانية يشير هذا المصطلح الى تدبير معين يـتم بموجبـه اخضـاع 

 رض باكملها.جزء او اجزاء من مساحة من االرض المنظفة لالختبار بوصف ذلك يمثل اال
  sampling planخطة اخذ العينات      3.194

ضمن اطار ازالة االلغام الغراض انسانية يشير هذا المصـطلح الـى خطـة معينـة توضـح عـدد وحـات 
االرض مقاسة بالمتر المربع و التي يتم اختيارها من كل قطعـة ارض لغـرض الفحـص (حجـم العينـة او 

ييس ذات العالقة لتحديـد مـدى قبـول قطعـة االرض (ارقـام القبـول و سلسلة من احجام العينات ) و المقا
 الرفض).
   sappingالحفر باتجاه اللغم    3.195

ضــمن اطــار ازالــة االلغــام الغــراض انســانية يشــير هــذا المصــطلح الــى تــدبير يســتخدم فــي عمليــات 
عــين بــدءا مــن نقطــة االزالــة يــتم بــه تطهيــر االرض الــى جانــب تــدابير اخــرى و ذلــك بــالحفر الــى عمــق م

 امنة.
  scentرائحة      3.196

    a distinctive odourرائحة مميزة 
     secondary fragmentationتشظية ثانوية     3.197

فــي حــوادث االنفجـــار ،تــتم تشــظية لـــم تكــن فــي االســـاس جــزءا مــن مكونـــات اللغــم /المقــذوفات غيـــر 
 المنفلقة .
    self-neutralisationابطال ذاتي      3.198

عملية تتولد عن طريق جهـاز متكامـل مـع اللغـم ، تجعـل اللغـم عـاطال و لكـن التعامـل معـه لـن يكـون 
 امينا بالضرورة ، وباالمكان سير هذه العملية بطريقة معكوسة فيما يخص االلغام االرضية.

     specified areaمنطقة محددة    3.199
ة يشــير هــذا المصــطلح الــى المنطقــة التــي تــم التعاقــد علــى ضــمن اطــار ازالــة االلغــام الغــراض انســاني

                                                                   تنظيفها من االلغام،بالشكل الذي تحدده الهيئة الوطنية لشؤون االلغام او اية منظمة تعمل لحسابها.                                 
    specified depthدد عمق مح   3.200

ضمن اطار ازالة االلغام لالغراض االنسانية يستخدم هذا المصطلح لالشارة الـى عمـق منطقـة معينـة 
يتم التعاقد على تنظيفها من االلغام ، بالشكل الذي تحـدده الهيئـة الوطنيـة لشـؤون االلغـام او اي منظمـة 

 تعمل لحسابها.
  specified quality limitالمدى المحدود للنوعية      3.201

ضـــمن اطـــار ازالـــة االلغـــام لالغـــراض االنســـانية يســـتخدم هـــذا المصـــطلح لالشـــارة الـــى بيـــان النوعيـــة 
 المطلوبة من عمليات التنظيف.
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لغرض اخذ النماذج من اجل الموافقة فان المدى المحدد للنوعية هو مستوى متوسـط يـذكر    مالحظة :
متوسط لعملية ما او اعتباره غير مقبـوال . و يجـب ان بوضوح بين ما يهتبر مقبوال كمستوى 

ــة الغــام) و ان يكــون  يكــون ذلــك قــابال للتحقيــق مــن قبــل الجهــة القائمــة بالعمــل (منظمــة ازال
 مقبوال لدى الجهة المستفيدة ( الهيئة الوطنية لشؤون االلغام) .  

وســطي التلـــوث ( مــن حيـــث فــي حالـــة تنظيــف االلغــام فـــان المــدى المحــدد للنوعيـــة يبــين    مالحظــة :
الفقــرات الغيــر مرغــوب فيهــا لكــل متــر مربــع) بعــد المضــي فــي العمليــة لفتــرة طويلــة و بشــكل 

 ثابت.
 sponsorالجهة المسؤولة      3.202

 ان الجهة المسؤولة عن اختبار المعدات هي الهيئة التي تطلب اجراء االختبار.
حـد المراكـز الوطنيـة لشـؤون االلغـام او جهـة مانحـة من الراجح ان تكون منظمة دوليـة او ا   مالحظة :

 او منظمة ازالة الغام.
 standardمعيار      3.203

هــــو االتفــــاق الموثــــق المحتــــوي علــــي المواصــــفات الفنيــــة او غيرهــــا مــــن المقــــاييس المحــــددة الواجــــب 
بلـوغ استخدامها بشكل متكامل على شكل مبادئ او ارشـادات او تعـاريف للخصـائص بهـدف التاكـد مـن 

 المواد و النمنتجات و العمليات و الخدمات االهداف المحددة.
ان هدف معايير شؤون االلغـام هـو تحسـين شـروط السـالمة و الفعاليـة فـي هـذه الشـؤون و    مالحظة :

يتم ذلك عن طريق التـرويج لالجـراءات و الممارسـات المفضـلة فـي الميـدان و مقـرات العمـل 
عــــاني المقــــاييس قابلــــة للتعريــــف و القيــــاس و يمكــــن علــــى حــــد ســــواء. و يجــــب ان تكــــون م
 الحصول عليها و التحقق منها بسهولة.

 standing operating procedures(SOPs)اجراءات التشغيل الدائمة       3.204
و هي تعليمات محددة للطريقة المفضلة او المتبعة في الوقت الحاضر لغرض تنفيذ المهـام التشـغيلية 

 غيلية.او النشاطات التش
ان الهـــدف مـــن وراء هـــذه االجـــراءات هـــو لتحقيـــق درجـــات يمكـــن تمييزهـــا و قياســـها مـــن    مالحظـــة :

االلتــــزام و التنســــيق و العموميــــة داخــــل منظمــــة مــــا لغــــرض تحســــين االداء و الســــالمة مــــن 
الناحيـــة التشـــغيلية . ويجـــب ان تتجلـــى فـــي هـــذه االجـــراءات الدائمـــة المتطلبـــات و الظـــروف 

 المحلية.
 
 

 standardsالمعايير  3.205
و هي المتطلبات او المواصفات او غيرها من المقاييس الدقيقة الواجـب اسـتخدامها لضـمان ان تكـون 

 العمليات مالئمة للغرض منها.
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ان هدف هذه معايير شؤون االلغـام هـو تحسـين السـالمة و الكفـاءة فـي هـذه الشـؤون لـدعم    مالحظة :
 و الميادين على حد سواء .االجراءات المفضلة في المقرات 

 standard operating proceduresاجراءات التشغيل الثابتة      3.206
 انظر اجراءات التشغيل الدائمة .

 statement of needبيان االحتياجات     3.207
 هي الوثيقة التي تتضمن االحتياجات التنفيذية للمستخدم.

ياجــات مــن قبــل المســتخدم الــذي حــدد هــذه االحتياجــات او يجــب القيــام باعــداد بيــان باالحت   مالحظــة :
 الجهة المسؤولة التي تعمل نيابة عنه .

  statement of requirementبيان المتطلبات و االداء     3.208
 وثيقة توضح بيانا تفصيليا بمواصفات المعدات و ادائها اعتمادا على الحال االفضل.

 statement of tasks and outputsبيان المهام و النواتج      3.209
وثيقـــة تبـــين بالتفصـــيل احتياجـــات المســـتخدم و تبـــين واجبـــات المعـــدات و خصائصـــها الرئيســـية ، مـــع 
 التاكيد على النتاج المطلوب بدال من التزكيز على وسائل تحقيقه كي يمكن النظر الى الحلول البديلة.

 stockpileالمخزون      3.210
 فان هذا المصطلح يشير الى مخزون كبير متراكم من االعتدة المتفجرة  ضمن اطار شؤون االلغام

  stockpile destructionتدمير المخزون      3.211
 عملية التدمير المادي الهادف الى استمرار تخفيف المخزون الوطني .

 submunitionعنصر الذخيرة      3.212
 ذخيرة تنفصل عن الذخيرة االم لتؤدي وظيفتها .

لغــام او االعتــدة التــي تكــون جــزءا مــن القنبلــة العنقوديــة او قــذائف المدفعيــة او شــحنة متفجــرات فــي اال
 راس القذيفة.

 survey markerعالمة مسح      3.213
عالمة قوية تبقى لفترة طويلة و تستخدم للمساعدة على ادارة عمليات االزالة التي تحـدها العالمـات و 

 يجري تنظيفها .
 survivorاجي   الن   3.214

 انظر الضحية 
 

   survivor assistanceمساعدة الناجين    3.215
 انظر مساعدة الضحايا

 task identification numberرقم موقع المهمة      3.216



 4.10 المعايير الوطنية لشؤون االلغام
  2010طبعة 

 

 33 

رقــم يســتخدم لتعيــين منطقــة خطــرة و يــتم توزيــع ارقــام مواقــع المهــام مــن قبــل الهيئــة الوطنيــة لشــؤون 
 االلغام .
   technical surveyح الفني المس  3.217

 2سبقت االشارة اليه على انه مسح المستوى 
الفحص الطوبغرافي و الفني التفصيلي للمناطق الملغومة المعروفة او المشتبه بها و التـي يـتم العثـور 
عليها خالل مراحل التخطيط ، و يمكن العثور على هذه المناطق في اثناء التقيـيم العـام العمـال شـؤون 

 غام او  تكون قد تم االخبار عنها.االل
 temporary marking systemالنظام المؤقت لوضع العالمات      3.218

 و هو نظام لوضع العالمات له فترة استخدام محددة . 
 testاختبار      3.219

 تحديد صفة مميزة او اكثر وفقا الجراء معين.
 test and evaluationاالختبار و التقييم      3.220

 النشاطات المرتبطة باختبار المعدات و البرامجيات .
تشــــمل هــــذه النشــــاطات وضــــع اجــــراءات و مقــــاييس و اســــتخدامها. وتقليــــل البيانلــــت و    مالحظــــة :

ـــار و البيانـــات المعالجـــة فـــي ضـــوء المقـــاييس و  ـــيم نتـــائج االختب معالجتهـــا ، و تقـــدير و تقي
 المواصفات المحددة.

  threatخطر      3.221
 ر تهديد االلغام و المقذوفات انظ

       TNT(2,4,6 Trinitrotoluene))4،4،6ت.ن.ت (ترينيتروتولوين =   3.222
احــــد اكثــــر المــــواد العســــكرية ذات القــــوة االنفجاريــــة القويــــة بشــــكل نســــبي غيــــر حســــاس لالحتكــــاك و 

دم فــي االلغــام و الصــدمات و الطاقــة  االلكتروســتاتية و هــو مــن اكثــر انــواع المتفجــرات شــيوعا و يســتخ
 الذخائر.
    tolerbable riskخطر محتمل يمكن قبوله    3.223

 و هو خطر محتمل القبول في اطار معين اعتمادا على القيم االجتماعية السائدة.
 trialاختبار   3.224

عـــدد مـــن التجـــارب يـــتم تنظيمهـــا باســـلوب مســـتمر و تقـــود الـــى نتـــائج فرديـــة تقـــدم تقيـــيم شـــامل الحـــد 
 ات او المعدات او نظام ما.المكون

 
   turning pointنقطة انعطاف    3.225

 و هي نقطة ثابتة على سطح االرض تؤثر التغير في اتجاه الحد الخارجي لمنطقة خطرة.
  undesirable scentرائحة غير مرغوبة     3.226
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نــاس و الكــالب علــى عوامــل بيئيــة تــؤثر علــى نقــل الرائحــة مــن اللغــم و الكشــف عــن الرائحــة او قــدرة ال
العمــل بشــكل امــن و مــؤثر. و مــن بــين هــذه العوامــل شــدة الريــاح و درجــة الحــرارة و درجــة الرطوبــة و 

 االمطار و االرتفاع عن سطح البحر و الشمس و الحياة النباتية .
 UXOالمقذوفات غير المنفلقة       3.227

مت لكنهـــا بعــد اطالقهـــا ظلـــت غيـــر مقــذوفات متفجـــرة تـــم تحضـــيرها و تجهيزهــا لالســـتخدام او اســـتخد
 متفجرة اما لوجود خلل او الي سبب اخر .

 (UNMAS)خدمات االمم المتحدة لشؤون االلغام        3.228
 مركز للتنسيق داخل االمم المتحدة لكافة نشاطات شؤون االلغام.

المجتمـع الـدولي هذه الدائرة هي مكتب ضمن االمانهـة العامـة لالمـم المتحـدة مسـؤول امـام    مالحظة :
 عن تطوير و صيانة المقاييس الدولية لشؤون االلغام.

ان منظمـــة اليونيســـيف هـــي المركـــز التنســـيقي الـــذي تركـــت لـــه مســـؤولية التوعيـــة باخطـــار مالحظـــة :   
 االلغام ضمن اطار المبادئ االرشادية الخاصة بالمسؤولية العامة لدائرة شؤون االلغام.

   usable areaمنطقة مستخدمة    3.229
    safe areaمنطقة امنة               

 المناطق التي تعتبر خالية من اخطار االلغام و المقذوفات او من اخطارها المحتملة .
يمكـــن ان يشـــمل ذلـــك منطقـــة تعـــرف بــــ"منطقة اللعـــب االمنـــة" لالطفـــال و ترافقهـــا عالمـــة    مالحظـــة :

 منطقة خطر محددة و متفق عليها.
   userخدم  المست   3.230

 شخص او منظمة يقوم بتشغيل المعدات .
لغــرض شــؤون االلغــام يمكــن تعريــف المســتخدم بانــه مجموعــة مــن االراء الناضــجة حــول     :مالحظــة 

احتياجات المستخدمين الوطنيين فـي المجـاالت التجاريـة و مجـال المنظمـات غيـر الحكوميـة 
 االن و في المستقبل .

  validationالمصادقة      3.231
 فعل التصديق الذي يتم بعد اجراء عملية التحقق.

 vector dataبيانات اتجاهية      3.232
اسـتخدام االحـداثيين س و ص لغـرض تحديـد مواقـع ثــالث انـواع رئيسـية مـن معـالم الطبيعـة ، النقطــة 

 و الخط والمنطقة.
بـزوج واحـد مـن االحـداثيات س ان النقاط (المـدن و امـاكن االحـداث و غيرهـا )يـتم تمثيلهـا    مالحظة :

و ص اما الخطوط (مثل الطرق و االنهار ) فيتم تمثيلهـا بسلسـلة مـن االحـداثيين س و ص 
موصـولة بالتسلسـل . امـا المسـاحات او المضـلعات (مثـل البحيـرات و الحـدود ) فيـتم تمثيلهـا 

 بواسطة مجموعة من االحداثيات س و ص يتم غلقها على نفسها و تضم ما بداخلها.
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 verificationالتثبت      3.233
 عملية التحقق من خالل توفير اثباتات موضوعية تثبت االلتزام بالمتطلبات المحددة.

 victimضحية       3.234
 survivorباق على قيد الحياة 

 شخص عاني من الضرر نتيجة لحادث ناجم عن الغام و مقذوفات.
ايا فيمكن ان يشمل مصـطلح ضـحية علـى االشـخاص في اطار تقديم المساعدة الى الضح   مالحظة :

الــذين يعــيلهم الشــخص المصــاب و بــذلك يكــون لــه معنــى اكثــر اتســاعا مــن بــاق علــى قيــد 
 الحياة.

 victim assistanceمساعدة الضحايا       3.235
االعانــة او االغاثــة و التشــجيع و الــدعم المقــدم للضــحايا (بضــمنهم البــاقون علــى قيــد الحيــاة ) بهــدف 

 التقليل من االثار الطبية و النفسية العاجلة و االجلة لمعاناتهم.
 workplaceمكان العمل      3.236

كــل المواقــع التــي يجــب ان يوجــد فيهــا العــاملون فيهــا او يقومــوا بالــذهاب اليهــا بســبب عملهــم و تكــون 
 هذه المواقع تحت اشراف مباشر او غير مباشر من صاحب العمل.
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 : مقدمـــــة
تعتبر عملية ازالـة االلغـام الغـراض انسـانية مهمـة جديـدة نسـبيا . فلـم يكـن قـد تـم اسـتخدامها حتـى    

نهايــة الثمانينــات حيــث بــدأت مشــكلة زيــادة عــدد االراضــي المزروعــة بااللغــام وكــان البــد لضــمائر افــراد 
تبـاه لهـذا الخطـر وان يعملـوا جاهـدين علـى ازالـة حقـول االلغـام مـن كافـة ارجـاء المجتمع الـدولي مـن االن

االرض . ان هــذا الـــوعي ســبب زيـــادة فـــي عــدد المنظمـــات الدوليــة التـــي اصـــبحت مشــتركة فـــي شـــؤون 
االلغــام لالغــراض االنســانية . وقــد بــدء البحــث عــن وســائل لزيــادة نســبة االراضــي المنظفــة وفــي نفــس 

ــــت تحقيــــق الســــال ــــد ازداد اســــتخدام الوســــائل الوق ــــي عمليــــات التنظيــــف . لق مة لالشــــخاص العــــاملين ف
الميكانيكيــــة للمســــاعدة فــــي تهيئــــة االرض للعمليــــات . وقــــد اصــــبحت المكــــائن هــــي االدوات االساســــية 
لعمليات تنظيـف للعمليـات االنسـانية . وعنـد وضـعها كجـزء ثابـت فـي هيكـل المنظمـات مـع تـوفر اسـناد 

 نة فان بامكان هذا المزيج ان يلعب دورا فاعال في ضمان زيادة نسبة االنتاج .لوجستي وعمليات صيا
ال يمكــن النظــر الــى المعــدات الميكانيكيــة عــادة علــى انهــا نظــام قــائم بذاتــه وانمــا هــي عــادة مرحلــة 
وســطية حيــث ان العمـــل الميكــانيكي عـــادة مــا يتبعـــه امــا عمليـــة تنظيــف باســـتخدام الوســائل اليدويـــة او 

 م الكالب الكاشفة . وتكون عمليات التنظيف الميكانيكي خاضعة للسيطرة النوعية . باستخدا
 بالوسائل الميكانيكية األزالةدعم 

 : النطاق .1
يقـدم هـذا المعيـار المواصـفات واالرشـادات لعمليــات اسـتخدام الوسـائل الميكانيكيـة فـي التنظيـف بشــكل 

ر ال يتنــاول عمليــة صــناعة المكــائن الخاصــة ســليم كجــزء مــن برنــامج شــؤون االلغــام . ان هــذا المعيــا
 بعمليات التنظيف وهو يفترض بان المكائن سوف تستخدم وفقا لمواصفات الجهة المصنعة . 

 
 : المراجع .2

تم ادراج قائمة بالمراجع المعيارية في الملحق ا . ان المراجع المعيارية تعتبر وثـائق مهمـة تـم الرجـوع 
 لمعيار وهي تشكل جزء من التدابير والشروط الخاصة بهذا المعيار . واالشارة اليها عند اعداد هذا ا

 
 :مصطلحات وتعاريف  .3

( قائمــة  04.10ان قائمــة المصــطلحات والتعــاريف المســتخدمة فــي هــذا المعيــار موجــودة فــي المعيــار 
بمصــطلحات ومختصــرات شــؤون االلغــام ) وان كافــة المصــطلحات التــي تــم وضــعها وتطويرهــا موجــودة 

 . 04.10عيار في الم
 :مفهوم العمليات  .4

ان االالت المستخدمة في التنظيف الميكانيكي غالبا ما تقلص بشكل كبير كلفةعملية التنظيـف وتزيـد 
من نسبة االنتاج عندما يجري تنفيـذها بشـكل صـحيح خـالل العمليـات الكليـة للتنظيـف . وخاصـة يمكـن 

يــة تحديــد عمليــة حقــول االلغــام وتقلــيص مســاحتها  االســتفادة مــن المعــدات الميكانيكيــة كــاداة لتســريع عمل
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او لعمليـة تهيئــة االرض و ازالـة النباتــات واسـالك العثــرة . ان عمليـات التنظيــف الميكانيكيـة فــي العــراق 
 هي كما يلي : 

*  تهيئة االرض : ازالة اسالك العثرة, قطـع النباتـات والتنظيـف , حراثـة التربـة , ازالـة المعـادن, ازالـة 
ق مثــل االســالك , الصــخور واالحجــار...الخ, تهيئــة ممــرات الــى االراضــي الخطــرة لغــرض اجــراء العوائــ

 عمليات التنظيف اليدوي .
*  تنظيــف االرض : اســتخدام المكــائن ( مثــل الحفــارة والجرافــة ) كــأداة مســاعدة لعمليــات التنظيــف . 

ـــى انهـــا قـــد تـــم  تنظيفهـــا , اال اذا تـــم اجـــراء ال يمكـــن اعتبـــار ايـــة اراضـــي مهيئـــة بواســـطة المكـــائن علل
 التنظيف اليدوي او استخدام الكاشفة لاللغام . 

وتقــوم المكــائن باعــادة توزيــع االلغــام المتضــررة او اجــزاء مــن االلغــام والمقــذوفات غيــر المنفلقــة وفــي 
 الحاالت االلغام الفعالة او غير المتضررة . وفي معظم الحاالت فان الضرر لهـذه االلغـام اذا لـم بعض

يفجرهــا فانــه ســيجعلها غيــر فعالــة ومــع ذلــك فــان اليــة االنفجــار ربمــا لــم تتضــرر . ان اســتخدام االدوات 
الميكانيكيـــة يتطلـــب ازالـــة وتـــدمير االلغـــام عنـــد اتمـــام الواجـــب . المشـــكلة االخـــرى التـــي تواجـــه الـــدعم 

لـى طيـات ارضـية الميكانيكي هي عند استخدامها في االراضي المتموجة غير المستوية والتى تحتوي ع
. حيــث ال يمكــن المحافظــة علــى عمــق واحــد لعمليــة التهيئــة والتنظيــف وربمــا يفقــد االتصــال بــين بعــض 

 اجزاء الماكنة واالرض .
ان المـنهج العـام المتبــع فـي العـراق هــو ان ال يـتم االعتمــاد علـى العمـل الميكــانيكي او االعتمـاد علــى 

مســتقل ولكــن يجــب ان يكــون دائمــا تحــت اشــراف وقيــادة الكــالب الكاشــفة لاللغــام فــي العمليــات بشــكل 
عملياتية لوحدة التنظيف االوليـة ( المسـح , التنظيـف اليـدوي, فـرق المعالجـة ) كجـزء مـن نظـام متكامـل 

. 
 
 :المتطلبات السابقة لالستخدام  .5

تـــي بجـــب القيـــام بـــبعض المتطلبـــات االساســـية قبـــل البـــدء بعمليـــات التنظيـــف بالوســـائل الميكانيكيـــة وال
ـــــف  تتضـــــمن التحضـــــير والتهيئـــــة , التـــــدريب , التقيـــــيم واالعتمـــــاد . ان ايـــــة اداة مســـــتخدمة فـــــي التنظي

 الميكانيكي في العراق يجب ان يتم استخدامها وفقا لمواصفات الجهة المصنعة . 
البد من تاسيس نظام عمليـات متكامـل بـالرغم مـن ان مكونـات االنظمـة قـد تتبـاين . اال ان كـل نظـام 

 يكون بشكل عام كما يلي:  يجب ان
ان يكـــون امنــــا للقــــائم بالعمليــــات وقــــادر علـــى التعامــــل مــــع التهديــــدات المتوقعــــة ووفقــــا  •

 لظروف وطبيعة االرض. 

امــتالك هيكــل تنظيمــي يتكامــل مــع ادوات التنظيــف االخــرى والمنظمــات حســب مــا هــو  •
 مطلوب 

ســناد بطريقــة امنــة ان يكــون الهيكــل مصــمم لتســريع عمليــات التنظيــف كاحــدى ادوات اال •
 وبكلفة انتاج مجدية . 
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 يمكن اصالحه وادامته في منطقة العمليات .  •

ـــــود  • ـــــوفر الوق ـــــة كالجســـــور , الطـــــرق , ت ـــــة المحلي ـــــة التحتي ـــــار البني االخـــــذ بنظـــــر االعتب
 والتسهيالت الالزمة لورشات العمل . 

ـــد والتـــي تصـــف انتشـــار وتكامـــ • ـــة بشـــكل جي ـــات معرف ل امـــتالك اجـــراءات قياســـية للعملي
 المكائن في عمليات التنظيف .

 تقليل االثار البيئية على البيئة الى الحد االدنى . •

 
 :اعداد النظام الميكانيكي 

 ان اعداد ونشر المكائن في العراق يجب ان يتم وفقا للحاالت المؤثرة الحقا وكما يلي :  
 الحصول على اعتماد للمنظمة . •

 توفير وجلب وتزويد المعدات .  •

 يالت كفوءة خاصة بعمليات اصالح المعدات .توفير تسه •

 تعيين وتدريب كادر محلي . •

القيام بتجربة وتقييم اداء النظام الميكانيكي وتثبيت او تعديل اجـراءات التشـغيل القياسـية  •
. هـــذه التجربـــة والتقيـــيم يجـــب ان تتضـــمن اعمـــال متكاملـــة لغـــرض التأكـــد مـــن المكـــائن 

 لتنظيف االخرى كجزء من نظام متكامل .تستطيع المساعدة والعمل مع وسائل ا

 الحصول على تفويض بالعمليات .  •

 
 :التفويض( االعتماد)

شـؤون االلغـام  دائـرةان منظمات شؤون االلغام او الجهـات المصـنعة يجـب ان يـتم اعتمادهـا مـن قبـل 
المكـائن او وان تتقدم للحصول على اجازة مؤقتة قبل ان تبدء الشركة او المنظمـة بعمليـة نشـر واختبـار 

 . 07.30نظام التنظيف الميكانيكي ويكون ذلك خاضعا لمل ورد في المعيار 
ان كافــة الــدوات المســتخدمة فــي عمليــات التنظيــف الميكــانيكي يجــب ان تكــون مجــازة لالشــتراك فــي 

. ويجب ان يخضع كل مـن المكـائن والكـادر العامـل  07.30عمليات محددة ووفقا لما ورد في المعيار 
 ظام الى ضوابط العتماد الخاصة بالعمليات.في الن

ان االعتمــاد الممنــوح للقيــام بالعمليــات يكــون خاضــعا العــادة النظــر اذا كــان هنالــك تعــديالت جوهريــة 
 على تصميم المعدات .  

 
 
 

 :التدريب 
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لغرض القيـام بـاي واجـب ميكـانيكي فيجـب ان يكـون كافـة اعضـاء النظـام المتكامـل مـدربين ومجـازين 
 . 06.10ت محددة ووفقا لما ورد في المعيار لواجبا

ـــه للعمـــل فـــي  • ان مشـــغل الماكنـــة ومســـاعده يجـــب ان تكـــون لديـــه شـــهادة شخصـــية تؤهل
عمليـــات تنظيــــف االلغــــام حيــــث مـــا كــــان ذلــــك ممكنــــا . وكحـــد ادنــــى يجــــب ان يكونــــوا 
حاصلين على تدريب خاص بتمييز مخلفـات الحـرب واجـراءات السـالمة وفقـا الجـراءات 

 القياسية الخاصة بالمنظمة التى يعملون فيها . التشغيل

كافة العاملين الذين يقدمون االسناد للعمل الميكانيكي كالسواق والحراس ...الـخ . يجـب  •
ان يكونــوا حاصــلين علــى تــدريب حــول تمييــز مخلفــات الحــرب وتــدريب علــى اجــراءات 

 مة التي يعملون فيها.من قبل المنظالسالمة ووفقا الجراءات التشغيل القياسية المعتمدة 

ـــــة خاصـــــة  • ـــــة يجـــــب ان يحضـــــروا دورة تدريبي ـــــات الميكانيكي كافـــــة العـــــاملين فـــــي العملي
 بالتنظيف الميكانيكي .

يجب ان يـتلقن مشـغلوا المكـائن تـدريبات وخبـرات لهـا عالقـة بالمعـدات الميكانيكيـة التـي  •
ات السـالمة يقومون بتشغيلها ويكون ذلك وفقـا لمواصـفات الجهـة المصـنعة تشـمل اجـراء

 ات و كذلك اصالح و ادامة المعدات.و كافة اوجه التهيئة و التحضير للعملي

ـــى عمليـــات  • ـــدريبات اضـــافية عل ـــي العامـــل مـــع المنظمـــة يجـــب ان يتلقـــى ت الكـــادر الطب
 خاصة في االسناد الطبي خالل العمليات الميكانيكية .

 
 : تقييم النظام الميكانيكي

بقة لعمليـات التنظيـف الميكـانيكي و لقـدرات انظمـة التنظيـف المتكاملـة ان هدف التجربة و التقييم السا
في مختلف انواع التربة و الظروف المحلية التي يجب ان تخضع لهـا بشـكل كامـل كافـة المعـدات التـي 
تعمــل بتنظيــف االلغــام فــي العــراق. يجــب ان تتــوفر شــروط التقيــيم المطلوبــة قبــل مــنح االجــازات للقيــام 

 ف الميكانيكي للمنظمات التي ترغب بالعمل في العراق .بعمليات التنظي
 -وخالل فترة عملية االختبار والتقييم يجب ان تجرى االختبارات التالية :

التقيــيم االولــي للمعـــدات الميكانيكيــة يجـــب ان يجــري فـــي اراضــي خاليـــة مــن المخلفـــات  •
 الحربية للتحقق من مواصفات الجهة المصنعة.

اللغـام المســيطر عليهـا و تقيـيم قـدراتها علـى مقاومـة انفجــارات نشـر المكـائن فـي حقـول ا •
 االلغام و المدى الذي تستهلك فيه هذه المكائن نتيجة للعمليات .

 
يجـــب تقيـــيم المكـــائن لمعرفـــة مـــدى امكانيـــة االعتمـــاد علـــى صـــيانتها مـــن قبـــل الكـــادر  •

 المختص و معدات الصيانة الخاصة لذلك .
مســتمرة ويبــدا نشــر المعــدات عنــد التاكــد مــن انهــا قــادرة ان عمليــة التقيــيم تكــون عمليــة  •

 على تلبية الواجبات المطلوبة بطريقة سليمة.
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 ان تفاصيل عملية التقييم ستعتمد على مواصفات الماكنة . •

خـــالل عمليـــة التقيـــيم يـــتم انهـــاء عمليـــة اختبـــار اجـــراءات التشـــغيل االساســـية الخاصـــة  •
 باستخدام المكائن .

ة المعنيــة بعمليــات التنظيــف بعمــل كافــة التعــديالت و التحــويرات يجــب ان تقــوم المنظمــ •
 الضرورية على الماكنة باالعتماد على نتائج االختبار .

شؤون االلغام ومراكزهـا االقليميـة ال تتحمـل ايـة مسـؤولية عـن االضـرار التـي تحصـل للماكنـة دائرة ان 
 ة االختبار او العمليات الفعلية .او االصابات التي تحصل لمنتسبي المنظمة المعنية خالل مرحل

 : انواع االالت .6
 فيما يلي انواع االالت المستخدمة في عمليات التنظيف :

هـــذه االت مختلفـــة  تســـتخدم لقطـــع النباتـــات و تشـــمل القواطـــع الـــدوارة ، الشـــفرات قاطعـــات النباتـــات: 
تركيبهـا فـي مقدمـة الماكنـة ،  الدائرية، السالسل و الفكوك الهيدروليكيـة . وهـذه االالت يمكـن الحاقهـا و

 و في احد جوانبها او في مؤخرة الذراع الهيدروليكي . 
وهو الة تحتوي على اسطوانة او (شفت) دوارة ترتبط فيها سالسل و مطارق و تكـون مثبتـة  المدرس:

 امام الماكنة و تقوم السالسل و المطارق ضرب االرض بقصد تفجير او اعطاب االلغام .
وي علــى اسـطوانة دوارة مــزودة باسـنان ملحقــة بهــا . و تكـون مثبتــة امـام الماكنــة لغــرض ويحتــ الـذراع:

 نبش التربة و تفجير و اعطاب االلغام.   
ويحتـــوي علـــى شـــفرة مســـطحة مائلـــة بزاويـــة معينـــة مثبتـــة امـــام الماكنـــة وتســـتخدم لـــدفع التربـــة  جرافـــة:

 المحتوية على االلغام.
تخدم لتقليـــب التربـــة و تســـويتها. وتوضـــع فـــي مقدمـــة الماكنـــة و وهـــي اداة ذات اســـنان تســـ الِمدًمـــة:

 تستخدم الستخراج االلغام من التربة . وبعد ذلك يجري تنظيف هذه االلغام.
وهي مصـنوعة مـن مجموعـة مـن العجـالت الفوالذيـة الثقيلـة مصـفوفة الواحـدة بجانـب االخـرى  الرولة:

ــة القــدرة علــى الحركــة الــى االعلــى و الــى االســفل بشــكل مســتقل . وهــذا يضــمن ان  و تكــون لكــل عجل
يغطـــي العمـــل كافـــة الطيـــات و المنـــاطق المتموجـــة فـــي المنطقـــة الخطـــرة . لتكـــون فـــي امـــان الماكنـــة و 

 تسبب ضغطا كبيرا على االرض يؤدي الى تفجير االلغام .
جـزء مغنـاطيس ذو قـوة كبيـرة يوضـع فـي المكـائن امـا كجـزء مسـتقل ملحـق بالماكنـة او ك المغنـاطيس:

مــن نظامهــا و يســتخدم الزالــة المخلفــات المعدنيــة مــن االرض .وعــادة يســتخدم هــذا النــوع بعــد ان تكــون 
 ماكنة اخرى قد هيأت االرض . 

 
وهـــي تســـتخدم شـــبمة مـــن التـــروس المتعشـــقة آليـــا للغربلـــة وفصـــل االلغـــام معـــدات الغربلـــة والنخـــل :  

 والمقذوفات غير المنفلقة من بقية المواد.
وهـــي منتجـــة تجاريـــا لتحطـــيم الصـــخور وقـــد تـــم تحويرهـــا لغـــرض تحطـــيم االرض  معـــدات التحطـــيم :

 الملوثة المحتوية على اية الغام او مقذوفات . 
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حفــارات مدرعــة يمكــن اســتخدامها الزالــة االحجــار واالســالك والمــواد المعيقــة  الحفــارات الميكانيكيــة:
رات مــزودة ايضــا بــاالالت مثبتــة علــى اذرع هيدروليكيــة االخــرى مــن المنطقــة الملوثــة . وقــد تكــون الحفــا

الغراض مثل قطع النباتات , التسوية , تقليب االرض وتسليط الضغط علـى االرض لتنظيـف االلغـام . 
وهــذه الماكنــة تســتخدم بشــكل رئيســي فــي المنــاطق الصــعبة التــي لــيس مــن الســهل القيــام فيهــا باعمــال 

 لكاشفة لاللغام .التنظيف اليدوي او بواسطة الكالب ا
البلدوزرات المدرعة قد تستخدم الزالـة االحجـار واالسـالك والمـواد المعيقـة االخـرى . واذا  البلدوزرات :

زودت بــدلو فــيمكن ايضــا اســتخدامها الزالــة المــواد الغــراض الغربلــة والتحطــيم . وكــذلك يمكــن اســتخدام 
 ليات االزالة .البلدوزرات المدرعة لغرض فتح ممرات لمكان اخرى تقوم بعم

هــذه الماكنــة المدرعــة تســتخدم الزالــة المــواد المعيقــة فــي الموقــع للقيــام باعمــال الحفــر  : FELماكنــة 
والغربلــة او التحطــيم . ويمكـــن تزويــدها بملحقــات للقيـــام بــاغراض اخــرى مثـــل قطــع النباتــات او غربلـــة 

رض المســاعدة فــي فــتح ممــرات التربــة . وكــذلك يمكــن اســتخدام هــذه الماكنــة المــزودة بــدرع امــامي لغــ
لتمكـين اليــات اخــرى مــن دخــول المنطقــة الخطــرة والقيــام باعمــال التنظيــف وكــذلك يمكــن اســتخدامها فــي 

 عمليات التنظيف نفسها لزيادة سرعة االنتاج اال اذا كانت هنالك حاجة الى العمل اليدوي.
 : التقييدات العملياتية للوسائل الميكانيكية 7.

م العمل الميكانيكي في المناطق المعروف او المشكوك في انها تحتـوي علـى تهديـد يجب عدم استخدا
كبيـر لمخلفـات الحـرب التـي تكــون خـارج نطـاق المواصـفات المقدمــة مـن الجهـة المصـنعة للمكــائن , ان 
ذلك قد يعرض للخطرسالمة مشغل االلة او يتسبب باضرار جسـيمة للماكنـة نفسـها . ان بعـض االالت 

عمـــل فـــي المنـــاطق الملوثـــة بشـــدة بااللغـــام والمقـــذوفات غيـــر المنفلقـــة. ومعظـــم االالت ال لـــم تصـــنع لل
 تستطيع مقاومة االنفجارات الكبيرة .

ان المكائن التي تعمل في العراق يجـب ان التسـتخدم فـي المنـاطق ذات الخصـائص التاليـة اال اذا تـم 
 تخصيصها بشكل واضح ومعتمد من قبل الجهة المصنعة .

ق المعــروف او المشــكوك باحتوائهــا علــى تلــوث شــديد بااللغــام والمقــذوفات غيــر المنــاط •
 المنفلقة .

 معرفة او الشك بوجود الغام ضد الدبابات . •
 معرفة او الشك بوجود مقذوفات غير المنفلقة او عتاد طائرات من العيار الثقيل . •

 
ى اليـــة النـــابض معرفـــة او الشـــك بوجـــود الغـــام ذات طبيعـــة تدفقيـــة او الغـــام تحتـــوي علـــ •

 لتشغيل الصاعق لغرض تفجير اللغم .

 
 : . تحديدات العمل الميكانيكي8
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بغــض النظــر عــن المرونــة العاليــة المتــوفرة فــي العديــد مــن المكــائن المســتخدمة فــي عمليــات التنظيــف 
فان نوع الطقس و التربـة تفـرض تحديـدات كثيـرة علـى العمليـات . وكقـانون عـام فـان العمـل الميكـانيكي 

 جب ان اليستخدم في الحاالت التالية :ي
 المناطق ذات االنحدار العالي .  •

 مناطق المستنقعات و االراضي السبخة واالهوار. •

 االراضي الصخرية. •

 مناطق االشجار الكبيرة والنباتات الكثيفة. •

 بعض الحاالت الخاصة التي تكون فيها التربة طينية بشكل كبير. •

 الظروف الجوية المتطرفة. •
 
 : تطلبات العمليات. م9

ان اســتخدام المكــائن فــي عمليــات التنظيــف يجــب ان يــتم تنظيمــه و الســيطرة عليــه بطريقــة منتجــة و 
سليمة . اما فيما يتعلق بقياس مستوى االداء و البيانات المسـجلة فانهـا تهـدف الـى اسـتمرار توجيـه هـذه 

عمليــــات التنظيــــف ، ان االالت القــــدرات الميكانيكيــــة بصــــورة دقيقــــة لكــــل مــــن االالت المســــتخدمة فــــي 
الميكانيكيــة ليســت هــي الوســائل االساســية فــي التنظيــف و يجــب ان تتبعهــا وســائل اخــرى مثــل الوســائل 
اليدوية و الكالب الكاشفة لاللغام لغرض التاكد من ان المنطقة المنظفة هـي فعـال خاليـة مـن المخلفـات 

ملــة فــي التنظيــف ان تقــوم بوضــع اجــراءات الحربيــة و الــى عمــق محــدد. ان علــى كافــة المنظمــات العا
تشغيل قياسية تشمل اجراءات العمليات الميكانيكية العامة ، اجراءات خاصة لكـل ماكنـة مسـتخدمة فـي 
العمــل و كــذلك يفضــل ان تكــون لهــا اجــراءات تخــص العمــل التكــاملي الــذي تشــترك فيــه وســائل اخــرى 

 لكالب الكاشفة لاللغام.اضافة الى العمل الميكانيكي مثل العمل اليدوي و ا
 : متطلبات تهيئة موقع العمل 1.9

ان متطلبــات موقــع العمــل لالســتخدام الميكــانيكي هــي بشــكل اساســي مشــابهة لموقــع العمــل اليــدوي و 
بـــالرغم مـــن ان هنالـــك بعـــض االختالفـــات الناتجـــة عـــن بعـــض المتطلبـــات الخاصـــة لعمليـــات التنظيـــف 

 عمليات التنظيف الميكانيكي يجب ان تتضمن ما يلي:الميكانيكية . ان المتطلبات الخاصة ل
 تهيئة ممرات ذات عرض كاٍف يسمح بدخول المكائن و خروجها من المناطق الخطرة. •

 تهيئة قاعدة ذات مساحة كافية تسمح باستدارة المكائن. •

 
 تاسيس موقع لجمع المواد الملوثة من المكائن كالزيوت و ما شابه ذلك. •
 الك و السكراب التي تمت ازالتها من المنطقة الملوثة .تخصيص موقع لجمع االس •
 تخصيص منطقة امنة مجاورة للمنطقة الملوثة لغرض فحص و تدقيق المكائن . •
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تــوفير دعــم طبــي اضــافي قــادر علــى نقــل المصــابين مــن داخــل الموقــع . و هــذا الــدعم  •
اقــع العمــل االضــافي يكــون اضــافة للمتطلبــات الطبيــة االعتياديــة الواجــب توفرهــا فــي مو 
 والتي تشكل جزءا اساسيا من الخطة الخاصة باالستجابة لحوادث التنظيف.

يجــب تــوفر شخصــين علــى االقــل فــي موقــع التنظيــف الميكــانيكي و ذلــك للمســاعدة فــي  •
 االجراءات الخاصة في حالة اخالء المصابين .

و يجــب التهيئــة و التــدريب علــى عمليــة اخــالء المصــابين مــن موقــع العمــل الميكــانيكي  •
تطــوير هــذه التــدريبات وفقــا لكــل نــوع مــن انــواع المكــائن المســتخدمة و ان يجــري عليهــا 

 تدريب بشكل دوري.
ان معــدات الوقايــة الشخصــية المســتخدمة فــي مواقــع التنظيــف اليــدوي يمكــن اســتخدامها  •

فــي عمليــات التنظيــف الميكــانيكي ايضــا . فــي بعــض الحــاالت فــان هنالــك حاجــة الــى 
اصــــة ذات امكانيــــات عاليــــة للحمايــــة . ان مشــــغل المكــــائن ال يحتــــاج معــــدات وقايــــة خ

الرتداء معدات الوقاية الشخصية عندما يكون داخل مقصـورة القيـادة المحميـة ولكـن مـن 
 المناسب ان يحتفظ بها داخل المقصورة الستخدامها في حاالت الطوارئ .

حتياطيـــــة و كافـــــة تـــــوفير ورشـــــة متنقلـــــة تحتـــــوي علـــــى االدوات الضـــــرورية، االدوات اال •
 المعدات و التجهيزات االزمة لعمليات اصالح و صيانة المكائن.

نظام تاشير لعمليات التنظيف الميكانيكيـة متوافـق مـع االنظمـة المسـتخدمة فـي عمليـات  •
 التنظيف للوسائل االخرى.

 : اجراءات العمليات   9.2
سـم كحـد ادنـى  30عند استخدام المكائن فان كل ممر للعمليات يجب ان يكون بعرض  •

 سم للمكائن المتوسطة. 500للمكائن الصغيرة و 

يجـــب ان تكـــون هـــذه الخطـــوط بشـــكل مســـتقيم بقـــدر االمكـــان و اذا تعـــذر ذلـــك الســـباب  •
مختلفـة فـان المســافات المـذكورة فــي النقطـة السـابقة يجــب زيادتهـا لغــرض التاكـد مــن ان 

 جميع المساحة قد تم فحصها.

العمــل) بتســجيل كــل االنفجــارات التــي تحصــل و  يجــب ان يقــوم المسيطر(عضــو فريــق •
 خاصة خالل عملية االلة الشوكية.

ــــة او  • ــــل الميكانيكي ــــار المشــــرف عــــن حــــوادث الخل ــــة باخب ــــوم مشــــغل الماكن يجــــب ان يق
 الكهربائية في االلة.

اي مساحة من االرض التتمكن االلة من فحصها بسبب وجود عوائق او بسـبب طبيعـة  •
 الخارطة و يتم االخبار عنها وتاشيرها حسب الطلب . التربة فيجب ان توشر على

اذا تـــــم مالحظـــــة الغـــــام مضـــــادة لالشـــــخاص فيجـــــب نقـــــل هـــــذه االلغـــــام الـــــى المنطقـــــة  •
 المخصصة لهذا الغرض اذا كانت هذه العملية يمكن تمثيلها بشكل كامل.
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هـذا اذا كانت هنالك الغام او مقذوفات مرئية بوضوح فال يجوز اسـتخدام االلـة الشـوكية ل •
 الغرض.

عندما تواجه ماكنـة لغـم مضـاد للـدبابات او مقـذوفات غيـر منفلقـة فيجـب اخـالء الماكنـة  •
 الى خارج الموقع و فحص االضرار الناجمة عن ذلك و رفع تقرير عنها.

 : مسافات االمان 3.9
قــع عنــدما يكــون العمــل مشــتركا بــين المكــائن والكــالب الكاشــفة لاللغــام والعمــل اليــدوي فــي نفــس المو 

فيجـب ان تكــون هنالــك ســيطرة و تحديـد للحركــة ومســافات امــان يــتم فرضـها اكثــر بكثيــر مــن المســافات 
 -التي توجد في عمليات التنظيف اليدوي وبشكل عام فان االرشادات التالية يجب العمل بموجبها:

الحـــد االدنـــى لمســـافة االمـــان بالنســـبة لالشـــخاص الغيـــر مشـــتركين بشـــكل مباشـــر فـــي  •
 م. 100جب ان تكون العمليات ي

 المسيطر(او المشغل) يجب ان يكون دائما خلف الماكنة. •
م يجــب تامينــه مــن قبــل االشــخاص المســؤولين عــن تشــغيل االت 25حــد ادنــى لمســافة  •

 التنظيف الميكانيكية المسيطر عليها اجهزة التحكم عن بعد.
االت  م  يجــب تامينــه مــن قبــل االشــخاص المســؤولين عــن تشــغيل 50حــد ادنــى مســافة  •

ـــداء معـــدات  ـــتحكم عـــن بعـــد ويجـــب ارت ـــة المســـيطر عليهـــا اجهـــزة ال التنظيـــف الميكانيكي
 الوقاية الشخصية .

 : الصيانة ، الخدمات و التفتيش 4.9
يجـــــب علـــــى منظمـــــات شـــــؤون االلغـــــام العاملـــــة فـــــي التنظيـــــف الميكـــــانيكي التاكيـــــد علـــــى ان االالت 

ت الجهـة المصـنعة. و يجـب ان يجـري ذلـك وفقـا المستخدمة يتم صيانتها بشـكل مسـتمر ووفقـا لمواصـفا
لجدول معد من قبل هذه الجهـة وعلـى يـد اشـخاص كفـوئين. خـالل العمليـات يجـب ان يقـوم كـادر كفـوء 

 -باجراء الوظائف التالية الغراض التفتيش واجراءات السالمة:
فـــي بدايـــة كـــل يـــوم عمـــل يجـــب ان يقـــوم فنيـــين و مشـــغلين  -تـــدقيق ســـابق للعمليـــات : •

اء الفحـــص علـــى االلـــة قبـــل بـــدء العمليـــات للتاكـــد مـــن صـــالحيتها للعمـــل و تـــوفر الجـــر 
 شروط السالمة و االمان فيها .

عنــد العمــل فــي منــاطق ملوثــة او مشــكوك فيهــا فــان الماكنــة  -التــدقيق فــي كــل ســاعة: •
يجب ان تستخدم في منطقـة محـددة و تتوقـف فـي منطقـة امنـة لغـرض صـيانة و تـدقيق 

كـادر فنـي مخـتص و يقـوم المشـرف بتحديـد هـذه المنطقـة علـى ان سريع يجري من قبل 
 تكون باقرب ما يمكن للمنطقة الملوثة.

اذا حـدث انفجـار خـالل العمليـات فيجـب ان تنقـل  -التدقيق بعد حصول عمليـة انفجـار: •
الماكنة الى منطقة امان محددة و يتم تدقيقها لمعرفة االضرار الناجمة عن ذلـك. وعلـى 

و الكــادر الفنــي تحديــد نــوع الضــرر واخبــار مشــرف الموقــع عــن ذلــك . مشــغل الماكنــة 
 ويجب اصالح الماكنة قبل اعادتها الى العمل.
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فـــي نهايـــة كـــل يـــوم عمـــل فيجـــب فحـــص الماكنـــة  -التـــدقيق فـــي نهايـــة العمـــل اليـــومي : •
وصيانتها لمعالجة اي خلل ميكانيكي او كهربائي وتهيئة الماكنة للعمل في اليـوم التـالي 

. 
فـي كـل مـرة تتـرك فيهـا الماكنـة المنطقـة الملوثـة الي نـوع -تفتيش عن المـواد الخطـرة :ال •

منم انواع التدقيق فيجـب تفتـيش الماكنـة للبحـث عـن ايـة مـواد خطـرة يمكـن ان تكـون قـد 
علقـــت بالماكنـــة اثنـــاء العمليـــات ويجـــب علـــى الكـــادر القـــائم بـــالتفتيش ازالـــة هـــذه المـــواد 

اذا كانــت ضــمن صــالحيات مســتواهم الــوظيفي واالخبــار  وتحديــد نوعهــا والــتخلص منهــا
عنهــا اذا كانــت اعلــى مــن مســتواهم . واذا كانــت كــذلك فيجــب االحتفــاظ بالماكنــة لحــين 

 وصول االشخاص المعالجين لمثل هذه االنواع من المتفجرات والتخلص منها .
طـرة متبقيـة يجـب تفتـيش المنطقـة االمنـة بحثـا عـن ايـة مـواد خ-تفتـيش المنطقـة االمنـة : •

بعــد فحــص الماكنــة فــي هــذه المنطقــة. ان ايــة مــواد خطــرة متبقيــة يجــب الــتخلص منهــا 
 . 09.30وفقا لما ورد في المعيار

 : معالجة النفايات والتلوث     9.5
عند القيام بالعمل الميكانيكي السناد عمليات التنظيف فـان الـتحكم االداري يكـون الزاميـا . يجـب عـدم 

الحد االدنى مـن التلـوث . ان اي تلـوث نـاجم عـن المكـائن مثـل زيـت المحـرك او السماح بالزيادة عن 
 السائل الهيدروليكي وغيرها يجب التخلص منها بشكل مناسب وبعيدا عن مو قع العمل .

 : التوثيق في موقع العمل    9.6
ـــة فـــان ـــة لعمليـــات التنظيـــف بالوســـائل الميكانيكي جمـــع  لغـــرض االســـتمرار بالحصـــول علـــى ادارة دقيق

 المعلومات والوثائق تعتبر امرا جوهريا ويجب ان يتضمن ذلك ما يلي كحد ادنى :
وثــائق العمــل الروتينــي اليوميــة وتشــمل وثــائق تخــص الــدوام اليــومي ، تــدقيق اجــراءات  •

 السالمة ، تقارير االضراروسجالت الصيانة والخدمات ... الخ. 

الميكانيكيـــة لغـــرض معرفـــة اداء يجـــب تســـجيل المعلومـــات االحصـــائية لكافـــة العمليـــات  •
 وقدرات المكائن بشكل افضل .

 
يجـــب تلخـــيص المعلومـــات المطلوبـــة بشـــكل تقريـــر عـــن كـــل عمـــل ميكـــانيكي مثـــل نـــوع  •

ـــــة ، االنفجـــــارات ، العمـــــق  ـــــوع الترب ـــــات ، ن ـــــة النبات ـــــة ، تفاصـــــيل الواجـــــب ، حال الماكن
 المطلوب ، تفاصيل اية اضرار .واية مشاكل تمت مواجهتها.

 : ات والتزاماتمسؤولي .10
 :شؤون االلغام دائرة  10.1

 شؤون االلغام والمراكز التابعة لها القيام بما يلي:دائرة يجب على 
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( اعتمـاد منظمـات شـؤون االلغـام) لمـنح االجـازات  07.30اتباع االجـراءات الـواردة فـي المعيـار  )أ 
لقيـام بعمليـات التنظيـف لمنظمات شؤون االلغام ( والجهات المصنعة او المتعاقـدين الثـانويين ) ل

 الميكانيكية .
وضــــع االســـــبقيات وتحديـــــد االراضـــــي الواجـــــب تنظيفهـــــا بالوســـــائل الميكانيكيـــــة وتحديـــــد العمـــــق  )ب 

المطلوب في التنظيف وكذلك صلة االرتباط بالمجتمع ويجب تضمين كل ذلـك فـي عقـود العمـل 
 واالتفاقيات .

ــــى عقــــود واتفاقــــات التنظيــــف  وضــــع معــــايير وارشــــادات خاصــــة بالســــطرة النوعيــــة لتطبيقهــــا )ج  عل
 باستخدام الوسائل الميكانيكية.

االحتفــــاظ بســــجل للمنــــاطق المنظفــــة واخــــر للمنــــاطق غيــــر المنظفــــة لبيــــان حالــــة التنظيــــف فــــي  )د 
 المناطق الملوثة .

مراقبة منظمـات شـؤون االلغـام، اختبـار المتعاقـدين الثـانويين والجهـات المصـنعة للمكـائن وكـذلك  )ه 
 ت التنظيف بالوسائل الميكانيكية .مراقبة انشطة عمليا

 االحتفاظ بوثائق التفتيش الخاصة بالسيطرة النوعية . )و 
 :منظمات شؤون االلغام   10.2

 ان منظمات شؤون االلغام ، المتعاقديين الثانويين والجهات المصنعة القيام بما يلي :
التنظيــف بالوســائل شــؤون االلغــام للقيــام بنشــاطات مــن دائــرة ( تفــويض ) الحصــول علــى اعتمــاد  )أ 

 الميكانيكية 
 تطبيق معايير التنظيف الواردة في اوامر العمل وفي هذا المعيار. )ب 

ــالتنظيف وجعلهــا متــوفرة للمفتشــين ومــوظفي الســيطرة النوعيــة عنــد  )ج  االحتفــاظ بالوثــائق الخاصــة ب
 طلبها .

فـــي  تطبيـــق اجـــراءات اداريـــة وعملياتيـــة تهـــدف الـــى تنظيـــف االرض حســـب المتطلبـــات المحـــددة )د 
 اوامر العمل والمعايير الوطنية لشؤون االلغام .

القيام بعمليات السيطرة النوعية الداخلية والتي تهدف لتنظيف االرض حسـب المتطلبـات المحـددة  )ه 
 في اوامر العمل والمعايير الوطنية .

ـــوعي االجتمـــاعي فـــي  )و  ـــى رفـــع ال ـــي تهـــدف ال ـــق اجـــراءات الدامـــة الصـــلة مـــع المجتمـــع والت تطبي
لمجـــاورة لمنطقـــة العمليـــات وكمـــا محـــدد فـــي اوامـــر العمـــل والمعـــايير الوطنيـــة لشـــؤون المنـــاطق ا

 االلغام.
 الملحـــق( أ )

 المراجع
 الوثائق المعيارية التالية تحتوي على شروط وتدابير تم الرجوع اليها في هذا المعيار وكما يلي :

 الصحة والسالمة المهنية. –معايير عامة  10.10المعيار الوطني  )أ 
 الصحة والسالمة المهنية . –السالمة في موقع العمل  10.20لمعيار الوطني ا )ب 
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 معدات الوقاية الشخصية . 10.30المعيار الوطني  )ج 

 االسناد الطبي لعمليات التنظيف. 10.40المعيار الوطني  )د 

 الخزن ، النقل والتعامل مع المتفجرات . 10.50المعيار الوطني  )ه 
 مراجع.يجب استخدام احدث طبعة من هذه ال
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 : تطهيرالاإلبالغ والتحقيق في حوادث ) 10-60(
 

 : مقدمة
واضح يجب ان يكون إزالة األلغام أعمال الحاجة إلى التقرير والتحقيق في الحوادث التي وقعت في 

 الوقت المناسب هو جزء أساسي من إدارة األعمال المتعلقة باأللغام. أن أختيار وشامل و 
 ,على برامج اإلجراءات المتعلقة باأللغام سوف تقلل من احتمال وقوع ضررالجيد اإلدارة الفعالة واإلشراف

لقة على جميع المستويات في مجال األعمال المتعو وهناك التزامات أخالقية وقانونية على المديرين 
لتقديم التقارير وٕاجراء تحقيق شامل في  .باأللغام لضمان خفض الضرر إلى أدنى مستويات واقعية فعالة

المعلومات التي يتم جمعها أن تطهير حوادث يمكنها أن تقوم بدور أساسي في تحقيق هذا الهدف. 
عملية ، مساعدة 'الدروس المستفادة' البأعطاءشكل واضح يمكن الوصول إليها سوف تسهم بوتقديمها 

لالستجابة لحاالت الطوارئ ، وتحسين نوعية للعملية تطهير وتخفيض احتماالت وقوع حوادث إزالة 
 األلغام في المستقبل. 

والهدف من هذا المعيار هو توفير مواصفات وتوجيهات بشأن بالحد األدنى من متطلبات لتقديم التقارير 
 والتحقيق في حوادث إزالة األلغام.

 
 

 أو النطاق :دى م. 1
الحد األدنى بمنظمات اإلزالة لو  DMA   /RMACمواصفات والتوجيه للال NMAS الـ ويوفر هذا

حوادث ، للتطهير واللتصنيف ازالة األلغام. وهو يتضمن تعاريف اث وادلمتطلبات اإلبالغ والتحقيق في ح
 تطهير المجتمع. ل واسعق على نطامنهاالتي ينبغي أن تساعد في استخالص الدروس التي سوف تستفيد 

NMAS  ال  هذااإلبالغ والتحقيق في الحوادث التي تقع في تطهير موقع العمل. و في هذا ال ينطبق إال
بعيدا عن موقع العمل (انظر المصطلحات والتعاريف الواردة أدناه). التي تقع نطبق على األحداث ي

الشرطة أو غيرها من السلطات الوطنية ، إذا  تحقيقات إضافية يمكن أن تقوم بها أجهزة األمن الوطني ،
 نطبق على هذه االحتياجات. ياقتضى األمر ذلك وهذا المعيار ال 

 : . اإلشارات2
في المرفق ألف المعياري هي إشارات إلى الوثائق الهامة والتي أشير إليها  ردقائمة المراجع المعيارية و 

 المعيار. في هذا المعيار والتي تشكل جزءا من أحكام هذا 
  . المصطلحات والتعاريف3

وهناك قائمة محددة من المصطلحات والتعاريف المستخدمة في هذا المعيار ورد في المرفق باء كاملة 
سلسلة المعايير ورد في من  NMASالمصطلحات والتعاريف المستخدمة في  وتم سردللجميع 

NMAS04.10 
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 : احتياجات التحقيقو . اإلبالغ عن الحادث 4
 :. الحوادث 4.1

 : . المتطلبات العامة4.1.1
 / DMAالتي قد تعطل إجراء عمليات تطهير ويجب أن تحال إلى و جميع الحوادث التي تقع ، 

RMAC  .التي تقع على و لمتابعة اإلجراءات الالزمة على جميع الحوادث اقرارات ان على الفورDMA 

/ RMAC  الحوادث التالية وتقدم تقارير إلى  منتجةمنر يار تق ةت التحقيق األوليار اقر كون توسعندما
DMA / RMAC وتحدد كما يليأربع ساعات من وقت وقوع الحادث  ويتم ذلك في خالل  : 

الموظف ، زائر أو عضو  فعلىالمتفجرات من مخلفات الحرب من األلغام تصنفها حادث الذي الأ) في 
  .من السكان المحليين في تطهير موقع العمل 

األضرار في الممتلكات أو  والذي أدى الىالمتفجرات من مخلفات الحرب  بسببوقع الذي ث حادالب) 
  .المعدات أو في تطهير موقع العمل 

سجلت  اوتم تطهيرها ،  التي منطقةالتقع في التي ج) اكتشاف وجود المتفجرات من مخلفات الحرب 
المتفجرات من  نسيان بعضشأ عن تطهير أو عالمة تطهير ، بغض النظر عما إذا كان الضرر قد ن

  .مخلفات الحرب 
يتعرضون لخطر ال الذين فيها موظفون وزوار أو السكان المحليين  والتي د) اإلجراءات المتعلقة باأللغام

 األجراءات معايير موثقة أو إجراءات التشغيل الموحدة ، بما في ذلكالأن من نتائج تطبيق و يطاق 
 مع سجل للزائرين . لموظفينلالسالمة الصادرة من معدات 

تطهير الموقع بغض النظر عن السبب أو  اومتفجرات من مخلفات الحرب للغير مخطط تفجير ه) أي 
  .النتيجة 

  .و) حادث وقع في تطهير المعدات التي فقدت 
 ز) حادث أمني. 

أو المعايير ،  األجراءاتط الضوء على أوجه القصور في التقارير من الحوادث وتسل تستلمالسلطات 
، أو أن تشير إلى وجود أنواع جديدة من المخاطر ،  SOP المعتمدة إلجراءات التشغيل الموحدة

 . األجراءاتعام لجميع منظمات اإلزالة بتطبيق نفس وتنشرأنذار 
 :. نموذج اإلبالغ 4.1.2

 حادث المعلومات التالية ، كحد أدنى : الويجب أن يتضمن تقرير 
  .) أسمها وتحديده غام وحدة (أيا كانأ) منظمة إزالة األل

 ب) مكان الحادث ، بما في ذلك أي منطقة الخطر وتحديد رمز (رمز حقل األلغام) أو الرقم المرجعي 
تطهير أو يشتبه في عدم كفاية توثيق العن األلغام ، و  حادثج) طبيعة الحادث (على سبيل المثال 

  .) القياسيةتبه في خرق لإلجراءات التشغيل ، أو يش القياسيةمعايير أو إجراءات التشغيل 
  .د) نوع من الذخائر (إذا كانت معروفة) 

ه) الضرر الناشئ عن الحادث الذي وقع (إصابة أو وفاة أفراد من اإلجراءات المتعلقة باأللغام ، زائر 
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  .أو عضو من السكان المحليين) 
ثال المعدات ، ومخازن ، معدات الوقاية و) األضرار الناجمة عن الحادث الذي وقع (على سبيل الم

  .الشخصية أو الممتلكات) 
  .ز) وصفا لألحداث التي أدت الى الحادث 

ح) اسم وتفاصيل االتصال الشهود أو األشخاص الذين قد تكون قادرة على المساعدة في تحقيق الحق 
  .من هذا الحادث 

تقرير الحوادث  على سبيل المثالو  مصابينط) وصفا من اإلجراءات الفورية التي اتخذت لمساعدة ال
 في المرفق جيم.  المدرج

 
 :. التحقيقات 4.2

 :. المتطلبات العامة 4.2.1
 / DMAللعضو  ولديه مؤهالت وخبرات مناسبةالحوادث التالية ينبغي أن تخضع لتحقيق من جانب 

RMAC  : 
 ونسيان بعضأو إجراءات ،  معاييرللأ) تطهير الحوادث الناجمة عن تطبيق ، أو عدم التوافق 

خالل عملية إزالة األلغام ، وغيرها من الحوادث التي يمكن أن  ةالمتفجرات من مخلفات الحرب الخطر 
  . تجتذب اهتمام وسائط اإلعالم

  .ب) تطهير الحوادث يؤدي إلى اإلصابة أو الموت 
  .ج) فقدان أو تلف المعدات للموظفين 

  .بالممتلكات  د) األضرار الجسيمة التي تلحق
 رئيسية التي قد تنجم في المطالبة بالتعويض من عضو من السكان المحليين. اله) األضرار 

 و) حادث أمني. 

 : . إجراءات التحقيق4.2.2
لتحديد المشاكل أو الفرص المتاحة لتحسين سالمة ونوعية  حوادث التطهيروالهدف من التحقيق هو 

ممكن في التقييم المساعدة في ال في تحقيقللجنائي وال اللة للتحقيق هي غير قابو عملية إزالة األلغام. 
جميع أن تعويض من شركة التأمين. على هذا النحو ، و ال ألغراض الوقت الراهن أو في المستقبل

على تقديم معلومات كاملة ودقيقة عن مالبسات الحادث  تشجيعهمالعاملين في منظمات اإلزالة ينبغي 
 . حوادث مماثلةتحسين اإلجراءات التي يمكن أن تساعد في منع وقوع واآلراء بشأن سبل 

 ينبغي أن تكفل :  DMA / RMACالحادث من قبل في التحقيق  أجراءعند الشروع في 
  .أ) تبدأ التحقيق في أقرب وقت ممكن 

اجات ب) ضابط التحقيق أو فريق التحقيق لديه المؤهالت والخبرة والمهارات الالزمة لتلبية االحتي
  .تحقيق الالمحددة في 

 DMA / RMACتألف من ي --  أفراد 3تحقيق في الحوادث القاتلة ، قام فريق من ال. 1مالحظة 
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 .  ممثل ، ممثل لطرف ثالث (آخر من إزالة أو منظمة الرصد) وممثل للمنظمة
 .االنتماءات  نكون مستقل ، وليس له أي ميج) ضابط التحقيق ينبغي أن 

أن يكون قد طلب مساعدة لضابط و ختصاصات التي قدمت إلى منظمة إزالة األلغام د) نسخة من ا
التحقيق أو فريق التحقيق ، ووضع توصيات بشأن إدخال تحسينات على عملية إزالة األلغام في إطار 

  .التحقيق 
قوع ضابط التحقيق أو فريق التحقيق ، وذلك من أجل منع و  الحفاظ على موقع الحادث لحين وصول) ـه

  .خسائر من المعلومات القيمة 
وتؤخذ جميع المالحظات من في أقرب وقت ممكن  أخذهاو) الصور من موقع الحادث هي التي ينبغي 

  قائد الفريق القائم باألزالة .
، عشرة أيام من تاريخ  أن وقت تقرير التحقيق يجب أن يقدم خاللز) ما لم توجد ظروف استثنائية ، 

واضحة وموجزة ودقيقة ويتضمن استنتاجات وتوصيات وبصورة كون كامال ، صدوره ، وٕالى أن ي
 للتحسين. 

 هو مدرج في المرفق دال. SOP في

  . واإلبالغ عنها ونشرها4.3
  المعلومات التالية ينبغي أن توزع على نطاق واسع :

  .والضرر الناشئ عن الحادث الذي وقع  تساهمالتي الظروف أ) 
  .التي تم جمعها أثناء التحقيق ب) تحليل المعلومات 

 ج) نتائج التحقيق (أي النتائج والتوصيات المستخلصة من عملية التحقيق). 
. في حالة تحديد مخاطر جديدة حوادث التطهيرنشر المعلومات عن  DMA / RMACمن يجوز وقد 

 ، ونشر المعلومات ينبغي أن تكون فورية.
 
 :. المسؤوليات 5

5.1 .DMA  /RMAC ؤوليات المس: 
  بما يلي : DMA RMAC تكونو 

التي ينبغي أن يقوم  اإلجراءاتالحفاظ على أجراءات التحقيق وتقديم التقارير ويجب أن تكون ضمن أ) 
  .وغيرها من المعايير ذات الصلة واللوائح الوطنية  NMASعلى أساس هذا 

  .ب) تعيين خبير مستقل ضابط التحقيق 
البلد ، وٕالى أي وكالة أخرى  للمنظمات العاملة في األزالة لهذايع التقارير ج) نشر نتائج التحقيق في جم

 مشاركة في األعمال المتعلقة باأللغام. 
 

 :تطهيرال. مسؤوليات منظمة 5.2
  بما يلي : تتلخص تطهيرالأن مسؤوليات منظمات 

  .في الوقت المناسب  DMA / RMACإلى  التطهير جميع حوادثتقديم تقريرلأ) 
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ضابط  من قبلالموقع  يتفقد، وبعد ذلك الحفاظ عليه حتى تصوير الموقع في أقرب وقت ممكن ب) 
  .التحقيق 

  .فرق التحقيق ولمن دعم إداري لهذا الحادث  وكل مايلزمج) توفير الوصول اآلمن ، 
لموحدة ، السجالت الموجودة في الموقع ، وٕاجراءات التشغيل ا متابعةد) أن تتيح لفريق التحقيق األصلي 

  . والتدريب والسجالت
  .ه) مساعدة الموظفين المعينين للتحقيق في حوادث إزالة األلغام 

 .و) توفير الدعم اللوجستي واإلداري لفريق التحقيق (مثل اإلقامة والوجبات وغير ذلك)
 
 

 المرفق ألف 
  اإلشارات

 . NMASءا من أحكام من ، تشكل جز  NMASالوثائق التالية عندما المشار إليها في نص هذه  
 المتطلبات العامة  --ستاندرد اند أوهايو  NMAS 10.10أ) 

 أعمال التطهير في الموقع سالمة  NMAS 10.20ب) 
 التخلص من الذخائر المتفجرة  NMAS 09.30ج) 

 أحدث إصدار / طبعة من هذه اإلشارات ينبغي أن تستخدم. 
   

 المرفق باء 
 : المصطلحات والتعاريف

B.1. 1  
 حادث 

 غير مرغوب فيه الحدث مما يلحق ضررا 
 ،  OHSAS 18001:1999. تعديل في تعريف من 1مالحظة 

B.1. 2  
 :تطهير األفراد 

شخص ، من بينهم موظف حكومي ، والعاملين المؤهلين إلجراء أنشطة إزالة األلغام أو العمل على 
 تطهير موقع العمل. 

B.1. 3  
 تطهير الحادث 

 .ي موقع العمل إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب التي تنطوي على الخطر وقوع حادث ف
 

 :تطهير موقع العمل 
 : التالية األنشطةتطهير موقع العمل حيث يجري 

مالحظة : يشمل مواقع مسح األلغام ، وٕازالتها والتخلص من الذخائر المتفجرة بما يجري االضطالع 
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المستخدمة لتدمير األلغام والذخائر غير المنفجرة تبينها وٕازالتها  باألنشطة المركزية التخلص من المواقع
 خالل عمليات إزالة األلغام. 

B.1. 6  
 حادث 

حدث أن يؤدي إلى وقوع حادث أو لديه القدرة على أن تؤدي إلى وقوع حادث [منظمة العمل الدولية 
C155 [ 

B.1. 7  
  لغمحادث 

لفات الحرب (راجع نطوي على مخاطر المتفجرات من مخحادث بعيدا عن تطهير موقع العمل التي ت
 تطهير الحادث) 

  موقع العمل
والتي هي تحت السيطرة  اليها ليؤدون عمل ماتحتاج إلى الذهاب و جميع األماكن التي يوجد فيها عمال 

 . المباشرة أو غير المباشرة من صاحب العمل
 المرفق جيم 

 : أجراء تحقيق لحادثة التطهيرمثال 
  19/05/00تاريخ :  070نوان : اإلبالغ عن الحوادث : العلم والتكنولوجيا أوهايو الع

توفير المعلومات المطلوبة للمساعدة في و تطهير الالقصد : تتميز بالكفاءة والدقة في اإلبالغ عن حوادث 
 االستجابة لحاالت الطوارئ والشروع في إجراءات التحقيق عملية المستخدم : مدير العمليات 

 عملية المالك : مدير عمليات 
 وصف العملية مسؤولية 

  Aythorityمكتب خدمات المشاريع األخرى  Orgتوقيت رئيس فريق إزالة األلغام 
 تطهير الحوادث 

 الحفاظ على الموقع. على الفور  SOPالمناسبة لالستجابة لحاالت الطوارئ والحوادث  SOPتنفيذ 
 ادث وجمع البيانات وٕاعداد تقرير عن الح

لتشمل الصور الفوتوغرافية ، وقائمة الشهود ، أو المعدات أو التكنولوجيا التي قد فشلت ، تفاصيل عن و 
 الضرر الناجم (&وتقدير مدى الضرر). في اسرع وقت ممكن 

 يقدم التقرير األولي 
لف لتقرير ، مع متابعة تقرير مكتوب. انظر المرفق أ ممكنةيقدم التقرير األولي عن طريق أسرع وسيلة 

 ) 1ساعات ( 4شكل. في غضون 
 الحادث ال يطاق. تحديد خطر 

 ؟ هل موثقة في أجراءات العمل القياسية ومطابقةأ. 
(الجهاز الجديد أو التقنية المستخدمة في زرع األلغام أو  هل الخطر غير متوقع(ب) 

boobytrapping ؟ في اسرع وقت ممكن( 
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 إرسال رسالة تحذير عامة 
أو التكنولوجيا ، أو المخاطر غير المتوقعة (الجهاز  SOPتطبيق المعايير  تحذر منر العام رسالة تحذي

 ). في اسرع وقت ممكن boobytrappingالجديد أو التقنية المستخدمة في زرع األلغام أو 
 ؟  هل المطلوب تحقيق رسمي

 orgلمشورة للتطهير لدليل على عملية صنع القرار. إسداء ا 071ستاندرد اند أوهايو  SOPانظر 
 لتقديم تقرير مفصل. في اسرع وقت ممكن 

 ر مفصل تقديم تقري
 جمع وتقديم تقرير مفصل. 

 .تعيين مجلس للتحقيق أو ضابط التحقيق 
 التحقيق في الحوادث 

قدم إلى الشرطة ييوما  10تطهير تساعد فريق التحقيق. تقرير مجلس االستثمار في غضون المنظمة 
 االقتضاء.طة وطنية على النحو المطلوب أو حسب أو غيرها من سل

  DMA / RMACل: 
 فاكس رقم : 

 ) 3 المالحظةالتاريخ & الوقت : (انظر 
 الموضوع : ضحايا األلغام / الضرر التقرير 

 . منظمة ، موقع مكتب / رقم المشروع ، اسم فريق / العدد : 1
 . موقع (مقاطعة ، مقاطعة ، قرية ، العمل رقم) : 2
 تاريخ ووقت الحادث :  .3
 ) 4. رقم الهوية االسم المصابين : (انظر المالحظة 4

 ) 5أ. وصف وقوع اصابات : (انظر المالحظة 
 (ب) العالج نظرا ل: 

 (ج) الحالة الراهنة للخسائر : 
 ق االخالء: يطر وجهة . 5
 ) 6. قائمة المعدات / المنشآت المتضررة : (انظر المالحظة 6
 ) 7قوع الحادث (انظر المالحظة . وصف كيفية و 7
 ) 8. أي معلومات أخرى بما في ذلك : (انظر المالحظة 8

 ؟ أو ملوثة  منطقة آمنةالالحادثة ، أو  تأ. لم حدث
 (إذا كانت معروفة)  األجهزة(ب) نوع 

 ) 9علومات أخرى؟ (انظر المالحظة . م9
 لوقوععن تنسيق استجابة فورية . إعطاء تفاصيل عن سبل االتصال من الشخص المسؤول 1مالحظة 

الحادث والتنسيق بين أنشطة التحقيق. مثال مدير العمليات (استدعاء التوقيع ، ورقم الهاتف حسب 
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 االقتضاء). 
معلومات كاملة وأعطاء في أقرب وقت ممكن ،  األبالغ. اإلبالغ عن طريق / الهاتف 2مالحظة 

لكتروني ، حسب االقتضاء. رسائل الفاكس أو البريد عن طريق الفاكس أو البريد اإل تتأكدوينبغي أن 
 .اإللكتروني يجب أن يكون مصحوبا مكالمة هاتفية أن تقديم المشورة أو الفاكس أو البريد اإللكتروني 

هذا التقرير (وهذا هو استخدامها للمساعدة في تتبع نظام تقديم التقارير  تقديم. تاريخ ووقت 3المالحظة 
 د سبل تحسين نظام تقديم التقارير) والمساعدة في تحدي

لتطهير ، وتشمل عنوان من فئة العمالة ، وعدد العمالة (تطهير أفراد ، قائد الفريق اعمال . 4المالحظة 
 ، مساح ، طبيب ، سائق الخ). وبالنسبة آلخرين وتشمل تفاصيل االتصال من الطرف المتضرر. 

  . قائمة اإلصابات لكل شخص على حدة.5المالحظة 
. قائمة المعدات أو المرافق المتضررة ، وتشمل وصفا موجزا لمدى الضرر وعند االقتضاء 6المالحظة 

 البنود.  األتصال باألسماء وأصحاب تفاصيل
األلغام. اللغم  PMN. وتشمل وصفا موجزا للحادث. مثال "وقد وقع الحادث في حين أنه ل7المالحظة 

بعيدا  واألزالةصعوبة في تخفيض وجدو  األزالةالعاملين في مجال في منطقة تغطيها الخيزران. ويبدو أن 
 األلغام". عملية أزالة عن جذور الخيزران عندما بدأت 

عن اكتشاف  شيء أو غابتشمل تفاصيل عن الحادث كيف  الغام مخابئة. في حالة وجود 8المالحظة 
العينات التي طهرتاه المنظمة أو في  هل وقع أثناء وأخذاأللغام. مثال وأفادت بعد إزالة األلغام ، أو 

  منطقة األمان .
. توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات عن مالبسات الحادث. مثال المعلومات التي يمكن 9المالحظة 

أن تساعد في اتخاذ القرارات على شرط ارسال تحذير عام عن جهاز جديد أو العثور على أوجه القصور 
ليل طويلة في محاولة لجمع وتحالمدة تقرير ال ينبغي أن تكون تقديم الو . SOPفي مستوى أو 

 .المعلومات المتعلقة بالحادث 
 :تطهير الحادث بتقرير تفصيلي 

 : وصف للحادث -- 1الجزء 
 . منظمة اسم الفريق 1
 . حادث تاريخ ____ / _____ / _____ الوقت 2
 . موقع الحادث : : مقاطعة مقاطعة 3

 ال  مشروع القرية أو مهمة
 . اسم الموقع مدير أو رئيس الفريق 3
ضابط من تفجير األلغام • األلغام والقذائف غير المنفجرة  نسيان أو ترك قسم من. نوع الحادث : 4

 • والذخائر غير المنفجرة 
 ) 6(الذهاب إلى • . عبوة ناسفة من قبل : ال تنطبق 4
 أخرى (حدد) • • •  قائد فريقام أللغة اكالب أزالفريق • • . العاملين في مجال إزالة / مساح 5
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5a تتحرك (حدد) • • • إعداد تهمة أخرى • الحث / ينقب • . عبوة ناسفة بينما : كشف 
 ) 7ال ينطبق (الذهاب إلى • . كما عثر على عبوة في منطقة مصنفة كما يلي : 6
 ) 7اب إلى (الذه• • منطقة صالحة لالستعمال معروفة على منطقة خطرة منطقة مجهولة • 

 .) • 6Aأ تطهير منطقة (اذهب إلى السؤال 
6A تطهير ، إذا كانت عملت في اللتي لم واسم المنظمة ابصورة دقيقة . دقيقة من مكان الحادث

 معروفة 
. سرد (باختصار وصف كيفية وقوع الحادث. إرفاق صفحات إضافية أو رسوم بيانية وصور 7

 دة في توضيح مالبسات الحادث) : فوتوغرافية للمساع
 : اإلصابات -- 2الجزء 

 . الحادث لم يسفر عن وقوع اصابات؟ 8
 ) 10(الذهاب إلى • • نعم ال 

 . قائمة المصابين وطبيعة الضرر 9
الذي يقوم في وقت وقوع الحادث ، على سبيل المثال. اإلشراف  العمل. النشاط يشير إلى 10المالحظة 

، باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن ، واستخدام الكالب  والتشجيعجال إزالة ، على العاملين في م
 للبحث في إطار بناء الخ 

 ) 1كل شخص المتضرر (انظر الملحق . نعلق اصابة في صحيفة بيانات عن 11المالحظة 
 : معداتلل األضرار -- 3الجزء 
 . الحادث لم يسفر عن أي أضرار لمعدات أو ممتلكات؟ 10
 ) 13(الذهاب إلى النقطة • • ال نعم 
 األضرار التي لحقت بالممتلكات أو األلغام بمعدات . قائمة اإلجراءات المتعلقة 11
المعدات الممتلكات التي كان يملكها أحد أفراد الجمهور أو الحكومة.  . قائمة األضرار التي لحقت12

 الشخص المسؤول. وتشمل تفاصيل االتصال من المالك أو 
 صف حالة البند و 
 : خطر االنفجار -- 4الجزء 
 . تقديم تفاصيل عن األلغام والقذائف غير المنفجرة / األجهزة األخرى التي شاركت في الحادث. 13

 نوع الجهاز : طريقة : وتصميما من قبل : 
 المالحظة المباشرة • • • ) األلغام المدفونة تحت األرض Fragا ف ب) 

 العثور على شظايا • • • حية ا ف ب (انفجار) األلغام السط
 يشتبه في انهم فقط • • •  Tripwiredعلي األلغام 

 • مفخخه أذا كانت الذخائر غير المنفجرة • 
 • غير معروف غير معروف • • شرك 
 . جهاز دولة محددة (إذا كانت معروفة) : 14



 10.60 المعايير الوطنية لشؤون االلغام
  2010طبعة 

 

 12 

 النوع الكمية مالحظات (بما فيها أنواع األلغام) 
  أو األفرادة للدبابات األلغام المضادمكافحة 

 : الذخائر غير المنفجرة
 أي الحفرة الناجمة عن االنفجار) . التعليقات (تشمل قياسات من 15

 : شروط الموقع -- 5الباب 
 . وصف الظروف في الموقع في وقت وقوع الحادث 16

 األرض / التضاريس : الطقس : الغطاء النباتي : 
 • • • •  مسطحة لينة واضحة أرض • 
 • توسط الحرق الخفيف الم• • • غائم و متوسطةالطقس مابين عدم انتظام • 

 • • • اإلمطار الخفيفة • • • سفح التل 
 الغاباتو  المحاصيل• • • الجافة المفتوحة عاصف • 

 : فريق وتفاصيل مهمة -- 6الباب 
  --- / ---ورصد فريق التفتيش من الشهر / السنة الماضي في الوقت . لضمان الجودة 17
 . مؤهالت العاملين في مجال إزالة (ق) المتورطين في الحادثة : 18

 االسم بالطبع حضر 
 ما يلي :  المدة التي كان فيها الفريق. 19

 أشهر • • • أ. في هذا الموقع؟ أيام أسابيع 
 أشهر • • • (ب) العمل على هذه المهمة؟ أيام أسابيع 

 في ذلك اليوم؟ ساعات  مدة العمل(ج) 
لتقنية التفتيش في (موقع) على (التاريخ) الشرارة التي ا نوع. كشف نوع : الرقم المسلسل : الكاشف : 20

 • • تستخدم الالمس؟ نعم ال 
  Prodderأداة اليد / نوع  21
 أخرى (حدد) • • جد نظارات واقية ال يو • • • . معدات الوقاية الشخصية : قناع الخوذ 22
 : . تعليقات23

 & اإلسعافات الطبية األولية  -- 7الباب 
 ) 28(الذهاب إلى • • العالج الطبي المطلوب نعم ال 

 • النقالة االسعاف • • •  1st. الدعم الطبي في موقع الحادث : الطبيب 25
 • لدعوة المسعفين  األتصاالت• سالمة المركبات 

 ) 27(الذهاب إلى • عندما......... ال • تنقيب بها؟ نعم ال أذا كان األنفجار وأثناء. 26
  .. الوقت والمسافة 27

 • ساعات أو • دقائق يحدداإلسعافات األولية (في الموقع)  األوليةأ. الوقت من الحادث 
 •  ساعاتأو (ب) الوقت الذي يقضيه في موقع إدارة العالج دقائق 
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 مرفق طبي أو مستشفى محلي  أي(ج) من الوقت الخالء الموقع في وصوله الى 
 كم ساعة • • دقائق 

 •  ساعاتأو (د) الوقت الذي يقضيه في المستشفى المحلي التي تدير العالج دقائق 
 الطبي مرفق  (ه) الوقت تم اجالؤهم من مستشفى محلي لنهائي العالج

 كم ساعة • • دقائق 
 :إجراءات اإلبالغ  -- 8الباب 
 (وكالة) (طريقة)  أوالتي أبلغ عنها (اسم) الطريقة

 وقت) ي (ال(التاريخ) فو
 تقرير / ترجمة : (توقيع) 

 :اسم المطبوعة 
 :تاريخ المنظمة 

  الملحقات :
 • • البيانات التي أدلى بها أعضاء اف ب نعم ال 

 • • البيانات التي أدلى بها الشهود نعم ال 
 • • رسم خطة من موقع الحادث نعم ال 

 • • صور من اإلصابات نعم ال 
 • • ال  إصابة صحيفة بيانات (ق) نعم
 • • صور من موقع الحادث نعم ال 
 • • نسخة من خريطة المسح نعم ال 
 • • نسخة من تقرير الحوادث نعم ال 
 • • نسخة من التقرير الطبي نعم ال 

 • • نسخة من بطاقة اإلصابات نعم ال 
 • • التفاصيل التقنية للجهاز نعم ال 

  المصابين:أسماء
 عدد الضحايا 

 مكان التاريخ الوقت ال
 العمر : • • الذكور اإلناث 

  MINOR• • • قاس  FATALشدة اإلصابة : 
 • • الذخائر التي لم تنفجر األلغام شل • سبب اإلصابة : 

 • قنبلة 
 أخرى • 

 المكان العاشر إذا كان هناك أي إصابات واضحة من هذا الحادث 
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 ث. ير إلى نوع من الضرر من الحادمكان اصابة رمز في مربع رمز يش
 المرفق دال 

  (إعالمية)
  SOPمثال للتطهير التحقيق في الحوادث 

  19/05/00تاريخ :  071العنوان : التحقيق في الحوادث ال تطهير : العلم والتكنولوجيا أوهايو 
القصد : تحسين السالمة والجودة في إزالة األلغام من خالل جمع وتحليل ونشر المعلومات عن الظروف 

 تطهير الحادث. عملية المستخدم : مدير العمليات التي أدت إلى 
 :عملية المالك : مدير عمليات 

  : وصف العملية مسؤولية
 منظمة للمكتب ضابط التحقيق (مجلس االستثمار) التوقيت تطهير 

 تطهير تقرير الحادث 
تقرير  الحفاظ على الموقع. يقدم SOPالمناسبة لالستجابة لحاالت الطوارئ والحوادث  SOPتنفيذ 

 الحادث. على الفور 
 تحديد نوع التحقيق الالزم لل 

 انظر المقرر دليل ، المرفق ألف في اسرع وقت ممكن 
 مشروع اختصاصات) 

 انظر دليل بوصفه المرفق باء خالل يوم واحد 
 تعيين مكتب التحقيق (اإلعالم والتوعية) 

 كة ور ، ونسخة لمنظمة (ق) المشار صاإلعالم والتوعية مع تقديم 
 اإلعالم والتوعية مع تقديم الدعم اإلداري الالزم. النقل واإلقامة والوجبات. في اسرع وقت ممكن 

 ضابط التحقيق إلجراء التحقيق 
 أيام  2ور والدعم والمساعدة للمنظمات والموظفين العاملين في هذا الحادث. ضمن صوفقا لل

 هو االنتهاء من التحقيق والتقرير في الوقت المحدد 
 يقدم التقرير المؤقت لل 

تقديم آخر المعلومات عن التقدم المحرز حتى اآلن ، سببا للتأخير في تقديم المشورة والتاريخ المتوقع 
 أيام  3إلتمامه خالل 

 يقدم التقرير النهائي 
 اضحة وموجزة وكاملة. في غضون ثالثة أسابيع و دقيقة ، و بصورةضمان أن التقرير هو 

 لمعلومات عن النتائج التي توصل إليها تقرير تحليل ونشر ا
 إزالة ودائرة األمم المتحدة (إذا اقتضى األمر) في غضون أسبوع واحد  orgsإرسال المعلومات إلى 

 وثيقة من وثائق في قاعدة البيانات كالتقرير يوضع 
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 تحليل االتجاهات. نشر المعلومات عن االتجاهات 
 من الفريق العامل التقني. في غضون أسبوع واحد  وتشمل الحادث على جدول األعمال القادم

  : المرفق ألف
 مناسب إلجراء تحقيق ال أختيار الوقت

 نوع من التحقيق 
 المجلس المستقل اإلعالم والتوعية الداخلية 

 اإلعالم والتوعية 
 حوادث التطهير. 1

 أ. الناتجة عن تطبيق المعايير المعتمدة أو اإلجراءات. 
 تفجرات من مخلفات الحرب الخطر خالل عملية التخليص. الم ترك بعض(ب) 

  .(ج) التي يمكن أن تجتذب اهتمام وسائط اإلعالم أو وسائل اإلعالم التقرير العاشر 
 عن : حوادث التطهير التي تسفر . 2

 أ. اصابة طفيفة من العاملين في مجال إزالة 
 (ب) إصابة خطيرة من العاملين في مجال إزالة 

 حد العاملين في مجال إزالة. (ج) وفاة أ
 (د) اصابة من غير العاملين في مجال إزالة. 

 (ه) وفاة من غير العاملين في مجال إزالة 
 ف. الضرر أو الخسارة من أي معدات 

 غ. األضرار التي قد تنجم رئيسية في المطالبة بالتعويض من أحد أفراد الجمهور. 
 ار كبيرة. تسبب في الحاق أضر الذي ح الحدث الرئيسي 

. مجلس التحقيق وسوف تشمل ما يصل إلى ثالثة أعضاء مؤهلين بشكل مناسب من اإلدارة 1مالحظة 
 العليا أو إدارة التقنية. 

  DMA / RMAC. اإلعالم والتوعية وسيكون مؤهل تأهيال مناسبا المعين من 2مالحظة 
 ظمة إزالة األلغام. المؤهلين لمنضاء ألعمناسبةبصورة . اإلعالم والتوعية الداخلية سيكون 3المالحظة 

 : B1المرفق 
 مثال اختصاصات لتطهير التحقيق في الحوادث 

 . (اسم) من (منظمة) عينت من قبل 1
 (اسم) للتحقيق في مالبسات الحادث بعد. 

 :  التسلسلرقم 
 التاريخ / الوقت : 

 الموقع : 
  منظمة: بالالموظفين المعنيين بالتفصيل 
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 لتقرير الخاص بك هي لتغطية ما يلي : . التحقيق وا2
 أ. متى واين وكيف ولماذا وقع الحادث. 

 (ب) سبب ، وطبيعة ومدى اإلصابات الناجمة نتيجة للحادث. 
أي برنامج اإلجراءات المتعلقة باأللغام أو في (ج) سبب ، وطبيعة ومدى األضرار التي لحقت 

 الممتلكات الخاصة. 
 رة من الناس المتورطين في الحادث. (د) مستوى من التدريب والخب

(ه) توقيتات العمل للفترة التي سبقت الحادث. وتشمل وقت بدء العمل على يوم وقوع الحادث ، وٕاذا 
مدة من فترة الخالل وقت الشروع في الحادث. وٕاذا كان األمر كذلك ،  أستراحةكان هناك فترة 

 . األستراحة
 جازته التي سبقت الحادث. ف. تاريخ آخر فترة إجازة الموظفين إل

 في الحادثة ونتائج تلك البعثة.  المسؤولغ. تاريخ آخر بعثة مراقبة للفريق 
 ح وتاريخ آخر تنقيح لتدريب الفريق ، وٕاذا كان أعضاء المتورطين في الحادثة. 

أنا. سالمة معدات المستهلكة أو التي يستخدمها اشخاص متورطين في الحادث ، وعما إذا كانت 
 عدات البالية أو تستخدم بشكل صحيح. إرفاق صور من أي المعدات التالفة. الم

 ي ما إذا كان ، في رأيك ، واستخدام معدات السالمة من ساهم في خفض وقوع اصابات. 
 الء كافية أو في أي وسيلة ساهمت إلى وقوع إصابات أو وفاة. خك. ما إذا كان العالج الطبي واإل

 أو اإلصابة أو األضرار الناجمة عن أسهم أو عن طريق ما يلي : ل. ما إذا كانت الوفاة 
م. واإلهمال ، أو سوء السلوك من جانب األعضاء أو غيرهم من األشخاص المشاركين ، واستخدام 

 المخدرات أو األدوية ، 
 ن. أي عدم االمتثال ألوامر أو تعليمات أو إجراءات السالمة ، المعطوبة من األجهزة المتفجرة أو

 معدات تستخدم ، 
 ،  المعنيينس أي نقص في تدريب أعضاء 

 ص أي ضعف في طريقة القيادة والسيطرة ، 
 ف الظروف الجوية السائدة أو ألي سبب آخر. 

 ر. أي ما إذا كان يلزم اتخاذ إجراءات فورية لمنع تكرار الحادث. 
 س. الصحة من العاملين في مجال إزالة (ق) المشاركة في الحادث 

 أي توفير الغذاء والماء والحماية من العناصر على الموقع ت. 
 ش تواتر من العاملين في مجال إزالة تناوب والوقت في ممرات للتناوب الماضي قبل الحادث. 

 
 . التقرير هو جعل االستنتاجات على ما يلي : 3

واإلجراءات ، أو أ. العوامل الرئيسية التي ساهمت في الحادث بما في ذلك أي نقص في التدريب ، 
 المعدات أو اإلدارة. 
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(ب) ما إذا كان هناك أي خطأ ، أو اإلهمال أو الالمباالة من جانب وكاالت واإلجراءات المتعلقة 
 ، أعضاء التي هي مسؤولة عنها. باأللغام ، وٕاذا كان األمر كذلك 

 . التقرير هو تقديم توصيات بشأن ما يلي : 4
 جراءات ، أ. تعديالت على تدريب أو اإل

 ، أو األجهزة(ب) إدخال تعديالت على المعدات 
(ج) تأديبية أو اإلجراءات التصحيحية التي يتعين اتخاذها ضد اإلجراءات المتعلقة باأللغام وكاالت أو 

 أفراد ، 
 في المستقبل. لمنع وقوع مثل هذه الحوادث تحدث أتخذا أي أجراءات آخرى على المدى الطويل (د) 
 التالية هي التي يجب إعطاؤها لتقريرك : . الوثائق 5

 أ. نسخة من هذه االختصاصات 
 (ب) نسخة من التقرير المصابين 

 (ج) نسخة من تقرير التحقيق األولي 
 (د) بيانات من الموظفين المعنيين / شهود 

(ه) موقع الصور والرسم / رسم خريطة للموقع (إذا كان الحادث وقع بالقرب من أو في مجال 
 تطالع ، نسخة من الدراسة االستقصائية ليكون هو خريطة المرفقة) االس

 ح وتضررت معدات إذا كانت متاحة. ف. صور فوتوغرافية لألفراد المصابين بجرو 
 ميو  10القصوى  وتاريخة وأن المدة ستقدمه. التقرير الخاص بك الذي 6
مؤقتة أو أن  بصورةتقدم حتى اآلن . في حال انك غير قادر على تقديم االنتهاء من التقرير على ما 7

 كل تقرير في يقدم تقريرا مرحليا عن ذلك التاريخ وتقديم معلومات مستكملة 
  NMAA / RMAC(ثالثة) أيام لحين االنتهاء من التحقيق ويقدم التقرير إلى 

يق الخاص ل يجوز تمديد التحقب. هذه االختصاصات ال يقصد منها الحد من التحقيق الخاص بك. 8
 بك على النحو المطلوب. 

 توقيع 
 المؤرخ 
  B1المرفق 

 من جهاز التحقيق مثال اختصاصات 
 . يا (اسم) من (منظمة) عينت من قبل 1

 (اسم) للتحقيق في الظروف المحيطة األلغام بعد الحادث. 
 

 :  التسلسلأ. رقم 
 (ب) التاريخ / الوقت : 

 ع : (ج) الموق
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  د) حتى اآلن تم اكتشاف الجهاز :(
 ير الخاص بك هي لتغطية ما يلي : . والتحقيق والتقر 2
 تم العثور على العبوة الناسفة.  وتاريخ ووقت تأكيدأ. 

(ب) تفاصيل من الذين وجدوا الجهاز بما في ذلك منظمة (إن وجد) واسم الشخص الذي وجدت (أو 
األلغام ، وتقديم تفاصيل الجهاز. وٕاذا عثر على عبوة من قبل منظمة األعمال المتعلقة بترك من عن) 

 قائد الفريق. وأسم عن الوكالة ، وعدد فريق 
عن جهاز (المحافظة والناحية والقرية). خريطة للموقع هو إلدراجها. إذا كان  تركموقع من  تأكيد(ج) 

 أن تم العثور على عبوات ناسفة.  التنظيف ذلك ممكنا ، كما تشير إلى عمق
أو منطقة "غير عبوة في "تطهير" المنطقة ، منطقة "آمنة" ، "ملوثة" (د) تحديد ما إذا كان عثر على 

 معروف" المنطقة : 
 اذا تم العثور على جهاز مسح في المنطقة ، وتقديم تفاصيل عن عدد من وسط.  --
 وٕاذا عثر على عبوة في تطهير منطقة تحديد :  --

 . فريق وكالة والتي كانت مسؤولة عن تطهير المنطقة ، والأ
 كانت المنطقة التي جرى تطهيرها.  ماذانيا. ثا

 :  هاوٕاذا عثر على عبوة في منطقة آمنة ، وتحديد --
 . فريق وكالة والتي صنفت باعتبارها منطقة آمنة ، والأ

 آمنة (مثل تاريخ المسح). هاثانيا. عندما كان مجال تصنيف
 (ه) وصف كيفية جهاز (ق) وجد. 

 ام أو غيرهم نتيجة لهذا الحادث. لتي تلقاها مجال إزالة األلغف. تقديم تفاصيل عن أي إصابات ا
 كات الخاصة ونتيجة لهذا الحادث. غ. تقديم تفاصيل عن أي أضرار أو المعدات أو الممتل

فعال خالل  والتي تركتح تأكيد نوع وكمية األجهزة التي تم اإلبالغ عنها. تأكيد نوع وكمية األجهزة 
 الدراسة االستقصائية. أللغام أو عمليات إزالة ا

عن جهاز (ق) واإلشارة إلى ما إذا كانت هذه  تركأنا. وصف الظروف في الميدان في الموقع من 
 ساهمت في أي وسيلة لهذا الحادث. 

 قرب من منطقة شملهم االستطالع : ي وٕاذا كان جهاز (ق) ، وجد في أو بال
هل ات في الوقت الذي عثر على عبوة و وصف نوعية ودقة الدراسة االستقصائية / إزالة عالم --

 ساهمت في أي وسيلة لهذا الحادث ؛ و قد اإلشارة إلى ما إذا كانت 
تقرير ما إذا كان السكان المحليون ال علينا كتابةإذا عثر على عبوة من جانب السكان المحليين ،  --

العثور على العبوة المناطق الملوثة إلى حيث تم المعلومات على في المنطقة على نحو كاف من 
 الناسفة. 

 بوة الناسفة في تطهير المنطقة : . التالية هي أيضا إلدراجها في التقرير اذا تم العثور على الع3
أ. وصف طبيعة للوسط ، التقنيات المستخدمة لتطهير المنطقة واإلشارة إلى ما إذا كانت هذه ساهمت 
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 حادث. في أي وسيلة لهذا ال
إلى ما إذا كانت هذه ساهمت  اتالمنطقة واإلشار  فيية في ذلك الوقت األلغام (ب) وصف األحوال الجو 
 .أي نوع التأشير في أي وسيلة لهذا الحادث

(ج) وصف ما إذا كان هناك أي قتال أو صراع في أي منطقة أو غيرها من األدلة التي يمكن أن تشير 
 لقيام به. تم ا قد إلى أن العبوة وضعت بعد دراسة أو تطهير

 ، ما إذا كان التقرير :  (د) وٕاذا كان جهاز (ق) وكانت من قبل كالب كشف األلغام
  .عن جهاز (ق)  تركالكالب  كل --
 أي عوامل مثل األرض ، والغطاء النباتي ، الطقس ساهمت في الحادث ؛  --
 . العاملين عليهاالخطأ كان بسبب سوء األداء من الكالب أو  --

ما إذا كانت هذه  واألشاراتوالخبرة من الناس المتورطين في الحادث (ه) وصف مستوى التدريب 
 ساهمت في أي وسيلة لهذا الحادث. 

 في الحادثة ونتائج تلك البعثة.  مراقبة للفريق متورط البعثة الماضية فيف. إعطاء مواعيد 
وعما إذا غ. تقديم تفاصيل للكشف عن المعدات المستخدمة من قبل اشخاص متورطين في الحادث ، 

إذا  والتأشيركانت المعدات المناسبة للقيام بهذه المهمة ، في حالة عمل جيدة وتستخدم بشكل صحيح. 
 في أي وسيلة لهذا الحادث.  ساهم قدكانت 

ح اإلشارة إلى ما إذا كانت أية عوامل أخرى ربما تكون قد أسهمت في الحادث ، مثل توقيت العمل ، 
 الماضي ، إلخ. راحة ، وترك فترة وفترات ال

 عن طريق ما يلي : . تقرير ما إذا كان الحادث تسبب والأ
 اإلهمال ، أو سوء تصرف من قبل أفراد أو غيرهم من األشخاص المعنيين ؛  --
  .استعمال المخدرات أو األدوية  --
  .عدم االمتثال ألوامر أو تعليمات أو إجراءات السالمة  --
  .المعدات المستخدمة العاطلة --
  . ينأي نقص في تدريب أعضاء المعني --
  .أي تعب في طريقة القيادة والسيطرة  --
 أي أسباب أو عوامل أخرى.  --
 و جعل االستنتاجات على ما يلي : . التقرير ه4

 ام. / عمليات إزالة األلغ تركأ. ما إذا كان الجهاز من خالل مسح 
ما في ذلك أي نقص في التدريب ، واإلجراءات ، أو (ب) العوامل الرئيسية التي ساهمت في الحادث ب

 المعدات أو اإلدارة. 
 

 sop (ج) إذا ما كان هناك أي خطأ ، أو اإلهمال أو الالمباالة من جانب واإلجراءات المتعلقة باأللغام
 ولة عنها. ، وٕاذا كان األمر كذلك ، أعضاء التي هي مسؤ 
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 هو تقديم توصيات بشأن ما يلي :  .التقرير5
 ،  sopأ. تعديالت على تدريب أو اإلجراءات 

  واألجهزة(ب) إدخال تعديالت على المعدات 
 (ج) اإلجراءات التصحيحية التي يتعين اتخاذها ضد اإلجراءات المتعلقة باأللغام وكاالت أو أفراد ، 

 لمستقبل. الحادث من ال تحدث في المنع مثل هذا  ينبغي أتخاذ أجراءات فورية على المدى الطويل(د) 
 هي التي يجب إعطاؤها لتقريرك :  . الوثائق التالية6

 أ. نسخة من هذه االختصاصات 
  الذي ترك(ب) نسخة من تقرير الجهاز 

 (ج) نسخة من تقرير التحقيق األولي 
 (د) بيانات من الموظفين المعنيين / شهود 

بالقرب من أو في مجال  (ه) موقع الصور والرسم / رسم خريطة للموقع (إذا كان الحادث وقع
 االستطالع ، نسخة من الدراسة االستقصائية ليكون هو خريطة المرفقة) 

 معدات إذا كانت متاحة. معه ف. صور فوتوغرافية لألفراد المصابين بجروح وتضررت 
 ) ال تزيد على عشرة أيام : وتاريخه. التقرير الخاص بك الذي سيقدمه (7
تقديم االنتهاء من التقرير على ما تقدم حتى اآلن النك مؤقتة أو أن . في حال انك غير قادر على 8

 يقدم تقريرا مرحليا عن ذلك التاريخ وتقديم معلومات مستكملة كل تقرير 
  DMA / RMAC(ثالثة) أيام لحين االنتهاء من التحقيق ويقدم التقرير إلى 

هل يجوز تمديد التحقيق الخاص . هذه االختصاصات ال يقصد منها الحد من التحقيق الخاص بك. 9
 . الذي تختارهبك على النحو 

 توقيع 
 المؤرخ
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 المحتويات

 والنشر الطبع حقوق
 عـــــــــــــــــــالطب وحقـــــوقرســـــمية خاصـــــة بـــــدائرة شـــــؤون األلغـــــام  وثيقـــــة المعيـــــار الـــــوطني هـــــذا يعتبـــــر

 شــكل بــأي نقلهــا أو تخزينهــا أو منهــا اإلقتطــاف أو نســخها إعــادة يجــوز وال لــديها محفوظــة
 .إذن مسبق منها دون آخر غرض ألي وسيلة بأية أو األشكال من
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ان اعمـــــــــــال المراقبـــــــــــة واالشـــــــــــراف علـــــــــــى عمليـــــــــــات شـــــــــــؤون االلغـــــــــــام يمكـــــــــــن تحقيقهـــــــــــا مـــــــــــن خـــــــــــالل عمليـــــــــــة مـــــــــــنح 
ومراقبـــــــــة الجهـــــــــات المنفـــــــــذة لشـــــــــؤون االلغـــــــــام قبـــــــــل واثنـــــــــاء تنفيـــــــــذ تلـــــــــك العمليـــــــــات ومـــــــــن خـــــــــالل االعتمـــــــــاد او التفـــــــــويض 

الــــــــــــى الجهـــــــــــــة  فـــــــــــــة قبــــــــــــل تســـــــــــــلميها بشــــــــــــكل رســـــــــــــميظو المنالمراقبــــــــــــة وفحـــــــــــــص االراضــــــــــــي المحـــــــــــــررة او المطهــــــــــــرة ا
  كنشاط ُشرِطي. ) QA(  وال ينبغي أن ينظر إلى الرقابة المستفيدة

ـــــــق مـــــــن  ـــــــة العمليـــــــة ســـــــيؤدي الـــــــى التحق ـــــــة هـــــــو عمـــــــل متطـــــــور ولكـــــــن فـــــــي نهاي ـــــــوى هـــــــذه المراقب وأن شـــــــكل ومـــــــدى ومحت
بطريقــــــــــة ســــــــــتؤدي المتفــــــــــق عليهــــــــــا أن الجهــــــــــات المنفــــــــــذة لشــــــــــؤون األلغــــــــــام تقــــــــــوم بتطبيــــــــــق عملياتهــــــــــا األداريــــــــــة والفنيــــــــــة 

ــــــــى  ــــــــة التطهيــــــــر ال ــــــــة تكــــــــون فعالــــــــة وســــــــليمة لــــــــألرض وبشــــــــكالمنفــــــــذة نتيجــــــــة وهــــــــي عملي ل أساســــــــي فــــــــأن عمليــــــــة الدقيق
تــــــــــتم داخليــــــــــًا مــــــــــن قبــــــــــل الجهــــــــــات المنفــــــــــذة المعنيــــــــــة وخارجيــــــــــًا بواســــــــــطة دائــــــــــرة شــــــــــؤون األلغــــــــــام أو بواســــــــــطة  المراقبــــــــــة

 متعهدين نيابة عن الدائرة ومفوضين عنها يتم أختيارهم من قبل الدائرة أو الجهات المستفيدة.
وواقعيــــــــا يتماشــــــــى مــــــــع الظــــــــروف والبيئــــــــة  وطنيــــــــاً إن الهــــــــدف مــــــــن هــــــــذا المعيــــــــار هــــــــو تــــــــوفير إطــــــــار عمــــــــل متوافــــــــق 

ــــــــي تعمــــــــل فيهــــــــا  ــــــــراهن فــــــــي العــــــــراق الجهــــــــات المنفــــــــذةالت ــــــــة كجــــــــزء و  نظــــــــرا لخصوصــــــــيه الوضــــــــع ال ــــــــذ نظــــــــام الرقاب لتنفي
 للجهـــــــــــات المنفـــــــــــذةهـــــــــــو تطـــــــــــوير نهـــــــــــج مشـــــــــــترك ومتوافـــــــــــق للرقابـــــــــــة الخارجيـــــــــــة  وكـــــــــــذلك مـــــــــــن عمليـــــــــــة إزالـــــــــــة األلغـــــــــــام

ــــــــــة  األلغــــــــــام شــــــــــؤوننشــــــــــطة أل ــــــــــث أن عمليــــــــــة المراقب ــــــــــداخلي والخــــــــــارجي تتضــــــــــمن المالحظــــــــــة والتســــــــــجيل حي بشــــــــــقيها ال
 واألختبار.

 
 األلغام شؤون ألعمال الجهات المنفذةمراقبة 

  النطاق .1
الجهــــــــــات المنفــــــــــذة والتـــــــــــي لــــــــــديها التفــــــــــويض الـــــــــــالزم يقــــــــــدم هــــــــــذا المعيــــــــــار توجيهـــــــــــات بشــــــــــأن تطبيــــــــــق نظـــــــــــام مراقبــــــــــة 

 األلغام. شؤونأنشطة  لممارسة
علـــــــــــى الـــــــــــرغم مـــــــــــن أن هـــــــــــذا المعيـــــــــــار يركـــــــــــز علـــــــــــى أنشـــــــــــطة إزالـــــــــــة األلغـــــــــــام، يمكـــــــــــن تطبيـــــــــــق مفهـــــــــــوم الرقابـــــــــــة 

ــــــــــك  ــــــــــات األخــــــــــرى لألعمــــــــــال المتعلقــــــــــة باأللغــــــــــام بمــــــــــا فــــــــــي ذل غيــــــــــر التقنيــــــــــة  والمســــــــــوحات، المســــــــــح البصــــــــــري للمكون
يع التوعيـــــــــــــة ، ومشـــــــــــــار , وتطهيـــــــــــــر أراضـــــــــــــي المعركـــــــــــــة , األزالـــــــــــــة اليدويـــــــــــــة , معالجـــــــــــــة الـــــــــــــذخائر المتفجـــــــــــــرة  التقنيـــــــــــــةو 

ــــــــــدمير  ــــــــــي تــــــــــم جمعهــــــــــا مــــــــــن خــــــــــالل عمليــــــــــات أنشــــــــــطة أزالــــــــــة األلغــــــــــام بمخــــــــــاطر األلغــــــــــام وت المخلفــــــــــات الحربيــــــــــة الت
 المخزون.وكذلك 

 المراجع  .2
ـــــــــتم اإلشـــــــــارة  ـــــــــائق مهمـــــــــة ي ـــــــــق (أ) وهـــــــــي وث ـــــــــي المرف ـــــــــة ف ـــــــــة مبين ـــــــــارة عـــــــــن الئحـــــــــة مـــــــــن المراجـــــــــع المعياري هـــــــــي عب

 لمعيار.إليها في هذا المعيار وتشكل جزءًا من أحكام هذا ا
 

 إدارة جودة أنشطة إزالة األلغام .3
نشــــــــــطة أل والجهــــــــــة المنفــــــــــذةللمســــــــــتفيد،  إن الهــــــــــدف مــــــــــن إدارة جــــــــــودة أنشــــــــــطة إزالــــــــــة األلغــــــــــام هــــــــــو تقــــــــــديم الثقــــــــــة (

/  ) بأنـــــــــه تـــــــــم تحقيـــــــــق التطهيـــــــــر ومتطلبــــــــات الجـــــــــودة وبـــــــــأن األراضـــــــــي المحـــــــــررةودائـــــــــرة شـــــــــؤون األلغــــــــام إزالــــــــة األلغـــــــــام 
 .ام تتألف من ثالث مكونات متكاملةٕادارة جودة أنشطة إزالة األلغو  لالستخداملمطهرة هي بالفعل آمنة ا
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 NMAS 07. 40 المعايير الوطنية لشؤون األلغام 
2016 

 

Page 4 of 13 
 

ــــــــــويض ــــــــــراف رســــــــــميا  التف ــــــــــه االعت ــــــــــتم ب ــــــــــذي ي ــــــــــذةهــــــــــو االجــــــــــراء ال ــــــــــى  بالجهــــــــــة المنف ــــــــــادرة عل ــــــــــة وق بوصــــــــــفها مؤهل
 وفعالية وكفاءة.، وٕادارة وتولي أنشطة إزالة األلغام عمليًا بشكل آمن، العملوالتنفيذ وأنجاز  التخطيط
إدارة الجـــــــــــودة. كمـــــــــــا أن وجـــــــــــود اجـــــــــــراءات اعتمـــــــــــاد شـــــــــــاملة منـــــــــــذ البدايـــــــــــة  اتعمليـــــــــــلأمـــــــــــر أساســـــــــــي  التفـــــــــــويضإن 

األلغــــــــــام، وتجهيزهــــــــــا بطــــــــــاقم عمــــــــــل ومعــــــــــدات واحتوائهــــــــــا علــــــــــى  ألعمــــــــــال شــــــــــؤون الجهــــــــــات المنفــــــــــذةيضــــــــــمن تأســــــــــيس 
ـــــــــــة  ـــــــــــى أن عملي ـــــــــــدء أي عمـــــــــــل. باإلضـــــــــــافة إل ـــــــــــل الب ـــــــــــدعم الالزمـــــــــــة قب ـــــــــــويضاألنظمـــــــــــة، واالجـــــــــــراءات وهياكـــــــــــل ال  التف

األلغـــــــــام تعمـــــــــل وفقــــــــــًا ألنظمـــــــــة واجـــــــــراءات موثقـــــــــة وقـــــــــادرة علـــــــــى تحقيـــــــــق المعــــــــــايير  شـــــــــؤونتتحقـــــــــق مـــــــــن أن أنشـــــــــطة 
ألعمـــــــــــال شـــــــــــؤون  الجهـــــــــــة المنفــــــــــذةيـــــــــــتم التوصــــــــــل إلـــــــــــى اتفاقيـــــــــــة اعتمــــــــــاد مـــــــــــع  يضالتفـــــــــــو الالزمــــــــــة. نتيجـــــــــــة لعمليــــــــــة 

. ثـــــــــم تشــــــــكل هــــــــذه االتفاقيـــــــــة األســــــــاس لمتابعـــــــــة أنشــــــــطة المراقبـــــــــة. الوطنيــــــــة لشـــــــــؤون األلغــــــــام علــــــــى المعـــــــــايير  األلغــــــــام
               للجهــــــــــــــــات العاملــــــــــــــــة فــــــــــــــــي مجـــــــــــــــــال  التــــــــــــــــوفيضتوجيهــــــــــــــــات بشـــــــــــــــــأن  NMAS07.30 الــــــــــــــــوطني يقــــــــــــــــدم المعيــــــــــــــــارو 

  األلغام.شؤون 
 التطهيرأثناء عمليات التفتيش والمراقبة  4.2

واألنشــــــــــــــطة،  األفراد,أو التفتــــــــــــــيش أو تقيــــــــــــــيم مواقــــــــــــــع العمــــــــــــــل، والمرافــــــــــــــق، والمعــــــــــــــدات، المراقبــــــــــــــة هــــــــــــــي المتابعــــــــــــــة
ــــــــــل أشــــــــــخاص مــــــــــؤهلين  ــــــــــائق مــــــــــن قب ــــــــــات، واإلجــــــــــراءات والوث ــــــــــًا والعملي ــــــــــذة وجــــــــــديرين للتأكــــــــــد مــــــــــن أن فني الجهــــــــــة المنف

الــــــــذي تمــــــــت الموافقــــــــه والمصــــــــادقه عليــــــــه مــــــــن  SOPبموجــــــــب  للتفــــــــويض الممنــــــــوح لهــــــــاتعمــــــــل وفقــــــــًا لشــــــــؤون األلغــــــــام 
 .قبل دائرة شؤون االلغام

داخلـــــــــــي وخـــــــــــارجي لغـــــــــــرض تقيـــــــــــيم وتقـــــــــــويم األداء الفنـــــــــــي للجهـــــــــــة المنفـــــــــــذة  المراقبـــــــــــة هـــــــــــي نشـــــــــــاط فـــــــــــي األســـــــــــاس
ــــــــــات شــــــــــؤون األلغــــــــــام  ــــــــــويض والفحــــــــــص وهــــــــــي جــــــــــزء جــــــــــوهري مــــــــــن عملي ــــــــــوم باألضــــــــــافة الــــــــــى التف المســــــــــبق حيــــــــــث تق

بتـــــــــــوفير الثقـــــــــــة الالزمـــــــــــة التـــــــــــي تشـــــــــــير الـــــــــــى أن الجهـــــــــــات المنفـــــــــــذة المكلفـــــــــــة بشـــــــــــؤون األلغـــــــــــام قـــــــــــد قامـــــــــــت بتطهيـــــــــــر 
األراضـــــــــي وفقـــــــــًا لسياســـــــــة المعـــــــــايير الوطنيـــــــــة لشـــــــــؤون األلغـــــــــام وبـــــــــان األرض أمنـــــــــة وســـــــــليمة للغـــــــــرض المقصـــــــــود مـــــــــن 

  أستخدامها.
ــــــث أن  ــــــيش حي ــــــاتالتفت ــــــاء عملي ــــــر  أثن ــــــن خــــــالل عمالتطهي ــــــات م ــــــن أخــــــذ عين ــــــة يمك ــــــة الخارجي ــــــات المراقب لي

الن داتهم للتأكــــــــد مــــــــن الجــــــــودة والســــــــالمة وذلــــــــك أثنــــــــاء عمليــــــــات التطهيــــــــر للتحقــــــــق مــــــــن أداء الفــــــــرق ومعــــــــ
ـــــــب  ـــــــى مراق ـــــــذا يجـــــــب عل ـــــــتج ( االرض المطهـــــــرة ) ل ـــــــل جـــــــودة المن ـــــــه قب ـــــــر ب الســـــــالمة اول شـــــــيء يجـــــــب التفكي

QA  ــــــة ــــــه وخطــــــة االخــــــالء وكاف ــــــه لمــــــدى صــــــالحية المســــــتلزمات الطبي ــــــز عليهــــــا ايضــــــا مــــــن خــــــالل متابعت التركي
 االمور التي يمكن ان تحقق الغاية المطلوبه.
 ينبغي أن تشمل مراقبة موقع العمل ما يلي:

ـــــــــى أنتهـــــــــاء أخـــــــــر التحضـــــــــيرات  )أ  ـــــــــات شـــــــــؤون األلغـــــــــام حت ـــــــــة التخطـــــــــيط لعملي ـــــــــة مـــــــــن مرحل ـــــــــة المراقب ـــــــــدأ عملي تب
ــــــــق بمــــــــا فــــــــي ذلــــــــك أمــــــــاكن ذا مــــــــن خــــــــالل ويــــــــتم هــــــــ ــــــــارات لــــــــإلدارة، المكاتــــــــب اللوجســــــــتية واإلداريــــــــة أو المراف زي

 .افق الطبية وأماكن صيانة المعداتتخزين المتفجرات، والمر 
 زيارات لمواقع الوحدات الفرعية بما في ذلك مواقع العمل ومواقع العمل الداعمة؛ )ب 
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ـــــــــك  )ج  ـــــــــي ذل ـــــــــة األلغـــــــــام، بمـــــــــا ف ـــــــــة الجـــــــــودة الداخليـــــــــة، و متابعـــــــــة أنشـــــــــطة إزال إجـــــــــراءات ضـــــــــمان الجـــــــــودة ومراقب
األلغــــــــــام ومخلفــــــــــات الحــــــــــرب القابلــــــــــة لالنفجــــــــــار، بمــــــــــا فــــــــــي ذلــــــــــك الــــــــــذخائر الفرعيــــــــــة غيــــــــــر  وأتــــــــــالف تــــــــــدمير

ـــــــــــات  ـــــــــــدمير األلغـــــــــــام ومخلفـــــــــــات الحـــــــــــرب القابلـــــــــــة لالنفجـــــــــــار بكمي المنفجـــــــــــرة. هـــــــــــذا مهـــــــــــم وخاصـــــــــــة إذا تـــــــــــم ت
 كبيرة بعيدًا عن موقع العمل؛

ـــــــــة مســـــــــتوى م )د  ـــــــــة مراقب ـــــــــراد المجتمـــــــــع وامكاني ـــــــــة التواصـــــــــل مـــــــــع أف ـــــــــي إطـــــــــار وظيف ـــــــــي ف شـــــــــاركة المجتمـــــــــع المحل
 .تطبيقه على أنشطة إزالة األلغام في العملية

 مراقبة االختبارات الميدانية وتقييم المعدات، إذا اقتضى األمر. )ه 
 تحقيق الثقة  4.3

ــــــات إدارة جــــــودة  ــــــع مكون ــــــد ال يكــــــون ضــــــروريًا لجمي ــــــة ق ــــــن الثق ــــــوب م ــــــق المســــــتوى المطل ــــــام.  شــــــؤونتحقي األلغ
هنــــــاك أعمــــــال مراقبــــــة بشــــــكل مكثــــــف ومــــــن خــــــالل هــــــذه األعمــــــال كانــــــت أعمــــــال شــــــؤون علــــــى ســــــبيل المثــــــال، 

ـــــــدة وســـــــليمة وفـــــــق اجـــــــراءات العمـــــــل القياســـــــية  والمعـــــــايير الوطنيـــــــة لشـــــــؤون  SOPاأللغـــــــام تســـــــير بصـــــــورة جي
األلغـــــــام فـــــــيمكن التوصـــــــية بتخفـــــــيض نســـــــبة أخـــــــذ العينـــــــات الـــــــى نســـــــبة قليلـــــــة جـــــــدًا أو األســـــــتغناء عنهـــــــا فـــــــي 

وأعمـــــــــال  SPOTبعـــــــــض المنـــــــــاطق مثـــــــــل ( منـــــــــاطق تطهيـــــــــر أرض المعركـــــــــة الصـــــــــغيرة , نقطـــــــــة التلـــــــــوث / 
ل المســــــح التقنــــــي للمنــــــاطق التــــــي اليعثــــــر فيهــــــا علــــــى المخلفــــــات الحربيــــــة أو المنــــــاطق الغيــــــر الملوثــــــة ويــــــتم نقــــــ

التوكيـــــــد النـــــــوعي  عمليـــــــةفـــــــي  الخارجيـــــــة المراقبـــــــةوضـــــــرورة هـــــــذا يؤكـــــــد اهميـــــــة المخلفـــــــات الحربيـــــــة اليهـــــــا ) و 
QA  ــــــــوب مــــــــن الثقــــــــة ولكــــــــن اليمكــــــــن ــــــــات بعــــــــد تحقيــــــــق المســــــــتوى المطل ــــــــل نســــــــبة أخــــــــذ العين ويمكــــــــن تقلي

 األستغناء عنها.
 واإلعدادوالتهيئة التخطيط  .5

ـــــــــة، ـــــــــة المراقب ـــــــــد دور ومســـــــــؤوليات هيئ ـــــــــك تكـــــــــرار وشـــــــــكل ينبغـــــــــي تحدي ـــــــــي ذل ـــــــــات مـــــــــا ف ـــــــــي  وآلي ـــــــــع، ف ـــــــــارات الموق زي
 عقد التطهير

 -ينبغي إعداد زيارات الموقع. وينبغي أن تطلع هيئة المراقبة قبل أي زيارة على ما يلي:
 ؛والتفويضجميع الوثائق ذات الصلة بما في ذلك العقد  )أ 
 ؛SOPوأجراءات العمل القياسية الممارسات االدارية الموثقة  )ب 
 السابقة ؛المراقبة زيارات تقارير  )ج 
 ير، تقارير الحوادث والتحقيقات؛ بعد التطه لمانتائج عمليات التفتيش  )د 
لموقـــــــــع زيارتهـــــــــا المراقبـــــــــة علـــــــــى تطـــــــــوير خطـــــــــة وبرنـــــــــامج جميـــــــــع المعلومـــــــــات األخـــــــــرى التـــــــــي ستســـــــــاعد هيئـــــــــة  )ه 

 .العمل والتأكد من أداء الفرق والمعدات
ــــــــــالغ  ــــــــــة المراقبــــــــــة اب ــــــــــذةقبــــــــــل الزيــــــــــارة، ينبغــــــــــي علــــــــــى هيئ ــــــــــرامجباألهــــــــــداف  الجهــــــــــة المنف    ، واي تحضــــــــــيرات الزمــــــــــة والب

ـــــــــــة أو مـــــــــــوظفين رئيســـــــــــيين).  ( ـــــــــــوفر وثـــــــــــائق معين ـــــــــــت و مثـــــــــــل التأكـــــــــــد مـــــــــــن ت ـــــــــــي ومواقي يمكـــــــــــن إعطـــــــــــاء التـــــــــــاريخ الفعل
ــــــــــه و ســــــــــلبياته ــــــــــه ميزات ــــــــــة. وكالهمــــــــــا ل ــــــــــارات مفاجئ ــــــــــد تكــــــــــون الزي ــــــــــارات مســــــــــبقًا أو ق ــــــــــولى الزي ــــــــــة تت ــــــــــارات المفاجئ . الزي

ـــــــذةمتابعـــــــة  ـــــــد يكـــــــون  الجهـــــــات المنف ـــــــارات مربكـــــــة وق ـــــــل هـــــــذه الزي ـــــــد تكـــــــون مث فـــــــي وضـــــــع العمـــــــل العـــــــادي فيهـــــــا، لكـــــــن ق
ــــــــــد  ــــــــــل إرباكــــــــــًا، لكــــــــــن ق ــــــــــة وأق ــــــــــى أن تكــــــــــون أكثــــــــــر انتاجي ــــــــــة تميــــــــــل إل ــــــــــارات المعلن األعضــــــــــاء الرئيســــــــــين غــــــــــائبين. الزي
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ـــــــــة.تكـــــــــون بعـــــــــض ا ـــــــــدما ويم لمشـــــــــاكل غيـــــــــر ظـــــــــاهرة لجهـــــــــة المراقب ـــــــــارة للموقـــــــــع مق ـــــــــاريخ و وقـــــــــت الزي كـــــــــن ان يعطـــــــــى ت
 او ربما يكون غير معلن ومزيج من االسلوبين ويمكن ان يكون مالئما.

 
 الممارسات اإلدارية والتوثيق 6.1

ينبغـــــــــــــي أن تشـــــــــــــمل المراقبـــــــــــــة التفتـــــــــــــيش علـــــــــــــى توثيـــــــــــــق إدارة أنشـــــــــــــطة إزالـــــــــــــة األلغـــــــــــــام، علـــــــــــــى ســـــــــــــبيل المثـــــــــــــال: 
الشـــــــــــــهادات، وســــــــــــــجالت التـــــــــــــدريب، وتغطيــــــــــــــة التــــــــــــــأمين، وممارســـــــــــــات الصــــــــــــــحة المهنيـــــــــــــة والســــــــــــــجالت. وينبغــــــــــــــي أن 

ــــــــــال لخطــــــــــة جــــــــــودة  ــــــــــولي المراقبــــــــــة اهتمامــــــــــًا خاصــــــــــًا لالمتث ــــــــــذةت إلداريــــــــــة . وال ينبغــــــــــي فحــــــــــص الوثــــــــــائق االجهــــــــــة المنف
 الروتينية والمعلومات الشخصية السرية للموظفين بشكل عادي.

ـــــــــائق والســـــــــجالت المشـــــــــار إليهـــــــــا أعـــــــــاله بشـــــــــكل عشـــــــــوائي. وينبغـــــــــي أن  ـــــــــات مـــــــــن جميـــــــــع الوث وينبغـــــــــي اختيـــــــــار عين
 تمثل جميع الوثائق ذات الصلة.

 السالمة في موقع العمل 6.2
ـــــــــع عمـــــــــل أنشـــــــــ ـــــــــة تصـــــــــميم وٕاعـــــــــداد موق ـــــــــة عمـــــــــل آمن ـــــــــوفير بيئ ـــــــــق يشـــــــــمل ت ـــــــــة األلغـــــــــام عـــــــــن طري التاشـــــــــير طة إزال

المنفــــــــــذة لعمليــــــــــات شــــــــــؤون األلغــــــــــام  الفـــــــــرقوضـــــــــع عالمــــــــــات علــــــــــى المنــــــــــاطق الخطـــــــــرة، والســــــــــيطرة علــــــــــى تحركــــــــــات وو 
، والــــــــــــزوار والســــــــــــكان المحليـــــــــــــين، وفــــــــــــرض مســــــــــــافات أمـــــــــــــان، وتــــــــــــوفير تغطيــــــــــــة طبيـــــــــــــة فعالــــــــــــة وٕاجــــــــــــراءات إخـــــــــــــالء 

ألجــــــــــراءات اإلصــــــــــابات. ويجــــــــــب أن تتوافــــــــــق اإلجــــــــــراءات فــــــــــي موقــــــــــع العمــــــــــل مــــــــــع السياســــــــــة الوطنيــــــــــة أن تــــــــــتم وفقــــــــــًا 
ــــــــــذةالخاصــــــــــة  SOPالعمــــــــــل القياســــــــــية  ــــــــــة  تقــــــــــوم . وينبغــــــــــيبالجهــــــــــة المنف ــــــــــيم جهــــــــــة المراقب ئمــــــــــة إعــــــــــداد مــــــــــدى مالبتقي

 يـــــــــــوفر المعيـــــــــــارو م مـــــــــــدى فعاليـــــــــــة اإلجـــــــــــراءات التـــــــــــي يـــــــــــتم تطبيقهـــــــــــا. ات الســـــــــــالمة لموقـــــــــــع العمـــــــــــل، وأن تقـــــــــــيوٕاجـــــــــــراء
توجيهـــــــــــــات بشـــــــــــــأن الحـــــــــــــد األدنـــــــــــــى لمتطلبـــــــــــــات معـــــــــــــدات الوقايـــــــــــــة الشخصـــــــــــــية المســـــــــــــتخدم  NMAS10.30 الـــــــــــــوطني

 في األعمال المتعلقة باأللغام.
العمليـــــــات فـــــــي موقــــــع أنشـــــــطة إزالـــــــة األلغـــــــام إذا كانـــــــت مراقـــــــب مســــــؤولية وقـــــــف الالفـــــــرد يجــــــب أن يتحمـــــــل 

ـــــــة األلغـــــــام أو األفـــــــراد اآلخـــــــرين ـــــــق إزال وضـــــــع الخطـــــــر. ويجـــــــب أن يســـــــجل  فـــــــي ســـــــالمة الفـــــــرد أو ســـــــالمة فري
الجهــــــة المنفــــــذة ألعمــــــال شــــــؤون الفــــــرد األســــــباب للقيــــــام بــــــذلك، وجمــــــع أي أدلــــــة وٕابــــــالغ هيئــــــة المراقبــــــة وقيــــــادة 

 تصـــــــحيح جميـــــــع أخطـــــــاء الســـــــالمة بمجـــــــردلعمليـــــــات فقـــــــط مـــــــرة واحـــــــدة علـــــــى الفـــــــور. ثـــــــم تســـــــتأنف ا األلغـــــــام
 .وأجراء دورة تدريبية أن تطلب األمر

 الدعم الطبي 6.3
يتطلـــــــــــب تطـــــــــــوير قـــــــــــدرات الـــــــــــدعم الطبـــــــــــي تخطـــــــــــيط جيـــــــــــد، ومـــــــــــوظفين مـــــــــــدربين تـــــــــــدريبًا جيـــــــــــدًا وتـــــــــــوفر خـــــــــــدمات 

تقيـــــــــيم جهــــــــة المراقبــــــــة الـــــــــدعم طبيــــــــة قــــــــادرة علـــــــــى تــــــــوفير العــــــــالج فـــــــــي الحــــــــاالت الطــــــــارئ بشـــــــــكل فعــــــــال. وينبغــــــــي أن 
ـــــــــي ذلـــــــــك ـــــــــع العمـــــــــل بمـــــــــا ف ـــــــــي موق ـــــــــوفر ف ـــــــــي المت ـــــــــي الطب ـــــــــدقيق ف ـــــــــي، والمعـــــــــدات الطبيـــــــــة،  الت شـــــــــهادات الطـــــــــاقم الطب

المخــــــــــازن، واللــــــــــوازم واألدويــــــــــة المقدمــــــــــة للطــــــــــاقم الطبــــــــــي، وآليــــــــــات إخــــــــــالء المصــــــــــابين. وينبغــــــــــي دراســــــــــة اإلجـــــــــــراءات 
. وينبغــــــــــــي أن تـــــــــــدعو هيئــــــــــــة المراقبــــــــــــة ء المصـــــــــــابينوأعـــــــــــداد خطــــــــــــة ألخــــــــــــال الموثقـــــــــــة لمعالجــــــــــــة وٕاخـــــــــــالء المصــــــــــــابين

أشــــــــهر علــــــــى األقــــــــل، أو كمـــــــــا  لشــــــــرح اإلجــــــــراءات المتعلقــــــــة بمعالجــــــــة وٕاخــــــــالء المصــــــــابين كــــــــل ثالثــــــــة الجهــــــــة المنفــــــــذة
توجيهـــــــــــات بشـــــــــــان الحــــــــــــد  NMAS10.40 الـــــــــــوطني يـــــــــــوفر المعيـــــــــــارو . دائـــــــــــرة شـــــــــــؤون األلغـــــــــــاممـــــــــــن  بهـــــــــــو مطلـــــــــــو 

 إزالة األلغام.األدنى لمتطلبات الدعم الطبي لعمليات 
 التواصل مع أفراد المجتمع 6.4
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هــــــــذه المهمــــــــة تشـــــــــكل جــــــــزءًا مهمـــــــــًا مــــــــن عمليـــــــــة إزالــــــــة األلغــــــــام وينبغـــــــــي تقييمهــــــــا مـــــــــن قبــــــــل هيئـــــــــة المراقبــــــــة. تضـــــــــمن 
ـــــــــة ـــــــــأن المجتمعـــــــــات المتضـــــــــررة مـــــــــن األلغـــــــــام جـــــــــزء مـــــــــن كامـــــــــل عملي ـــــــــراد المجتمـــــــــع ب ـــــــــة  مهمـــــــــة التواصـــــــــل مـــــــــع أف إزال

ــــــــــاء و  ــــــــــل وأثن ويمكــــــــــن أن يســــــــــند دور التواصــــــــــل مــــــــــع أفــــــــــراد ,  بعــــــــــد كــــــــــل مهمــــــــــة أو نشــــــــــاطاأللغــــــــــام، وهــــــــــذا يشــــــــــمل قب
          ،الجهـــــــــــــة المنفـــــــــــــذة المجتمـــــــــــــع إلـــــــــــــى فريـــــــــــــق التوعيـــــــــــــة بمخـــــــــــــاطر األلغـــــــــــــام المعتمـــــــــــــد بشـــــــــــــكل منفصـــــــــــــل نيابـــــــــــــة عـــــــــــــن 

 والمتخصصين لهذه المهمة. المدربة الفرقأو من قبل 
 نقل والتعامل المتفجراتالو تخزين 6.5

آمنــــــــــة للتخــــــــــزين اآلمــــــــــن والنقــــــــــل والتعامــــــــــل مــــــــــع المتفجــــــــــرات والمــــــــــواد القابلــــــــــة لالنفجــــــــــار. يشــــــــــمل تــــــــــوفير بيئــــــــــة عمــــــــــل 
، واألشـــــــــخاص المـــــــــؤهلين لمثـــــــــل هـــــــــذا العمـــــــــل وهـــــــــذا يتطلـــــــــب تـــــــــوفير مرافـــــــــق التخـــــــــزين والمعـــــــــدات والمركبـــــــــات المناســـــــــبة

 هيئــــــــــــــة تقــــــــــــــوملتطــــــــــــــوير وٕادامــــــــــــــة اإلجــــــــــــــراءات المناســــــــــــــبة. وينبغــــــــــــــي أن  للجهــــــــــــــات المنفــــــــــــــذة ذات العالقــــــــــــــةوبالنســــــــــــــبة 
للتخــــــــــــزين اآلمــــــــــــن، والنقــــــــــــل والتعامــــــــــــل مــــــــــــع  الجهــــــــــــات المنفــــــــــــذةإجــــــــــــراءات  مالئمــــــــــــةمــــــــــــدى بــــــــــــالتحقق مــــــــــــن المراقبــــــــــــة 

ة التـــــــــي تـــــــــم العثـــــــــور عليهـــــــــا اثنـــــــــاء انشـــــــــطة ازالـــــــــة االلغـــــــــام  مـــــــــع تـــــــــوفر عجلـــــــــه وكـــــــــذلك المخلفـــــــــات الحربيـــــــــ المتفجـــــــــرات
نطقـــــــــه العمـــــــــل اســـــــــعاف مخصصـــــــــة ترافـــــــــق عمليـــــــــه النقـــــــــل خصوصـــــــــا اذا كـــــــــان موقـــــــــع جمـــــــــع المتفجـــــــــرات بعيـــــــــدا عـــــــــن م

ـــــــــــوفر  ـــــــــــة أيضـــــــــــا بالتأكـــــــــــد مـــــــــــن ت ـــــــــــة المراقب ـــــــــــوم هيئ ـــــــــــة. وينبغـــــــــــي أن تق ـــــــــــة اإلجـــــــــــراءات المطبق ـــــــــــيم مـــــــــــدى فعالي ، وأن تق
ـــــــــــق هـــــــــــذه اإلجـــــــــــراءات.  ـــــــــــوازم، والتأكـــــــــــد مـــــــــــن تطبي ـــــــــــل المـــــــــــواد المتفجـــــــــــرة والل ـــــــــــة للمســـــــــــاءلة ونق ـــــــــــوفر و إجـــــــــــراءات موثق ي

 والتعامل مع المتفجرات.توجيهات بشأن التخزين اآلمن والنقل  NMAS10.50 الوطني المعيار
 تحقيقات الحوادث 6.7

لإلبـــــــــــالغ عــــــــــــن  الجهـــــــــــات المنفـــــــــــذةإجــــــــــــراءات  مالئمـــــــــــةمـــــــــــدى  المراقبـــــــــــة بــــــــــــالتحقق مـــــــــــنينبغـــــــــــي أن تقـــــــــــيم هيئـــــــــــة 
ــــــــــــرة اهتمامــــــــــــا  ــــــــــــارير الحــــــــــــوادث األخي ــــــــــــوع الحــــــــــــادث. وينبغــــــــــــي أن تعطــــــــــــى تق ــــــــــــات بعــــــــــــد وق الحــــــــــــوادث وٕاجــــــــــــراء التحقيق

ـــــــــتم تبخاصـــــــــا.  ـــــــــة حصـــــــــول حـــــــــوادث للعـــــــــاملين ي ـــــــــي حال ـــــــــدائرة شـــــــــؤون األلغـــــــــام وف ـــــــــة ب ـــــــــة والمتمثل ـــــــــغ الجهـــــــــة المراقب أو لي
وتتحمـــــــــــل الجهـــــــــــات المنفـــــــــــذة لشـــــــــــؤون  تحريريـــــــــــاً خـــــــــــالل ســـــــــــاعتين شـــــــــــفويًا وأثنـــــــــــى عشـــــــــــر ســـــــــــاعة مراكزهـــــــــــا األقليميـــــــــــة 

ـــــــــــالغ  ـــــــــــة عـــــــــــن عـــــــــــدم األب ـــــــــــارو , األلغـــــــــــام المســـــــــــؤولية القانوني ـــــــــــوفر المعي ـــــــــــوطني ي توجيهـــــــــــات بشـــــــــــأن  NMAS10.60ال
 .ٕاجراء التحقيقات بعد وقوع الحادثالحد األدنى لمتطلبات اإلبالغ عن الحوادث و 

 المعدات 6.8
ــــــــــيش  ــــــــــة ومالءمــــــــــة المعــــــــــدات لكــــــــــل مــــــــــن الرجــــــــــال والنســــــــــاء. وينبغــــــــــي أن يشــــــــــمل هــــــــــذا التفت ــــــــــيم فعالي ينبغــــــــــي أن تق

ــــــــة مــــــــن المعــــــــدات الضــــــــرورية  ــــــــى عين ــــــــل أجهــــــــزة الكشــــــــف عــــــــن األلغــــــــامعل ــــــــي ستســــــــتخدم  (مث وغيرهــــــــا مــــــــن األجهــــــــزة الت
ـــــــــــي عمليـــــــــــة التطهيـــــــــــر فحـــــــــــص ســـــــــــجالت صـــــــــــيانة المعـــــــــــدات، واإلصـــــــــــالح، والتحســـــــــــينات والتعـــــــــــديالت. وينبغـــــــــــي )، و ف

 فحص وسائل وأدوات اإلصالح.
 أنشطة إزالة األلغام 6.9

ـــــــــق مـــــــــع إجـــــــــراءات العمـــــــــل ـــــــــة األلغـــــــــام للتأكـــــــــد مـــــــــن أنهـــــــــا تتواف ـــــــــة متابعـــــــــة أنشـــــــــطة إزال ـــــــــة المراقب ـــــــــى هيئ  ينبغـــــــــي عل
ـــــــــــتم اســـــــــــتخدام طـــــــــــرق إزالـــــــــــة األلغـــــــــــام المتخصصـــــــــــة، مثـــــــــــل اســـــــــــتخدام للجهـــــــــــات المنفـــــــــــذة  SOPالقياســـــــــــية  . حيـــــــــــث ي

ـــــــــــة مـــــــــــوظفين مـــــــــــع المعرفـــــــــــة كـــــــــــالب كشـــــــــــف األلغـــــــــــام  ـــــــــــة المراقب ـــــــــــة، وينبغـــــــــــي أن تتضـــــــــــمن هيئ أو األنظمـــــــــــة الميكانيكي
 المتخصصة الالزمة.
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 إعداد التقارير 6.10
ــــــــىينبغــــــــي  ــــــــك  عل ــــــــة، حيثمــــــــا كــــــــان ذل ــــــــة المراقب ــــــــاهيئ ــــــــيس  مناقشــــــــة،  ممكن ــــــــوب عنهــــــــارئ ــــــــذة أو مــــــــن ين  الجهــــــــة المنف

، الفتـــــــــا قبـــــــــل المغـــــــــادرة فـــــــــي الموقـــــــــع التـــــــــي يجـــــــــري مراقبتهـــــــــامثــــــــل مـــــــــدير الموقـــــــــع أو مـــــــــدير العمليـــــــــات للجهـــــــــة المنفـــــــــذة 
 .وجودة المنتج بالسالمةتلك المتعلقة ل ، خاصة ( سلبيات ) أية اهتمامات رئيسية إلىاالنتباه 

لإلجــــــــــراءات  وفقــــــــــا أيــــــــــام عمـــــــــل 5فـــــــــي غضــــــــــون  تقريــــــــــر مكتــــــــــوب إعــــــــــداد وتقـــــــــديم المراقبــــــــــةهيئـــــــــة  يجـــــــــب علــــــــــى و 
ــــــــل المتبعــــــــة ــــــــوب عنهــــــــا  مــــــــن قب ــــــــرة شــــــــؤون األلغــــــــام او مــــــــن ين ــــــــارير، دائ ــــــــة وغيرهــــــــا مــــــــن التق . العمــــــــلبموجــــــــب  المطلوب

ـــــــى ويجـــــــب نســـــــخ ـــــــي تـــــــتم مراقبتهـــــــا الجهـــــــة المنفـــــــذة التقـــــــارير إل ـــــــى الجهـــــــة المســـــــتفيدة مـــــــن العمـــــــل الت  عـــــــادةوينبغـــــــي  .وال
بالصـــــــــور أن لـــــــــزم األمـــــــــر حفاظـــــــــًا علـــــــــى المصـــــــــداقية ونزاهـــــــــة هيئـــــــــة  فـــــــــي هـــــــــذه المرحلـــــــــة "موثوقـــــــــة" التقـــــــــارير أن تكـــــــــون

ــــــــــــًا ألي أشــــــــــــكاالت أو شــــــــــــك  ــــــــــــة وتجنب ــــــــــــدونخصوصــــــــــــا إذا كــــــــــــانوا المراقب للجهــــــــــــة التشــــــــــــغيلية  و/أو األنشــــــــــــطة إدارة ينتق
 أو الجهة المستفيدة. المنفذة
 االجراءات التصحيحية 6.11

 .الجهـــــــــة المنفـــــــــذة ينبغـــــــــي معالجتهـــــــــا مـــــــــن قبـــــــــل هيئـــــــــة المراقبـــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل تـــــــــم تحديـــــــــدهاأو ســـــــــلبيات مشـــــــــاكل ة أيـــــــــ
علــــــــى ان تتــــــــابع هيئــــــــة المراقبــــــــة هــــــــذه النقــــــــاط الســــــــلبية التــــــــي تــــــــم تحديــــــــدها بــــــــالمرة االولــــــــى والتاكــــــــد مــــــــن ان الجهــــــــة 

ـــــــــارة اخـــــــــرى بشـــــــــكل فجـــــــــائي ذا إ المنفـــــــــذه العمـــــــــال التطهيـــــــــر التزمـــــــــت وصـــــــــححت االخطـــــــــاء المثبتـــــــــه مـــــــــن خـــــــــالل زي
االدارة أو  لتقــــــــــــــديم الجهــــــــــــــة المنفــــــــــــــذة ينبغــــــــــــــي دعــــــــــــــوة بدرجــــــــــــــة كافيــــــــــــــة، مهمــــــــــــــة أو الســــــــــــــلبيات المشــــــــــــــاكل كانــــــــــــــت

ـــــــــــــىالمصـــــــــــــححة  SOPأجـــــــــــــراءات العمـــــــــــــل القياســـــــــــــية  ـــــــــــــدو ، دائـــــــــــــرة شـــــــــــــؤون األلغـــــــــــــام إل  مـــــــــــــع التـــــــــــــام ٕاثبـــــــــــــات التقي
 .المتطلبات المنصوص عليها

 

 االلتزامات العامة  -هيئة المراقبة  .7
 عام 7.1

هيئــــــــة إلجــــــــراء عمليــــــــة المراقبــــــــة نيابــــــــة عنهــــــــا. ويجــــــــب علــــــــى أيــــــــة هيئــــــــة  دائــــــــرة شــــــــؤون األلغــــــــامن قــــــــد تعتمــــــــد وتعــــــــي
تكـــــــــــون تتمتـــــــــــع باألســـــــــــتقااللية الكاملـــــــــــة ومكتفيـــــــــــة ذاتيـــــــــــًا أن تكـــــــــــون  دائـــــــــــرة شـــــــــــؤون األلغـــــــــــاميـــــــــــتم تعيينهـــــــــــا مـــــــــــن قبـــــــــــل 

 عالــــــــــة ومناســــــــــبةووحــــــــــداتها الفرعيــــــــــة بطريقــــــــــة ف الجهــــــــــة المنفــــــــــذةوالمعــــــــــدات لتراقــــــــــب  باآلليــــــــــات ومدربــــــــــة فنيــــــــــاً مجهــــــــــزة و 
 .من دون األعتماد على موارد الجهة المنفذة ألعمال المسح واألزالة

وتحــــــــــدد يجــــــــــب علــــــــــى هيئــــــــــة المراقبــــــــــة، وأيــــــــــا كانــــــــــت تســــــــــميتها أن يكــــــــــون لــــــــــديها الوثــــــــــائق الالزمــــــــــة التــــــــــي تصــــــــــف 
ة بمـــــــــــا يحقـــــــــــق الغايـــــــــــ ة، واالمكانيـــــــــــات التقنيـــــــــــة ألنشـــــــــــطتهامســـــــــــؤولياتها، واألســـــــــــاليب المســـــــــــتخدمة فـــــــــــي عمليـــــــــــة المراقبـــــــــــ

 المقصودة.
حيثمــــــــا تعمــــــــل هيئــــــــة المراقبــــــــة أيضــــــــا كهيئــــــــة اعتمـــــــــاد وطنيــــــــة و/أو هيئــــــــة تفتــــــــيش، يجــــــــب أن تحــــــــدد العالقــــــــة بـــــــــين 

 وظائفها بشكل واضح.
 الجهة المنفذة لشؤون األلغام 7.2

ـــــــــة  ـــــــــة المراقب ـــــــــذةيجـــــــــب أن يكـــــــــون لهيئ ـــــــــة  جهـــــــــة منف ـــــــــى أداء مهامهـــــــــا التقني ـــــــــدرتها عل ـــــــــى ق ـــــــــاظ عل تمكنهـــــــــا مـــــــــن الحف
ــــــــــي ادارة  ــــــــــرة ف ــــــــــت تســــــــــميته، مؤهــــــــــل وذو خب ــــــــــا كان ــــــــــي، أي ــــــــــديها مــــــــــدير فن بســــــــــرعة وكمــــــــــا يجــــــــــب. ويجــــــــــب أن يكــــــــــون ل

 الوطنيـــــــــــةعمليـــــــــــة المراقبـــــــــــة ويتحمـــــــــــل المســـــــــــؤولية الكاملـــــــــــة عـــــــــــن ضـــــــــــمان أن أنشـــــــــــطة المراقبـــــــــــة تـــــــــــتم وفقـــــــــــا للمعـــــــــــايير 
والمعـــــــــــــايير األخـــــــــــــرى ذات الصـــــــــــــلة. وينبغـــــــــــــي أن يكـــــــــــــون المـــــــــــــدير الفنـــــــــــــي إن أمكـــــــــــــن لألعمـــــــــــــال المتعلقـــــــــــــة باأللغـــــــــــــام 
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موظفــــــــــًا دائمــــــــــًا، ولكــــــــــن فــــــــــي المراحــــــــــل األولــــــــــى مــــــــــن برنــــــــــامج األعمــــــــــال المتعلقــــــــــة باأللغــــــــــام قــــــــــد يكــــــــــون مستشــــــــــارًا ذو 
 مناسبة.فنية مؤهالت 

ـــــــــدائم ـــــــــة عـــــــــدد كـــــــــافي مـــــــــن المـــــــــوظفين ال ـــــــــدى هيئـــــــــة المراقب ـــــــــاً  ين المـــــــــؤهلينييجـــــــــب أن يكـــــــــون ل ع مجموعـــــــــة ، مـــــــــفني
ــــــــــرة التشــــــــــغيلية الالزمــــــــــة  ــــــــــراد الخب ــــــــــة. وينبغــــــــــي أن يكــــــــــون لهــــــــــؤالء األف ــــــــــام بمهامهــــــــــا العادي ــــــــــرات الالزمــــــــــة للقي مــــــــــن الخب

 , سبة لضمان مستوى عال من المراقبةوالمؤهالت المنا
هيئـــــــــة فين للقيـــــــــام بـــــــــدور هيئـــــــــة المراقبـــــــــة و نفـــــــــس المـــــــــوظ دائـــــــــرة شـــــــــؤون األلغـــــــــامن فـــــــــي بعـــــــــض الحـــــــــاالت، قـــــــــد تعـــــــــي

 من ذوي الخبرات والمهارات الفنية في أنشطة شؤون األلغام.ن التفتيش، ولك
 . االستقاللية، والحياد والنزاهة7.3

يجـــــــب علـــــــى مـــــــوظفي هيئـــــــة المراقبـــــــة أن يحـــــــرروا مـــــــن الضـــــــغوط السياســـــــية، والتجاريـــــــة، والماليـــــــة وغيرهـــــــا 
 التــــــــي قــــــــد تــــــــؤثر علــــــــى حكمهــــــــم. ويجــــــــب تنفيــــــــذ سياســــــــات وٕاجــــــــراءات لضــــــــمان أن األشــــــــخاص أو المنظمــــــــات

ــــــة  ــــــوم بهــــــا هيئ ــــــي تق ــــــيم الت ــــــيش والتقي ــــــة، والتفت ــــــائج الرقاب ــــــى نت ــــــؤثروا عل ــــــة، ال يمكــــــن أن ي ــــــة المراقب خــــــارج هيئ
 المراقبة.

ــــــــع  ــــــــارض م ــــــــد تتع ــــــــي ق ــــــــي أي أنشــــــــطة الت ــــــــة وموظفيهــــــــا عــــــــدم المشــــــــاركة ف ــــــــة المراقب ــــــــى هيئ يجــــــــب عل
يجـــــــب أن تضـــــــمن هيئـــــــة المراقبـــــــة و  ق بالرقابـــــــة، والتفتـــــــيش، والتقيـــــــيماســـــــتقاللية الحكـــــــم ونزاهتـــــــه فيمـــــــا يتعلـــــــ

 يجب حماية حقوق الملكية.و سرية المعلومات التي تم الحصول عليها في سياق أنشطتها. 

8. U المسؤوليات 
8.1 Uرة شؤون األلغاممسؤوليات دائU :- 

 تقوم بما يلي: أن، دائرة شؤون األلغام أو مراكزها األقليميةيجب على 
 .0Tشؤون األلغامألعمال  الجهات المنفذة0T 0Tلمراقبة0T 0Tإنشاء نظام0T )أ 
 والمعايير الوطنية األخرى ذات العالقة. 7,40العمل بما جاء بموجب هذا المعيار الوطني  )ب 
 0Tوأن0T 0Tعادلــــــــة ومنصــــــــفة،0T 0Tبطريقــــــــة0T 0Tنظــــــــام المراقبــــــــة0Tالتأكــــــــد مــــــــن تطبيــــــــق و ، 0Tهيئــــــــة المراقبــــــــة0T 0Tمراقبــــــــة عمــــــــل0T )ج 

0T0المراقبةT 0T0الT 0T0تعيقT 0T0أو تأخرT 0T 0ألعمال شؤون األلغام المسح أو أزالةمشاريعT.  
ٕاجــــــراء عمليـــــــات مراجعـــــــة و  0Tهيئـــــــة المراقبـــــــة0T 0Tتوصــــــيات0T 0Tالمناســـــــبة علـــــــى0T 0Tجــــــراءاتاأل ومتابعـــــــة اتخـــــــاذ0T 0Tضــــــمان0T )د 

, مــــــن خــــــالل عقــــــد اجتماعــــــات دوريــــــة وتنســــــيقيه مــــــع  المراقبــــــةدوريــــــة لضــــــمان الجــــــودة الخارجيــــــة لهيئــــــة 
ــــــن عــــــدم  الجهــــــات ــــــد م ــــــات المســــــتفيدة لمعالجــــــة االخطــــــاء والتاك ــــــام وبحضــــــور الجه ــــــذه النشــــــطة االلغ المنف

  تكرارها ويثبت محضر اجتماع بكل النقاط للوصول الى الغاية المطلوبه.
ــــــد  )ذ  ــــــات أعمــــــال التوكي تقــــــوم دائــــــرة شــــــؤون األلغــــــام وبالتنســــــيق مــــــع الجهــــــات المســــــتفيدة بتحديــــــد نســــــب وألي

, وكـــــــذلك وضـــــــع مواصـــــــفات وبحســـــــب نـــــــوع التلـــــــوث وحجمـــــــه وأعماقـــــــه ونـــــــوع المشـــــــروع حصـــــــرًا  QAالنـــــــوعي 
الجهـــــــات المنفـــــــذة  فنيـــــــة ( بيـــــــان العمـــــــل الفنـــــــي ) للجهـــــــات المســـــــتفيدة وأن تصـــــــادق خطـــــــة العمـــــــل مـــــــن قبـــــــل

ــــــد  ــــــل عن ــــــة باعــــــداد خطــــــة العم ــــــذة للمراقب ــــــة أو الجهــــــة المنف ــــــة المراقب ــــــذلك أشــــــراك هيئ ــــــال وك ــــــدء األعم ــــــل ب قب
 الحاجة.
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) تقــــــوم دائــــــرة شــــــؤون األلغــــــام بالتوجيــــــه الشــــــفوي مــــــع المفاتحــــــة بكتــــــاب رســــــمي للجهــــــة المنفــــــذة والجهــــــات هـــــــ
المســـــــــتفيدة ذات العالقـــــــــة بالصـــــــــيغة المتبعـــــــــة فـــــــــي الـــــــــدائرة وهـــــــــي ( أنـــــــــذار , تعليـــــــــق , ســـــــــحب تفـــــــــويض ) 

ــــــا والجهــــــات المنفــــــذة ويــــــتم تنفــــــذ  وحســــــب الســــــياقات والضــــــوابط المعمــــــول بهــــــا بالتعهــــــد القــــــانوني مــــــابين دائرتن
هــــــــذا األجــــــــراء بعــــــــد مخالفــــــــة الســــــــياقات والضــــــــوابط المعمــــــــول بهــــــــا أو فــــــــي حالــــــــة وجــــــــود مخالفــــــــات فنيــــــــة 

 أو التتماشا مع المعايير الوطنية لشؤون األلغام. SOPوالتتطابق مع أجراءات العمل القياسية 
 .IMSMAفي نظام أدارة المعلومات  QAز ) توثيق جميع تقارير واعمال التوكيد النوعي 

دائــــــــرة شــــــــؤون االلغــــــــام والمراكــــــــز المرتبطــــــــة بهــــــــا تســــــــاهم فــــــــي المســــــــاعده والمشــــــــاركة والــــــــدعم وتــــــــذليل و) 
الصـــــــعوبات فـــــــي عمليـــــــه استصـــــــدار التصـــــــريحات االمنيـــــــة الالزمـــــــة والتـــــــي تســـــــهل عمـــــــل الجهـــــــات المنفـــــــذه 

   لشؤون االلغام في المواقع المختلفة من العراق.
 

 : مسؤوليات الجهات المنفذة 8.2
 :يلي ما  QA-QCألعمال المراقبة  الجهات المنفذة على يجب

 .شؤون األلغام ومراكزها اإلقليميةتطبيق الجانب اإلداري والفني مع مراعاة إعالم دائرة   ) أ
وتزويــــــــــد ي ب) تزويــــــــــد دائــــــــــرة شــــــــــؤون األلغــــــــــام ومراكزهــــــــــا اإلقليميــــــــــة بنســــــــــخه مــــــــــن العقــــــــــد فيمــــــــــا يخــــــــــص الجانــــــــــب الفنــــــــــ

دائـــــــــــــرة شـــــــــــــؤون االلغـــــــــــــام والمراكـــــــــــــز المرتبطـــــــــــــة بهـــــــــــــا بقائمـــــــــــــة اســـــــــــــماء لالشـــــــــــــخاص والعجـــــــــــــالت والمعـــــــــــــدات والـــــــــــــذين 
المعتمــــــــد  وكــــــــذلك خطــــــــة العمــــــــل وااللتــــــــزام ببيــــــــان العمــــــــل الفنــــــــي لكــــــــل واحــــــــد مــــــــنهم CVســــــــينفذون هــــــــذا العمــــــــل وعمــــــــل 

 .لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى دائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤون األلغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
 .المراقبة لهيئة وتوفيرها األلغام إزالة أنشطة ياناتب من وغيرها والسجالت الوثائق، على المحافظة ) ج
تزويـــــــد دائـــــــرة شــــــؤون األلغـــــــام ومراكزهـــــــا اإلقليميــــــة بكافـــــــة تقـــــــارير العمــــــل وااللتـــــــزام بأليـــــــة تبــــــادل التقـــــــارير والعمـــــــل ) د

ويجــــــــــب اخــــــــــذ موافقـــــــــة دائــــــــــرة شــــــــــؤون االلغــــــــــام اوالمراكــــــــــز المرتبطــــــــــه بهــــــــــا علـــــــــى االســــــــــتمارات المعتمــــــــــدة لــــــــــدى دائرتنــــــــــا 
 . تي يتم العمل بهاقع والمشاريع الواإلبالغ عن كافة المواتحريريا 

 متطلبـات مـن كجـزء زيارتهـا إلـى تحتـاج التـي االخـرىالمرافـق و  والمبـاني ، المواقـع جميـع إلـى بالـدخول المراقبة لهيئة السماح ذ)
 .المراقبة

 يتمتعــــــــــون بالنزاهــــــــــة والحياديــــــــــة الجهــــــــــة المنفــــــــــذة ألعمــــــــــال المراقبــــــــــة يجــــــــــب أن يتــــــــــألف كادرهــــــــــا مــــــــــن أشــــــــــخاصه ) أن 
فنيـــــــــة متخصصـــــــــة فـــــــــي مجـــــــــال شـــــــــؤون األلغـــــــــام بصـــــــــورة عامـــــــــة ويبـــــــــدأ مـــــــــن مرحلـــــــــة  وخبـــــــــرات لهـــــــــم مـــــــــؤهالت وقـــــــــدرات

ـــــــــــــة بأنواعهـــــــــــــا  المســـــــــــــح بأنواعهـــــــــــــا ـــــــــــــاواألزال ـــــــــــــة بالمعي ـــــــــــــه معرف ـــــــــــــة بانواعهـــــــــــــا وأن تكـــــــــــــون لدي ـــــــــــــوطني واألدارة النوعي ر ال
مــــــــــــابين المواقــــــــــــع لضــــــــــــمان  QA-QC, وكــــــــــــذلك أمكانيــــــــــــة تبــــــــــــديل فــــــــــــرق  QCألعمــــــــــــال الســــــــــــيطرة النوعيــــــــــــة /  9,20

 األستقاللية والشفافية بالتعامل
 -: هيئة المراقبة 8.3

ـــــــــــة ـــــــــــى هيئـــــــــــة المراقب ـــــــــــوب عنهـــــــــــا يجـــــــــــب عل ـــــــــــة أو مـــــــــــن ين ـــــــــــرة شـــــــــــؤون األلغـــــــــــام أو مراكزهـــــــــــا األقليمي        كـــــــــــأن تكـــــــــــون دائ
 -: أن تقوم بما يلي

 .7,40العمل بما جاء بموجب هذا المعيار الوطني  )أ 
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) للعمــــــــــل دائــــــــــرة شــــــــــؤون األلغــــــــــام فــــــــــي حــــــــــال كونهــــــــــا منظمــــــــــة أو شــــــــــركة مــــــــــن  ( التفــــــــــويضالحصـــــــــول علــــــــــى  )ب 
 .كهيئة مراقبة

 .ووحداتها الفرعية الجهات المنفذةمراقبة  )ج 
 األلغام. دائرة شؤونمواقع وعمليات التفتيش كما هو مطلوب من للمراقبة وتوفير وثائق زيارات  )د 

 -: الجهات المانحة 8.4
ن المانحــــــــة، يجــــــــب أن تكــــــــون مســــــــؤولة عــــــــ الجهــــــــةعنــــــــدما تــــــــتم صــــــــياغة العقــــــــد أو اتفــــــــاق رســــــــمي آخــــــــر مــــــــن قبــــــــل 

ـــــــــة ـــــــــات المراقب ـــــــــث  تضـــــــــمين تفاصـــــــــيل متطلب ـــــــــة حصـــــــــرًا حي ـــــــــرة شـــــــــؤون األلغـــــــــام ومراكزهـــــــــا األقليمي ومـــــــــن خـــــــــالل دائ
لجهـــــــــة المانحـــــــــة ودائـــــــــرة شـــــــــؤون األلغـــــــــام يـــــــــتم وضـــــــــع خطـــــــــة وأليـــــــــة عمـــــــــل واضـــــــــحة يـــــــــتم األتفـــــــــاق عليهـــــــــا مـــــــــابين ا

 .وفقًا لألولويات
 -:ةالجهات المستفيد 8,5

لغـــــــــرض تطبيـــــــــق وتنفيـــــــــذ كـــــــــل مـــــــــا ورد فـــــــــي اعـــــــــاله يجـــــــــب االخـــــــــذ بنظـــــــــر االعتبـــــــــار مســـــــــؤليه الجهـــــــــات المســـــــــتفيده 
 وتــــــــــذليل والـــــــــدعم والمشــــــــــاركة المســـــــــاعده فــــــــــي مســـــــــؤوله جهـــــــــهوهــــــــــي  QA-QCالمنفــــــــــذه العمـــــــــال  الجهـــــــــاتتجـــــــــاه 
 الجهــــــــــــات عمــــــــــــل تســــــــــــهل والتــــــــــــي الالزمــــــــــــة االمنيــــــــــــة التصــــــــــــريحات استصــــــــــــدار عمليــــــــــــه فــــــــــــي الصــــــــــــعوباتكافــــــــــــه 
   -ويتم ذلك من خالل مايلي : العراق من المختلفة المواقع في االلغام لشؤون المنفذه

حمايــــــــه كافــــــــه العــــــــاملين مــــــــن الشــــــــركات والمنظمــــــــات التــــــــي تنفــــــــذ انشــــــــطة االلغــــــــام فــــــــي مواقــــــــع المســــــــاهمة فــــــــي  -1
ـــــــــــارز الجـــــــــــيش  ـــــــــــة المالئمـــــــــــة للعمـــــــــــل مـــــــــــن خـــــــــــالل تواجـــــــــــد مف ـــــــــــى مـــــــــــن البيئ عملهـــــــــــم واعطـــــــــــائهم الحـــــــــــد االدن

ـــــــــــه)  والشـــــــــــرطة الجـــــــــــيش( واجبـــــــــــاتهم ضـــــــــــمن مـــــــــــن يكـــــــــــون ان علـــــــــــىوالشـــــــــــرطة فـــــــــــي منـــــــــــاطق عملهـــــــــــم   حماي
  .االلغام نلشؤو  المنفذهوالمنظمات  الشركات

 وبمــــــــاواالراضــــــــي التــــــــي تــــــــم تنفيــــــــذ اعمــــــــال المســــــــح او التطهيــــــــر فيهــــــــا  العمــــــــل منطقــــــــه حمايــــــــهالمســــــــاهمة فــــــــي  -2
 الجميع. سالمة يضمن

تـــــــــأمين الحمايــــــــــه الالزمـــــــــة والثابتـــــــــه لموقــــــــــع جمـــــــــع المخلفـــــــــات الحربيــــــــــة لحـــــــــين اتالفهـــــــــا مــــــــــن المســـــــــاهمة فـــــــــي  -3
ـــــــــدام هـــــــــذا  ـــــــــة بأتالفهـــــــــا وعمـــــــــل ســـــــــجل رســـــــــمي وي ـــــــــل الجهـــــــــات المخول ـــــــــه قب الســـــــــجل بشـــــــــكل دوري موضـــــــــحا في

ـــــــــــة موضـــــــــــحا بالســـــــــــجل كافـــــــــــه المعلومـــــــــــات  ـــــــــــالف للمخلفـــــــــــات الحربي تـــــــــــاريخ الـــــــــــدخول للخـــــــــــزن والخـــــــــــروج ولالت
الالزمـــــــــة , نظـــــــــرا للظـــــــــرف االمنـــــــــي الـــــــــذي يمـــــــــر بـــــــــه بلـــــــــدنا العـــــــــراق وتجنبـــــــــا مـــــــــن العبـــــــــث الـــــــــذي قـــــــــد يحصـــــــــل 

 .السمح اهللا أو أي خلل فيها
دم العبــــــــث او اتــــــــالف انظمــــــــة التاشــــــــير التــــــــي قامــــــــت بمــــــــا يضــــــــمن عــــــــ العمــــــــل ةمنطقــــــــ ةمايــــــــالمســــــــاهمة فــــــــي ح -4

ـــــــــــةالشـــــــــــركات  ـــــــــــز  او المنظمـــــــــــات العامل ـــــــــــي مـــــــــــن خاللهـــــــــــا نســـــــــــتطيع التميي بانشـــــــــــطة االلغـــــــــــام بوضـــــــــــعها ( والت
ــــــــــين المنطقــــــــــه الممســــــــــوحه او المطهــــــــــرة عــــــــــن المنطقــــــــــه الغيــــــــــر ممســــــــــوحة وغيــــــــــر مطهــــــــــرة ) والتــــــــــي كلفــــــــــت  ب

ــــــــه الكثيــــــــر مــــــــن المــــــــال وبخــــــــالف ذلــــــــك تتحمــــــــل الجهــــــــات المســــــــ تفيده كافــــــــة المســــــــؤليات عــــــــن اي حــــــــادث الدول
فــــــــــي تلــــــــــك المنطقــــــــــه الســــــــــمح اهللا وايضــــــــــا تتحمــــــــــل الكلــــــــــف االضــــــــــافيه فــــــــــي حالــــــــــة اعــــــــــاده التاشــــــــــير للمنطقــــــــــه 

 سرقت او فقدت انظمة التاشير فيها.التي 
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دائــــــــــــــرة  بــــــــــــــأمر وتــــــــــــــؤتمر مســــــــــــــتقله ســــــــــــــلطة QA-QC العمــــــــــــــال المنفــــــــــــــذه والمنظمــــــــــــــات الشــــــــــــــركات اعتبــــــــــــــار -5
ـــــــــة مراكزهـــــــــا و DMA شـــــــــؤون األلغـــــــــام ـــــــــي االقليمي ـــــــــذ ف ـــــــــار بنظـــــــــر اخـــــــــذين,  مشـــــــــروع اي تنفي ـــــــــأن االعتب ـــــــــوة ب  ق

 ومراكزهـــــــــــــا DMA قبـــــــــــــل مـــــــــــــن وتســـــــــــــند تســـــــــــــتمد QA-QC العمـــــــــــــال المنفـــــــــــــذه المنظمـــــــــــــة او الشـــــــــــــركة هـــــــــــــذه
  ة.االقليمي

ـــــــــــي -6 ـــــــــــة ف ـــــــــــب حال ـــــــــــر اي طل ـــــــــــف او تقري ـــــــــــذه الشـــــــــــركات مـــــــــــن موق  يكـــــــــــون ان يجـــــــــــب QA-QC العمـــــــــــال المنف
 التقــــــــــــــارير عــــــــــــــدا مــــــــــــــا,  الشــــــــــــــفهية او التحريريــــــــــــــه بمــــــــــــــوافقتهم او االقليميــــــــــــــه ومراكزهــــــــــــــا DMA خــــــــــــــالل مــــــــــــــن
 .عمل كل في عام بشكل المتداوله واالسبوعيه اليومية

 العمـــــــــــل بيـــــــــــان صـــــــــــدور بعـــــــــــد QA-QC العمـــــــــــال المنفـــــــــــذه الشـــــــــــركات عمـــــــــــل اســـــــــــلوب فـــــــــــي التـــــــــــدخل عـــــــــــدم -7
 اجـــــــــراء واليمكـــــــــن الجميـــــــــع قبـــــــــل مـــــــــن عليـــــــــه والمصـــــــــادقة) فنـــــــــي ثابـــــــــت عمـــــــــل دســـــــــتور اعتبـــــــــاره علـــــــــى( الفنـــــــــي

 العمـــــــــــال المنفـــــــــــذه الشـــــــــــركات علـــــــــــى وفرضـــــــــــه واحـــــــــــد طـــــــــــرف مـــــــــــن الفنـــــــــــي العمـــــــــــل بيـــــــــــان علـــــــــــى تعـــــــــــديل اي
QA-QC  ــــــــــل حــــــــــدث وان ــــــــــب او هــــــــــذا مث ــــــــــة يكــــــــــون ان يجــــــــــب التعــــــــــديل تطل ــــــــــع بموافق  ومــــــــــن االطــــــــــراف جمي

 للجميـــــــــــع مقنعــــــــــه االســـــــــــباب تكــــــــــون وان االقليميـــــــــــة مراكزهــــــــــا احـــــــــــدى أو DMA فــــــــــي موســـــــــــع اجتمــــــــــاع خــــــــــالل
 وبما يتوافق مع بيئة العمل وظروفه.

 
 

 الملحق أ
 (معياري)
 المراجع

تشــــــــكل مــــــــن خــــــــالل االشــــــــارة فــــــــي هــــــــذا الــــــــنص، أحكــــــــام هــــــــذا  عياريــــــــة التاليــــــــة علــــــــى أحكــــــــام والتــــــــيتحتــــــــوي الوثــــــــائق الم
الجــــــــــزء مــــــــــن المعيــــــــــار، للمراجــــــــــع المؤرخــــــــــة، وتعــــــــــديالتها الالحقــــــــــة ، أو طبعاتهــــــــــا المنقحــــــــــة، ال تنطبــــــــــق أي مــــــــــن هــــــــــذه 
المطبوعــــــــــات علـــــــــــى المعــــــــــايير. لكـــــــــــن، هــــــــــذا يشـــــــــــجع أطــــــــــراف االتفاقيـــــــــــات بنــــــــــاءًا علـــــــــــى هــــــــــذا الجـــــــــــزء مــــــــــن المعيـــــــــــار 

طبعــــــــــــات الوثــــــــــــائق المعياريــــــــــــة المبينــــــــــــة أدنــــــــــــاه. بالنســــــــــــبة للمراجــــــــــــع غيــــــــــــر  للتــــــــــــدارس فــــــــــــي إمكانيــــــــــــة تطبيــــــــــــق أحــــــــــــدث
 المؤرخة، تكون الطبعة األخيرة من الوثيقة المعيارية تنطبق على هذا المعيار. 

 
 .العاملة في مجال شؤون األلغام والشركات منظماتالتوفيض لل NMAS 07.30 .أ 
 .QAالجهات المنفذة ألعمال شؤون األلغام / اقبة مر  NMAS 07.40 .ب 
 .تفتيش االرض المطهرة –ة المهنية السالمة والصح NMAS 09.20 .ج 
 .دليل استخدام كالب كشف األلغام NMAS 09.40 .د 
 .األلغام شؤوني مواقع عمل أنشطة السالمة ف –السالمة والصحة المهنية  NMAS 10.20 .ه 
 .PPE/  ات الوقاية الشخصيةمعد –السالمة والصحة المهنية  NMAS 10.30 .و 
 .دعم الطبي لعمليات إزالة األلغامال NMAS 10.40 .ز 
 الخزن والنقل والتعامل مع المتفجرات. NMAS 10.50 .ح 
 االبالغ والتحقيق في حوادث إزالة األلغام. NMAS 10.60 .ط 
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 )) سجل التعديل(( 
 

 لشؤون األلغام الوطنيةإدارة تعديالت المعايير 
 

ســـــــــــنوات،  ةلمراجعـــــــــــة رســـــــــــمية علـــــــــــى أســـــــــــاس كـــــــــــل ثالثـــــــــــ لشـــــــــــؤون األلغـــــــــــام الوطنيـــــــــــةتخضـــــــــــع سلســـــــــــلة المعـــــــــــايير 
 والفنيـــــــــة ولكـــــــــن هـــــــــذا ال يمنـــــــــع إجـــــــــراء تعـــــــــديالت خـــــــــالل هـــــــــذه الـــــــــثالث ســـــــــنوات ألســـــــــباب تتعلـــــــــق بالســـــــــالمة التشـــــــــغيلية

 .التطوير ومستجدات العملوالكفاءة أو ألغراض 
ـــــــــد إجـــــــــراء  ـــــــــة وعن ـــــــــى هـــــــــذأي ـــــــــار اتعـــــــــديالت عل ـــــــــاريخ والتفاصـــــــــيل العامـــــــــة للتعـــــــــديل كمـــــــــا هـــــــــو  المعي ـــــــــم، وت ســـــــــُتعطى رق

ـــــــــى صـــــــــفحة غـــــــــالف المعـــــــــايير  ـــــــــدرج عل ـــــــــاه. كمـــــــــا أن التعـــــــــديل ي ـــــــــي الجـــــــــدول أدن ـــــــــةموضـــــــــح ف  لشـــــــــؤون األلغـــــــــام الوطني
 الخ". بعة " رقم/أرقام التعديل المدمجةفي عبارة تظهر تحت تاريخ الط

 

 تفاصيل التعديل التاريخ العدد
1   
2   
3   
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السيطرة النوعية وأخذ العينات لألراضي 

 QC/  الملوثة باأللغام والمخلفات الحربية
 
 
 
 
 

   دائرة شؤون األلغامبغداد / وزارة البيئة / جمهورية العراق / 
1Tdma_moen@yahoo.comالبريد األلكتروني /  1T   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 المحتويات

 والنشر الطبع حقوق
 عـــــــــــــــــــالطب وحقـــــوقرســـــمية خاصـــــة بـــــدائرة شـــــؤون األلغـــــام  وثيقـــــة المعيـــــار الـــــوطني هـــــذا يعتبـــــر

 شــكل بــأي نقلهــا أو تخزينهــا أو منهــا اإلقتطــاف أو نســخها إعــادة يجــوز وال لــديها محفوظــة
 .إذن مسبق منها دون آخر غرض ألي وسيلة بأية أو األشكال من
 
 

mailto:dma_moen@yahoo.com
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 QA-QCلتنفيــــــــــذ نظــــــــــام الرقابــــــــــة  وطنيــــــــــاً ٕاطــــــــــار عمــــــــــل متوافــــــــــق و  ثقــــــــــة إن الهــــــــــدف مــــــــــن هــــــــــذا المعيــــــــــار هــــــــــو تــــــــــوفير
ــــــــــة األلغــــــــــام ــــــــــة إزال ــــــــــة كجــــــــــزء مــــــــــن عملي ــــــــــات الحربي ــــــــــث يســــــــــعى مجتمــــــــــع  والمخلف ــــــــــة حي ــــــــــز الثقاف  شــــــــــؤون األلغــــــــــاملتعزي

ـــــــــق اجـــــــــراءات اســـــــــتخدام المعـــــــــد ـــــــــق هـــــــــذا الهـــــــــدف مـــــــــن خـــــــــالل اعـــــــــداد وتطبي ـــــــــة ات جاهـــــــــدًا لتحقي ـــــــــر فعالي ـــــــــة واالكث االمن
يجــــــــــــب ان  والتجاريــــــــــــة مــــــــــــن برنــــــــــــامج انشــــــــــــطة ازالــــــــــــة االلغــــــــــــام لألغــــــــــــراض االنســــــــــــانية المســــــــــــتفيدينان كمــــــــــــا  وكفــــــــــــاءة

ان و  ,  مســــــــتويات عاليـــــــــة جــــــــدًا للجـــــــــودة مــــــــن خـــــــــالل مهميكونــــــــوا واثقــــــــين بـــــــــأن المنطقــــــــة المطهـــــــــرة هــــــــي امنـــــــــة الســــــــتخدا
ــــــــائج اخــــــــذ العينــــــــات تتــــــــاثر ا ــــــــذا فــــــــالمطلوب اتخــــــــاذ العينــــــــةلــــــــى حــــــــد كبيــــــــر بطريقــــــــة اختيــــــــار نت فــــــــي اجــــــــراءات دقيقــــــــة  ل

 العينات العشوائية.خطة أخذ من خالل ويتم ذلك المطهرة  يضااالر  للفحص في قطر و  العينات أخذ
 

 بعد عمليات شؤون األلغام QCأعمال السيطرة النوعية 

   التفويض .1
ــــــــــويض ــــــــــراف رســــــــــميا  التف ــــــــــه االعت ــــــــــتم ب ــــــــــذي ي ــــــــــذةهــــــــــو االجــــــــــراء ال ــــــــــى  بالجهــــــــــة المنف ــــــــــادرة عل ــــــــــة وق بوصــــــــــفها مؤهل

ـــــــــة وكفـــــــــاءة، وٕادارة وتـــــــــولي أنشـــــــــطة إزالـــــــــة األلغـــــــــام والعمـــــــــل التخطـــــــــيط ـــــــــًا بشـــــــــكل آمـــــــــن، وفعالي كمـــــــــا أن األعتمـــــــــاد  عملي
ـــــــــــتم مـــــــــــن خـــــــــــالل تطبيـــــــــــق  ـــــــــــات الحربيـــــــــــة ) ي ـــــــــــة األلغـــــــــــام والمخلف ـــــــــــات شـــــــــــؤون األلغـــــــــــام ( أزال األساســـــــــــي لكامـــــــــــل عملي

 ). QMعي أجراءات األدارة النوعية ( التوكيد والضمان النو 
ــــــــــــويضٕان و  ــــــــــــلأمــــــــــــر أساســــــــــــي  التف ــــــــــــة  كمــــــــــــا أن وجــــــــــــود اجــــــــــــراءات اعتمــــــــــــاد شــــــــــــامل إدارة الجــــــــــــودة اتعملي ــــــــــــذ البداي من

األلغــــــــــام، وتجهيزهــــــــــا بطــــــــــاقم عمــــــــــل ومعــــــــــدات واحتوائهــــــــــا علــــــــــى  ألعمــــــــــال شــــــــــؤون الجهــــــــــات المنفــــــــــذةيضــــــــــمن تأســــــــــيس 
ــــــــــل البــــــــــدء  ــــــــــدعم الالزمــــــــــة قب ــــــــــاألنظمــــــــــة، واالجــــــــــراءات وهياكــــــــــل ال ــــــــــة ب ــــــــــى أن عملي ــــــــــويضأي عمــــــــــل. باإلضــــــــــافة إل  التف

األلغـــــــــام تعمـــــــــل وفقــــــــــًا ألنظمـــــــــة واجـــــــــراءات موثقـــــــــة وقـــــــــادرة علـــــــــى تحقيـــــــــق المعــــــــــايير  شـــــــــؤونتتحقـــــــــق مـــــــــن أن أنشـــــــــطة 
ألعمـــــــــــال شـــــــــــؤون  الجهـــــــــــة المنفــــــــــذةيـــــــــــتم التوصــــــــــل إلـــــــــــى اتفاقيـــــــــــة اعتمــــــــــاد مـــــــــــع  التفـــــــــــويضالالزمــــــــــة. نتيجـــــــــــة لعمليــــــــــة 

. ثـــــــــم تشــــــــكل هــــــــذه االتفاقيـــــــــة األســــــــاس لمتابعـــــــــة أنشــــــــطة المراقبـــــــــة. غــــــــام الوطنيــــــــة لشـــــــــؤون األلعلــــــــى المعـــــــــايير  األلغــــــــام
               للجهــــــــــــــــات العاملــــــــــــــــة فــــــــــــــــي مجـــــــــــــــــال  التــــــــــــــــوفيضتوجيهــــــــــــــــات بشـــــــــــــــــأن  NMAS07.30 الــــــــــــــــوطني يقــــــــــــــــدم المعيــــــــــــــــارو 

  شؤون األلغام.
المس������ح التقن������ي واألزال������ة لأللغ������ام والمخلف������ات عملي������ات  بع������د QCأج������راء أعم������ال الس������يطرة النوعي������ة  1.2

 الحربية 
ــــــــــة أن  ــــــــــة اخــــــــــرى مقارن ــــــــــار او بطريق ــــــــــاس والفحــــــــــص واالختب ــــــــــر هــــــــــو عمليــــــــــة القي ــــــــــة لمــــــــــا بعــــــــــد  التطهي الســــــــــيطرة النوعي

ــــــــــة , مــــــــــن خــــــــــالل أخــــــــــذ  ــــــــــوب مــــــــــن الثق ــــــــــق المســــــــــتوى المطل ــــــــــر لتحقي ــــــــــالرض المطهــــــــــرة مــــــــــع متطلبــــــــــات التطهي عينــــــــــة ل
ــــــــــة مطهــــــــــرة مــــــــــن  ــــــــــات لمنطق ــــــــــات الجهــــــــــة األرض نســــــــــبة مــــــــــن العين ــــــــــك حســــــــــب متطلب ــــــــــتم ذل ــــــــــان ي ــــــــــي بعــــــــــض األحي وف

المســــــــــتفيدة مــــــــــن األرض فــــــــــي أزالــــــــــة األلغــــــــــام والمخلفــــــــــات الحربيــــــــــة مــــــــــن حيــــــــــث نــــــــــوع التلــــــــــوث وطبيعــــــــــة األرض ونــــــــــوع 
ـــــــــــــــت ( متشـــــــــــــــددة , أعتياديـــــــــــــــة ,  ـــــــــــــــة أن كان ـــــــــــــــد نســـــــــــــــبة الســـــــــــــــيطرة النوعي ـــــــــــــــار وتحدي ـــــــــــــــتم أختي ـــــــــــــــالي ي     المشـــــــــــــــروع وبالت

ــــــــة بتــــــــوفير الثقــــــــة الالزمــــــــة التــــــــي تشــــــــير الــــــــى أن الجهــــــــات المنفــــــــذة المكلفــــــــة  منخفضــــــــة ). حيــــــــث تقــــــــوم الســــــــيطرة النوعي
بشــــــــــؤون األلغــــــــــام قــــــــــد قامــــــــــت بتطهيــــــــــر األراضــــــــــي وفقــــــــــًا لسياســــــــــة المعــــــــــايير الوطنيــــــــــة لشــــــــــؤون األلغــــــــــام وبــــــــــان األرض 

  أمنة وسليمة للغرض المقصود من أستخدامها.
 تحقيق الثقة  1.3
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األلغـــــــــــام.  شـــــــــــؤونتحقيـــــــــــق المســـــــــــتوى المطلـــــــــــوب مـــــــــــن الثقـــــــــــة قـــــــــــد ال يكـــــــــــون ضـــــــــــروريًا لجميـــــــــــع مكونـــــــــــات إدارة جـــــــــــودة 
ـــــــــال،  ـــــــــى ســـــــــبيل المث ـــــــــت أعمـــــــــال شـــــــــؤون عل ـــــــــف ومـــــــــن خـــــــــالل هـــــــــذه األعمـــــــــال كان ـــــــــة بشـــــــــكل مكث ـــــــــاك أعمـــــــــال مراقب هن

ــــــــــــق اجــــــــــــراءات العمــــــــــــل القياســــــــــــية  والمعــــــــــــايير الوطنيــــــــــــة لشــــــــــــؤون  SOPاأللغــــــــــــام تســــــــــــير بصــــــــــــورة جيــــــــــــدة وســــــــــــليمة وف
األلغــــــــام فــــــــيمكن التوصــــــــية بتخفـــــــــيض نســــــــبة أخــــــــذ العينــــــــات الـــــــــى نســــــــبة قليلــــــــة جــــــــدًا أو األســـــــــتغناء عنهــــــــا فــــــــي بعـــــــــض 

وأعمــــــــــــــال المســـــــــــــــح  SPOTالمنــــــــــــــاطق مثـــــــــــــــل ( منــــــــــــــاطق تطهيـــــــــــــــر أرض المعركــــــــــــــة الصـــــــــــــــغيرة , نقطــــــــــــــة التلـــــــــــــــوث / 
اطق الغيـــــــــر الملوثـــــــــة ويـــــــــتم نقـــــــــل المخلفـــــــــات التقنـــــــــي للمنـــــــــاطق التـــــــــي اليعثـــــــــر فيهـــــــــا علـــــــــى المخلفـــــــــات الحربيـــــــــة أو المنـــــــــ

 .QAالتوكيد النوعي  عمليةفي  الخارجية المراقبةوضرورة هذا يؤكد اهمية الحربية اليها ) و 
 أو المسح التقنيالتطهير بعد  لما QCأعمال السيطرة النوعية وخطة تطبيق  1.4

ـــــــــق خطـــــــــة الســـــــــيطرة النوعيـــــــــه  ـــــــــة  QCيفضـــــــــل قبـــــــــل تطبي ـــــــــي نفـــــــــذت عملي ـــــــــى االرض ان يكـــــــــون ممثـــــــــل مـــــــــن الجهـــــــــة ال عل
ــــــــق الســــــــيطرة ا ــــــــر متواجــــــــدا مــــــــع فري ــــــــهالمســــــــح او التطهي ــــــــى نهايت ــــــــدء العمــــــــل ال ــــــــذ ب ــــــــة من ( حفاظــــــــا الشــــــــفافيه وتجنبــــــــا  لنوعي

ــــــــــــة و الي شــــــــــــك )  ــــــــــــة التفضــــــــــــيالت واالحتياجــــــــــــات المحلي ــــــــــــات العشــــــــــــوائية يمكــــــــــــن اعــــــــــــدادها لتلبي ــــــــــــار العين أن طــــــــــــرق اختي
الســــــــــيطرة هنــــــــــاك خيـــــــــارات متنوعــــــــــة فـــــــــي تطبيــــــــــق و لمســـــــــتفيدة ومــــــــــن خـــــــــالل دائــــــــــرة شــــــــــؤون األلغـــــــــام والوطنيـــــــــة والجهــــــــــات ا

 -شمل:لما بعد التطهير ت النوعية
ــــــــــة المطهــــــــــرة  - أ ــــــــــة الكلي ــــــــــات عشــــــــــوائيًا وتغطــــــــــي المنطق ــــــــــار العين ــــــــــتم اختي ــــــــــه مــــــــــن يجــــــــــب ايضــــــــــًا ان ي بمــــــــــا يصــــــــــل ألي

 من خالل األكتفاء بنسبة العينات. الثقة بالتطهير
المســـــــــح لمـــــــــا بعـــــــــد التطهيـــــــــر فقـــــــــط علـــــــــى المنـــــــــاطق المؤكـــــــــدة خطورتهـــــــــا والمطهـــــــــرة اثنـــــــــاء  الفحـــــــــصعمليـــــــــات اجـــــــــراء  -ب

خـــــــــــــالل زيـــــــــــــاراتهم  QAومـــــــــــــن خـــــــــــــالل المالحظـــــــــــــات التـــــــــــــي قامـــــــــــــت بتســـــــــــــجيلها فـــــــــــــرق  التقنـــــــــــــي او عمليـــــــــــــات التطهيـــــــــــــر
 للموقع.

ـــــــــــة  -ج ـــــــــــر أراضـــــــــــي المعركـــــــــــة  QCيـــــــــــتم أجـــــــــــراء أعمـــــــــــال الســـــــــــيطرة النوعي ـــــــــــات لمنـــــــــــاطق تطهي ـــــــــــة أخـــــــــــذ العين فـــــــــــي طريق
BAC  ) م 10*10فــــــــــــــــــــــيمكن أســــــــــــــــــــــتعمال طريقــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــندوق / البوكســــــــــــــــــــــات بالعمــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــثًالP2

P  م 36*36أوP2
P       

P2م 50*50أو 
P .وحسب حجم المنطقة ومركز التلوث ( 

ــــــــــتم أجــــــــــراء أعمــــــــــال الســــــــــيطرة النوعيــــــــــة  -د فــــــــــي طريقــــــــــة أخــــــــــذ العينــــــــــات للمنــــــــــاطق الملوثــــــــــة باأللغــــــــــام باســــــــــتعمال  QCي
 عينات وأستخدام اشكال اللوتات المختلفة.فتح الممرات والطرق النموذجية ألخذ ال

عينــات االرض المطهــرة فــي أخــذ  QCاالجــراءات والمعــدات المســتخدمة مــن قبــل الجهــة القائمــة  باعمــال الســيطرة النوعيــة  -هـــ 
النوعية وتقـدم فـي ينبغي االتفاق عليها من قبل  دائرة شؤون األلغام مع الجهات العاملة المنفذة ألعمال األزالة أو ألعمال السيطرة 

لكــي نعطــي  QC( علــى ان تبقــى امــاكن اخــذ العينــات العشــوائيه ســريه لحــين تنفيــذ واســتكمال اعمــال الســيطرة النوعيــة نيــة خطــط ف
ويمكــن )  QCانطباعـا للجهـة القائمـة باعمـال المســح او التطهيـر بـأن كامـل االرض معرضـه للفحــص والتفتـيش عنـد اخـذ العينـات 

المستخدمة في أعمال المسح التقني أو األزالة من قبل الجهـات المنفـذة ألعمـال السـيطرة النوعيـة باألضـافة أستخدام نفس المعدات 
 كما ثبت وسجلت من خالل اعمال المسح التقني او االزالة .الى أستخدام معدات مغايرة وحسب طبيعة التلوث ونوع المشروع 

 التطهير وأعادة  قبول 1.5

ـــتم أخـــذ  ـــات الســـيطرة النوعيـــة ي ـــى المســـاحات المطهـــرة مـــن خـــالل المســـح التقنـــي واالزالـــة  ) QC(نســـبة عين            بصـــيغة اللوتـــاتعل
             ذوف ديديـــــة الموجــــودة فـــــي اصــــغر لغـــــم او مقـــــ) وعنـــــد العثــــور علـــــى معــــادن تســـــاوي او اكثــــر مـــــن المحتويــــات الح البوكســــات (
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المطهـرة ) داخـل عينـة الفحـص فـان ذلـك يعتبـر عـدم تطابقهـا وفشـلها ، فيـتم اعـادة اعمـال  من نـوع التلـوث الموجـود فـي المنطقـة (
 .) فقط مع اخذ عينات اخرى مجاورة لها للتاكد من عدم وجود اي تلوث البوكس التطهير في تلك للعينة (

 المنطقة بالكامل.فشل مساحة  ال يعني فشل لوت او بوكس من عينات السيطرة النوعية -
ــــــــة يــــــــتم أعت - ــــــــتم العثــــــــور عليــــــــه خــــــــالل أعمــــــــال الســــــــيطرة النوعي ــــــــد وزن المعــــــــدن الــــــــذي ي والــــــــذي مــــــــن مــــــــاد وتحدي

بنـــــــــاءا علـــــــــى نـــــــــوع التلـــــــــوث الموجـــــــــود بالمنطقـــــــــة الخطـــــــــرة وحجـــــــــم خاللـــــــــه تعتبـــــــــر تلـــــــــك العينـــــــــة غيـــــــــر مطابقـــــــــة 

وطبيعـــــــــــة األرض والخطـــــــــــة الفنيـــــــــــة المقدمـــــــــــة ألعمـــــــــــال المســـــــــــح  ثافـــــــــــة المعـــــــــــادن ونـــــــــــوع طريقـــــــــــة التطهيـــــــــــروك

 التقني والتطهير.

هــــــــــذا وفشــــــــــل المســــــــــح او االزالــــــــــة ألعمــــــــــال   الجهــــــــــة المنفــــــــــذةاذا أعيــــــــــد تطهيــــــــــر جــــــــــزء مــــــــــن ارض مــــــــــن قبــــــــــل  -

، فــــــــيمكن التطهيــــــــراعــــــــادة ممــــــــا يتطلــــــــب  فــــــــي اخــــــــذ عينــــــــات الســــــــيطرة النوعيــــــــه الموقــــــــع مــــــــرة اخــــــــرى ( ثانيــــــــه )

تطهيــــــــــر هــــــــــذا الجــــــــــزء مــــــــــرة اخــــــــــرى  اوالمراكــــــــــز المخولــــــــــة والمرتبطــــــــــة بهــــــــــا األلغــــــــــامدائــــــــــرة شــــــــــؤون ان تطلــــــــــب 

أو طريقـــــــــــة أزالـــــــــــة  بأســــــــــتخدام وحـــــــــــدة فرعيـــــــــــة مختلفـــــــــــة واجــــــــــراءات عملياتيـــــــــــة مختلفـــــــــــة مـــــــــــع معــــــــــدات مختلفـــــــــــة

ـــــــــــة ومطهـــــــــــرة U(  مختلفـــــــــــة ـــــــــــى ارض نظيف ـــــــــــر هـــــــــــو الحصـــــــــــول عل ألن الهـــــــــــدف األساســـــــــــي مـــــــــــن أعمـــــــــــال التطهي

دائـــــــــــرة بــــــــــدًال مـــــــــــن وبعـــــــــــدها يمكــــــــــن ان تقـــــــــــرر  الطـــــــــــرق البديلـــــــــــة ، اذا وجـــــــــــدت هــــــــــذه)  Uوصــــــــــالحة لألســـــــــــتخدام

 .أو الجهة المنفذة للمسح التقني أو األزالةالخاص لفريق االزالة  التفويضسحب  شؤون األلغام

يــــــــــــتم عــــــــــــدم  QCعنــــــــــــد فشــــــــــــل المنطقــــــــــــة المطهــــــــــــرة لمــــــــــــرتين متتــــــــــــاليتين خــــــــــــالل أعمــــــــــــال الســــــــــــيطرة النوعيــــــــــــة  -
أعتمـــــــــــاد المســـــــــــاحة المطهـــــــــــرة وتتحمـــــــــــل الجهـــــــــــة المنفـــــــــــذة ألعمـــــــــــال المســـــــــــح التقنـــــــــــي او التطهيـــــــــــر المســـــــــــوؤلية 

ســـــــــتفيدة نتيجـــــــــة التطهيـــــــــر غيــــــــــر تجـــــــــاه الجهـــــــــات الماآلخــــــــــرى  التكـــــــــاليفكافـــــــــة و  القانونيـــــــــة واألداريـــــــــة والماليـــــــــة
ت ولــــــــيس الصــــــــحيح وعلــــــــى ســــــــبيل المثــــــــال ( عنــــــــد فشــــــــل البــــــــوكس فــــــــي لــــــــوت معــــــــين فهــــــــذا يعنــــــــي فشــــــــل اللــــــــو 

فشــــــــل الموقــــــــع بالكامــــــــل وبالتــــــــالي يجــــــــب أعــــــــادة تطهيــــــــره مــــــــن قبــــــــل الجهــــــــة المنفــــــــذة لألزالــــــــة ومــــــــن ثــــــــم أعــــــــادة 
 ) عليه مع مراعات زيادة نسبة أخذ العينات ). QCأعمال ( 

 الدعم الطبي 1.6
يتطلـــــــــــب تطـــــــــــوير قـــــــــــدرات الـــــــــــدعم الطبـــــــــــي تخطـــــــــــيط جيـــــــــــد، ومـــــــــــوظفين مـــــــــــدربين تـــــــــــدريبًا جيـــــــــــدًا وتـــــــــــوفر خـــــــــــدمات 

بشــــــــكل فعــــــــال. وينبغــــــــي أن تقيــــــــيم جهــــــــة المراقبــــــــة الـــــــــدعم  ةعلــــــــى تــــــــوفير العــــــــالج فــــــــي الحــــــــاالت الطارئــــــــ طبيــــــــة قــــــــادرة
الطبــــــــــي المتــــــــــوفر فـــــــــــي موقــــــــــع العمــــــــــل بمـــــــــــا فــــــــــي ذلــــــــــك شـــــــــــهادات الطــــــــــاقم الطبــــــــــي، والمعـــــــــــدات الطبيــــــــــة، المخـــــــــــازن، 

ـــــــــــات إخـــــــــــالء المصـــــــــــابين. وينبغـــــــــــي دراســـــــــــة اإلجـــــــــــراءات ا ـــــــــــي، وآلي ـــــــــــة المقدمـــــــــــة للطـــــــــــاقم الطب ـــــــــــوازم واألدوي ـــــــــــة والل لموثق
الجهــــــــــــة . وينبغــــــــــــي أن تــــــــــــدعو هيئــــــــــــة المراقبــــــــــــة وأعــــــــــــداد خطــــــــــــة ألخــــــــــــالء المصــــــــــــابين لمعالجــــــــــــة وٕاخــــــــــــالء المصــــــــــــابين

ـــــــــذة ـــــــــة المنف ـــــــــة بمعالجـــــــــة وٕاخـــــــــالء المصـــــــــابين كـــــــــل ثالث ـــــــــل، أو كمـــــــــا هـــــــــو  لشـــــــــرح اإلجـــــــــراءات المتعلق ـــــــــى األق أشـــــــــهر عل
ــــــــــو  ــــــــــرة شــــــــــؤون األلغــــــــــاممــــــــــن  بمطل ــــــــــارو . دائ ــــــــــوفر المعي ــــــــــوطني ي ــــــــــى توجيهــــــــــات  NMAS10.40 ال بشــــــــــان الحــــــــــد األدن

 لمتطلبات الدعم الطبي لعمليات إزالة األلغام.
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ـــــــــــومينبغـــــــــــي أن  ـــــــــــة  تق ـــــــــــالتحقق مـــــــــــنهيئ ـــــــــــذةإجـــــــــــراءات  مالئمـــــــــــةمـــــــــــدى  المراقبـــــــــــة ب ـــــــــــالغ عـــــــــــن  الجهـــــــــــات المنف لإلب
ــــــــــــرة اهتمامــــــــــــا  ــــــــــــارير الحــــــــــــوادث األخي ــــــــــــوع الحــــــــــــادث. وينبغــــــــــــي أن تعطــــــــــــى تق ــــــــــــات بعــــــــــــد وق الحــــــــــــوادث وٕاجــــــــــــراء التحقيق

ــــــــــدائرة شــــــــــؤون األلغــــــــــام خاصــــــــــا.  ــــــــــة ب ــــــــــغ الجهــــــــــة المراقبــــــــــة والمتمثل ــــــــــتم تبلي ــــــــــة حصــــــــــول حــــــــــوادث للعــــــــــاملين ي ــــــــــي حال وف
شـــــــــــؤون األلغـــــــــــام المســـــــــــؤولية وتتحمـــــــــــل الجهـــــــــــات المنفـــــــــــذة ل تحريريـــــــــــاً خـــــــــــالل ســـــــــــاعتين شـــــــــــفويًا وأثنـــــــــــى عشـــــــــــر ســـــــــــاعة 

ـــــــــــــالغ  ـــــــــــــة عـــــــــــــن عـــــــــــــدم األب ـــــــــــــوفر المعيـــــــــــــارو , القانوني ـــــــــــــوطني ي توجيهـــــــــــــات بشـــــــــــــأن الحـــــــــــــد األدنـــــــــــــى  NMAS10.60ال
 .ٕاجراء التحقيقات بعد وقوع الحادثلمتطلبات اإلبالغ عن الحوادث و 

 إعداد التقارير 1.8
شـــــــــــؤون األلغـــــــــــام ومراكزهـــــــــــا يجـــــــــــب أعتمـــــــــــاد التقـــــــــــارير وفقـــــــــــًا ألســـــــــــتمارة الســـــــــــيطرة النوعيـــــــــــة المعتمـــــــــــدة فـــــــــــي دائـــــــــــرة 

ـــــــــرة شـــــــــؤون األلغـــــــــام  ـــــــــي يـــــــــتم وضـــــــــعها مـــــــــن خـــــــــالل دائ ـــــــــارير الت ـــــــــة تبـــــــــادل التق ـــــــــًا أللي ـــــــــة وأن يكـــــــــون العمـــــــــل وفق األقليمي
 ومراكزها األقليمية من ناحية التوثيق.

 

U2. المسؤوليات 
2.1 U رة شؤون األلغاممسؤوليات دائU :- 

 تقوم بما يلي: أن، دائرة شؤون األلغام أو مراكزها األقليميةيجب على 
والمعــــــــــــايير الوطنيــــــــــــة  9,20والمعيــــــــــــار الــــــــــــوطني  7,40العمــــــــــــل بمــــــــــــا جــــــــــــاء بموجــــــــــــب هــــــــــــذا المعيــــــــــــار الــــــــــــوطني  )أ 

 األخرى ذات العالقة.
ٕاجـــــــــــراء عمليـــــــــــات مراجعـــــــــــة و  0Tهيئـــــــــــة المراقبـــــــــــة0T 0Tتوصـــــــــــيات0T 0Tالمناســـــــــــبة علـــــــــــى0T 0Tجـــــــــــراءاتاأل ومتابعـــــــــــة اتخـــــــــــاذ0T 0Tضــــــــــمان0T )ب 

 .الجودة الخارجية لهيئة المراقبة كفاءة دورية لضمان
ــــــــــات  ةنســــــــــبالتقــــــــــوم دائــــــــــرة شــــــــــؤون األلغــــــــــام وبالتنســــــــــيق مــــــــــع الجهــــــــــات المســــــــــتفيدة بتحديــــــــــد  ) ج المئويــــــــــة ألخــــــــــذ العين

أو باألســـــــــــــتعانة بتوصـــــــــــــية الجهـــــــــــــة المنفـــــــــــــذة ألعمـــــــــــــال التوكيـــــــــــــد حصـــــــــــــرًا  QC ةالنوعيـــــــــــــ الســـــــــــــيطرةوأليـــــــــــــات أعمـــــــــــــال 
تصـــــــــــــادق , وكـــــــــــــذلك وضـــــــــــــع مواصـــــــــــــفات فنيـــــــــــــة ( بيـــــــــــــان العمـــــــــــــل الفنـــــــــــــي ) للجهـــــــــــــات المســـــــــــــتفيدة وأن QAالنــــــــــــوعي 

 خطة العمل من قبل الجهات المنفذة قبل بدء األعمال.
ـــــــــــه الشـــــــــــفوي د  ـــــــــــرة شـــــــــــؤون األلغـــــــــــام بالتوجي ـــــــــــم ) تقـــــــــــوم دائ ـــــــــــذة أوًال ومـــــــــــن ث المفاتحـــــــــــة بكتـــــــــــاب رســـــــــــمي للجهـــــــــــة المنف

والجهــــــــــــــــات المســــــــــــــــتفيدة ذات العالقــــــــــــــــة  QA-QCوالتوكيــــــــــــــــد والســــــــــــــــيطرة النوعيــــــــــــــــة العمــــــــــــــــال المســــــــــــــــح او االزالــــــــــــــــة 
المتبعـــــــــــة فـــــــــــي الـــــــــــدائرة وهـــــــــــي ( أنـــــــــــذار , تعليـــــــــــق , ســـــــــــحب تفـــــــــــويض ) وحســـــــــــب الســـــــــــياقات والضـــــــــــوابط  بالصـــــــــــيغة

المعمـــــــــــول بهـــــــــــا بالتعهـــــــــــد القـــــــــــانوني مـــــــــــابين دائرتنـــــــــــا والجهـــــــــــات المنفـــــــــــذة ويـــــــــــتم تنفـــــــــــذ هـــــــــــذا األجـــــــــــراء بعـــــــــــد مخالفـــــــــــة 
الســـــــــــياقات والضـــــــــــوابط المعمـــــــــــول بهـــــــــــا أو فـــــــــــي حالـــــــــــة وجـــــــــــود مخالفـــــــــــات فنيـــــــــــة والتتطـــــــــــابق مـــــــــــع أجـــــــــــراءات العمـــــــــــل 

 مع المعايير الوطنية لشؤون األلغام. أو التتماشى SOPلقياسية ا
ــــــــــــ )  ـــــــــــون يومـــــــــــًا مـــــــــــن أنتهـــــــــــاء أعمـــــــــــال الســـــــــــيطرة هـ دائـــــــــــرة شـــــــــــؤون األلغـــــــــــام التتحمـــــــــــل مســـــــــــؤولية األرض بعـــــــــــد ثالث

 قارير التي ارسلت للجهة المستفيدة.من خالل التية وتسليمها الى الجهة المستفيدة النوع
ـــــــــــــة    ـــــــــــــي حال          و ) دائـــــــــــــرة شـــــــــــــؤون األلغـــــــــــــام التمـــــــــــــنح شـــــــــــــهادة تســـــــــــــليم منطقـــــــــــــة مطهـــــــــــــرة الـــــــــــــى الجهـــــــــــــة المســـــــــــــتفيدة ف

ــــــــــاء  ــــــــــة خطــــــــــرة وأنمــــــــــا يــــــــــتم األكتف ــــــــــة المطهــــــــــرة ) أو تطهيــــــــــر جزئــــــــــي لمنطق ( وجــــــــــود منــــــــــاطق خطــــــــــرة مجــــــــــاورة للمنطق
تســــــــــــليم بعــــــــــــد حيــــــــــــث تعطــــــــــــى شـــــــــــهادة ال QA-QCفقـــــــــــط بتقــــــــــــارير المســــــــــــح النهـــــــــــائي والتوكيــــــــــــد والســــــــــــيطرة النوعيـــــــــــة 

 تطهير المنطقة الخطرة والملوثة بالكامل.



 NMAS 09. 20 المعايير الوطنية لشؤون األلغام 
2016 
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 بالشـــــــــــكل النهـــــــــــائي والرســــــــــــمي ز ) دائـــــــــــرة شـــــــــــؤون األلغـــــــــــام مســــــــــــؤولة عـــــــــــن أصـــــــــــدار شـــــــــــهادات أطــــــــــــالق األراضـــــــــــي
وكـــــــــذلك ألعمـــــــــال التطهيـــــــــر وتســـــــــليم المنطقـــــــــة المطهـــــــــرة الـــــــــى الجهـــــــــة المســـــــــتفيدة باألعتمـــــــــاد علـــــــــى التقـــــــــارير المقدمـــــــــة 

,  تحديـــــــــد المســـــــــاحة المطهـــــــــرة وعمـــــــــق التطهيـــــــــر فـــــــــي العقـــــــــود مســـــــــؤولياته مـــــــــعهـــــــــات المنفـــــــــذة وكـــــــــًال حســـــــــب مـــــــــن الج
وي�����تم أعتم�����اد مس�����ؤولية عم�����ق التطهي�����ر بن�����اءاً عل�����ى ماج�����اء بالمع�����ايير الوطني�����ة المص�����ادقة لألزال�����ة والخاص�����ة 

 .بدائرة شؤون األلغام
نوعي�ة عليه�ا ومراع�ات مراقب�ة تحديد سياسة استرجاع الكلفة في حالة فشل أعمال التطهير والتي تمت أعم�ال الس�يطرة الي ) 

 المنفذة ألعمال السيطرة النوعية. عمل جهة التفتيش وكذلك اجراء زيارات دورية لضمان الجودة الخارجية بخصوص الجهة

و) دائــرة شــؤون االلغــام والمراكــز المرتبطــة بهــا تســاهم فــي المســاعده والمشــاركة والــدعم وتــذليل الصــعوبات فــي عمليــه استصــدار 

   االمنية الالزمة والتي تسهل عمل الجهات المنفذه لشؤون االلغام في المواقع المختلفة من العراق.التصريحات 

 -: مسؤوليات الجهات المنفذة 2.2
 :يلي ما  QCألعمال المراقبة  الجهات المنفذة على يجب

 عشرة ايام من بدء العمل. اإلقليمية قبلشؤون األلغام ومراكزها تطبيق الجانب اإلداري والفني مع مراعاة إعالم دائرة   ) أ

ـــــي  ـــــب الفن ـــــة بنســـــخه مـــــن العقـــــد فيمـــــا يخـــــص الجان ـــــرة شـــــؤون األلغـــــام ومراكزهـــــا اإلقليمي ـــــد دائ ـــــرة شـــــؤون ب) تزوي ـــــد دائ وتزوي

 CVااللغـــــام والمراكـــــز المرتبطـــــة بهـــــا بقائمـــــة اســـــماء لالشـــــخاص والعجـــــالت والمعـــــدات والـــــذين ســـــينفذون هـــــذا العمـــــل وعمـــــل 

وكــــذلك خطــــة العمــــل  المعتمــــد لــــدى دائــــرة شــــؤون األلغــــام وكــــذلك خطــــة العمــــل وااللتــــزام ببيــــان العمــــل الفنــــي لكــــل واحــــد مــــنهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــزام ببيـــــــــــــــــــــــــــــــــان العمـــــــــــــــــــــــــــــــــل الفن ـــــــــــــــــــــــــــــــــرة شـــــــــــــــــــــــــــــــــؤون األلغـــــــــــــــــــــــــــــــــام وااللت  .المعتمـــــــــــــــــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــــــــــــــــدى دائ

 .المراقبة لهيئة وتوفيرها األلغام إزالة أنشطة بيانات من وغيرها والسجالت الوثائق، على المحافظة ) ج

تزويــد دائــرة شــؤون األلغــام ومراكزهــا اإلقليميــة بكافــة تقــارير العمــل وااللتــزام بأليــة تبــادل التقــارير والعمــل علــى االســتمارات ) د

 . قع والمشاريع التي يتم العمل بهاالمعتمدة لدى دائرتنا واإلبالغ عن كافة الموا

 متطلبـات مـن كجـزء زيارتهـا إلـى تحتـاج التـي االخـرىالمرافـق و  والمبـاني ، المواقـع جميـع إلـى بالـدخول المراقبة لهيئة السماح ذ)
 المراقبة.

يجــــــــــــب أن يتــــــــــــألف كادرهــــــــــــا مــــــــــــن أشــــــــــــخاص لهــــــــــــم مــــــــــــؤهالت  الســــــــــــيطرة النوعيــــــــــــةه ) أن الجهــــــــــــة المنفــــــــــــذة ألعمــــــــــــال 
واألزالــــــــــة بأنواعهــــــــــا  وقــــــــــدرات فنيــــــــــة متخصصــــــــــة فــــــــــي مجــــــــــال شــــــــــؤون األلغــــــــــام ويبــــــــــدأ مــــــــــن مرحلــــــــــة المســــــــــح بأنواعهــــــــــا

ألعمــــــــــــــال الســــــــــــــيطرة النوعيــــــــــــــة /  9,20واألدارة النوعيــــــــــــــة بانواعهــــــــــــــا وأن تكــــــــــــــون لديــــــــــــــه معرفــــــــــــــة بالمعيــــــــــــــار الــــــــــــــوطني 
QC. 
ــــــــــة أل المنفــــــــــذةتتحمــــــــــل الجهــــــــــة و )  ــــــــــو  QCعمــــــــــال الســــــــــيطرة النوعي ــــــــــة حــــــــــول خل كافــــــــــة المســــــــــؤوليات والتبعــــــــــات القانوني

ــــــــــــة واأللغــــــــــــام  ــــــــــــات الحربي ــــــــــــي قامــــــــــــت بفحصــــــــــــها األرض مــــــــــــن المخلف ــــــــــــات العشــــــــــــوائية ( البوكســــــــــــات ) الت ضــــــــــــمن العين
بنـــــــــاءًا علـــــــــى طلـــــــــب الجهـــــــــة المســـــــــتفيدة حيـــــــــث أن نســـــــــب العينـــــــــات ومربعـــــــــات  أوعـــــــــد التأكـــــــــد مـــــــــن ذلـــــــــك بلتلـــــــــك االرض 

مســـــــــؤولية مشـــــــــتركة بـــــــــين تكـــــــــون الالفحـــــــــص مـــــــــن قبـــــــــل الجهـــــــــة العاملـــــــــة بالســـــــــيطرة النوعيـــــــــة تؤكـــــــــد هـــــــــذا وتكـــــــــون بـــــــــذلك 
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ــــــــــــذة لألزالــــــــــــة أو ــــــــــــذة للســــــــــــيطرة الجهــــــــــــة  الجهــــــــــــة المنف ــــــــــــة حيــــــــــــث أن مســــــــــــؤولية الجهــــــــــــة المنف المنفــــــــــــذة للســــــــــــيطرة النوعي
 النوعية تتركز على العينات التي قامت بفحصها.

ي ) يتم االقرار بأن االرض مطهرة بناءًا على الوصول اعلى درجات الثقة من خالل اعمال السيطرة النوعية والعينات المـأخوذة 

االقــرار بــأن االرض مطهــرة بنــاءًا علــى التقــارير الصــادرة مــن الجهــة المنفــذة ألعمــال الســيطرة داخــل االرض المطهــرة وعليــه يــتم 

 وكذلك الحصول على التفويض العملياتي للعمل كجهة منفذة . 9,20النوعية وحسب المعيار 

 -: والتفتيش المراقبةهيئة مسؤوليات  2.3

ـــــــــــة ـــــــــــى هيئـــــــــــة المراقب ـــــــــــوب عنهـــــــــــا يجـــــــــــب عل ـــــــــــة أو مـــــــــــن ين ـــــــــــرة شـــــــــــؤون األلغـــــــــــام أو مراكزهـــــــــــا األقليمي        كـــــــــــأن تكـــــــــــون دائ
 -: أن تقوم بما يلي

 .9,20والمعيار الوطني  7,40المعيار الوطني العمل بما جاء بموجب هذا  )أ 
) للعمــــــــــل دائــــــــــرة شــــــــــؤون األلغــــــــــام فــــــــــي حــــــــــال كونهــــــــــا منظمــــــــــة أو شــــــــــركة مــــــــــن  ( التفــــــــــويضالحصـــــــــول علــــــــــى  )ب 

 .كهيئة مراقبة
 .ووحداتها الفرعية الجهات المنفذةمراقبة  )ج 
 دائرة شؤون األلغام.مواقع وعمليات التفتيش كما هو مطلوب من للمراقبة وتوفير وثائق زيارات  )د 

 -: المانحة الجهات مسؤوليات 2.4
ن المانحــــــــة، يجــــــــب أن تكــــــــون مســــــــؤولة عــــــــ الجهــــــــةعنــــــــدما تــــــــتم صــــــــياغة العقــــــــد أو اتفــــــــاق رســــــــمي آخــــــــر مــــــــن قبــــــــل 

ـــــــــات  ـــــــــةتضـــــــــمين تفاصـــــــــيل متطلب ـــــــــث  المراقب ـــــــــة حصـــــــــرًا حي ـــــــــرة شـــــــــؤون األلغـــــــــام ومراكزهـــــــــا األقليمي ومـــــــــن خـــــــــالل دائ
يـــــــــتم وضـــــــــع خطـــــــــة وأليـــــــــة عمـــــــــل واضـــــــــحة يـــــــــتم األتفـــــــــاق عليهـــــــــا مـــــــــابين الجهـــــــــة المانحـــــــــة ودائـــــــــرة شـــــــــؤون األلغـــــــــام 

 .وفقًا لألولويات
 -:مسؤوليات الجهات المستفيدة 2.5

لغـــــــــرض تطبيـــــــــق وتنفيـــــــــذ كـــــــــل مـــــــــا ورد فـــــــــي اعـــــــــاله يجـــــــــب االخـــــــــذ بنظـــــــــر االعتبـــــــــار مســـــــــؤليه الجهـــــــــات المســـــــــتفيده 
 وتــــــــــذليل والـــــــــدعم والمشــــــــــاركة المســـــــــاعده فــــــــــي مســـــــــؤوله جهـــــــــهوهــــــــــي  QA-QCتجـــــــــاه الجهـــــــــات المنفــــــــــذه العمـــــــــال 

 الجهــــــــــــات عمــــــــــــل تســــــــــــهل والتــــــــــــي الالزمــــــــــــة االمنيــــــــــــة التصــــــــــــريحات استصــــــــــــدار عمليــــــــــــه فــــــــــــي الصــــــــــــعوباتكافــــــــــــه 
   -ويتم ذلك من خالل مايلي : العراق من المختلفة المواقع في االلغام لشؤون المنفذه

حمايــــــــه كافــــــــه العــــــــاملين مــــــــن الشــــــــركات والمنظمــــــــات التــــــــي تنفــــــــذ انشــــــــطة االلغــــــــام فــــــــي مواقــــــــع المســــــــاهمة فــــــــي  -1
ـــــــــــارز الجـــــــــــيش  ـــــــــــة المالئمـــــــــــة للعمـــــــــــل مـــــــــــن خـــــــــــالل تواجـــــــــــد مف ـــــــــــى مـــــــــــن البيئ عملهـــــــــــم واعطـــــــــــائهم الحـــــــــــد االدن

ـــــــــــه)  والشـــــــــــرطة الجـــــــــــيش( واجبـــــــــــاتهم ضـــــــــــمن مـــــــــــن يكـــــــــــون ان علـــــــــــىوالشـــــــــــرطة فـــــــــــي منـــــــــــاطق عملهـــــــــــم   حماي
  .االلغام نلشؤو  المنفذهوالمنظمات  الشركات

 وبمــــــــاواالراضــــــــي التــــــــي تــــــــم تنفيــــــــذ اعمــــــــال المســــــــح او التطهيــــــــر فيهــــــــا  العمــــــــل منطقــــــــه حمايــــــــهالمســــــــاهمة فــــــــي  -2
 الجميع. سالمة يضمن
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المســـــــــاهمة فـــــــــي تـــــــــأمين الحمايــــــــــه الالزمـــــــــة والثابتـــــــــه لموقــــــــــع جمـــــــــع المخلفـــــــــات الحربيــــــــــة لحـــــــــين اتالفهـــــــــا مــــــــــن  -3
ـــــــــدام هـــــــــذا  ـــــــــة بأتالفهـــــــــا وعمـــــــــل ســـــــــجل رســـــــــمي وي ـــــــــل الجهـــــــــات المخول ـــــــــه قب الســـــــــجل بشـــــــــكل دوري موضـــــــــحا في

ـــــــــــة موضـــــــــــحا بالســـــــــــجل كافـــــــــــه المعلومـــــــــــات  ـــــــــــالف للمخلفـــــــــــات الحربي تـــــــــــاريخ الـــــــــــدخول للخـــــــــــزن والخـــــــــــروج ولالت
الالزمـــــــــة , نظـــــــــرا للظـــــــــرف االمنـــــــــي الـــــــــذي يمـــــــــر بـــــــــه بلـــــــــدنا العـــــــــراق وتجنبـــــــــا مـــــــــن العبـــــــــث الـــــــــذي قـــــــــد يحصـــــــــل 

 .السمح اهللا أو أي خلل فيها
بمــــــــا يضــــــــمن عــــــــدم العبــــــــث او اتــــــــالف انظمــــــــة التاشــــــــير التــــــــي قامــــــــت  العمــــــــل ةمنطقــــــــ ةمايــــــــالمســــــــاهمة فــــــــي ح -4

ـــــــــــةالشـــــــــــركات  ـــــــــــز  او المنظمـــــــــــات العامل ـــــــــــي مـــــــــــن خاللهـــــــــــا نســـــــــــتطيع التميي بانشـــــــــــطة االلغـــــــــــام بوضـــــــــــعها ( والت
ــــــــــين المنطقــــــــــه الممســــــــــوحه او المطهــــــــــرة عــــــــــن المنطقــــــــــه الغيــــــــــر ممســــــــــوحة وغيــــــــــر مطهــــــــــرة ) والتــــــــــي كلفــــــــــت  ب

ــــــــه الكثيــــــــر مــــــــن المــــــــال وبخــــــــالف ذلــــــــك تتحمــــــــل  الجهــــــــات المســــــــتفيده كافــــــــة المســــــــؤليات عــــــــن اي حــــــــادث الدول
فــــــــــي تلــــــــــك المنطقــــــــــه الســــــــــمح اهللا وايضــــــــــا تتحمــــــــــل الكلــــــــــف االضــــــــــافيه فــــــــــي حالــــــــــة اعــــــــــاده التاشــــــــــير للمنطقــــــــــه 

 سرقت او فقدت انظمة التاشير فيها.التي 
دائــــــــــــــرة  بــــــــــــــأمر وتــــــــــــــؤتمر مســــــــــــــتقله ســــــــــــــلطة QA-QC العمــــــــــــــال المنفــــــــــــــذه والمنظمــــــــــــــات الشــــــــــــــركات اعتبــــــــــــــار -5

ـــــــــة مراكزهـــــــــا و DMA شـــــــــؤون األلغـــــــــام ـــــــــي االقليمي ـــــــــذ ف ـــــــــار بنظـــــــــر اخـــــــــذين,  مشـــــــــروع اي تنفي ـــــــــأن االعتب ـــــــــوة ب  ق
 ومراكزهـــــــــــــا DMA قبـــــــــــــل مـــــــــــــن وتســـــــــــــند تســـــــــــــتمد QA-QC العمـــــــــــــال المنفـــــــــــــذه المنظمـــــــــــــة او الشـــــــــــــركة هـــــــــــــذه
 ة. االقليمي

ـــــــــــي -6 ـــــــــــة ف ـــــــــــب حال ـــــــــــر اي طل ـــــــــــف او تقري ـــــــــــذه الشـــــــــــركات مـــــــــــن موق  يكـــــــــــون ان يجـــــــــــب QA-QC العمـــــــــــال المنف
 التقــــــــــــــارير عــــــــــــــدا مــــــــــــــا,  الشــــــــــــــفهية او التحريريــــــــــــــه بمــــــــــــــوافقتهم او االقليميــــــــــــــه ومراكزهــــــــــــــا DMA خــــــــــــــالل مــــــــــــــن
 .عمل كل في عام بشكل المتداوله واالسبوعيه اليومية

 العمـــــــــــل بيـــــــــــان صـــــــــــدور بعـــــــــــد QA-QC العمـــــــــــال المنفـــــــــــذه الشـــــــــــركات عمـــــــــــل اســـــــــــلوب فـــــــــــي التـــــــــــدخل عـــــــــــدم -7
 اجـــــــــراء واليمكـــــــــن الجميـــــــــع قبـــــــــل مـــــــــن عليـــــــــه والمصـــــــــادقة) فنـــــــــي ثابـــــــــت عمـــــــــل دســـــــــتور اعتبـــــــــاره علـــــــــى( الفنـــــــــي

 العمـــــــــــال المنفـــــــــــذه الشـــــــــــركات علـــــــــــى وفرضـــــــــــه واحـــــــــــد طـــــــــــرف مـــــــــــن الفنـــــــــــي العمـــــــــــل بيـــــــــــان علـــــــــــى تعـــــــــــديل اي
QA-QC  ــــــــــل حــــــــــدث وان ــــــــــب او هــــــــــذا مث ــــــــــة يكــــــــــون ان يجــــــــــب التعــــــــــديل تطل ــــــــــع بموافق  ومــــــــــن االطــــــــــراف جمي

 للجميـــــــــــع مقنعــــــــــه االســـــــــــباب تكــــــــــون وان االقليميـــــــــــة مراكزهــــــــــا احـــــــــــدى أو DMA فــــــــــي موســـــــــــع اجتمــــــــــاع خــــــــــالل
 وبما يتوافق مع بيئة العمل وظروفه.

 
 
 
 
 
 
 
 

 الملحق أ
 المراجع )( 
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تشــــــــكل مــــــــن خــــــــالل االشــــــــارة فــــــــي هــــــــذا الــــــــنص، أحكــــــــام هــــــــذا  عياريــــــــة التاليــــــــة علــــــــى أحكــــــــام والتــــــــيتحتــــــــوي الوثــــــــائق الم
الجــــــــــزء مــــــــــن المعيــــــــــار، للمراجــــــــــع المؤرخــــــــــة، وتعــــــــــديالتها الالحقــــــــــة ، أو طبعاتهــــــــــا المنقحــــــــــة، ال تنطبــــــــــق أي مــــــــــن هــــــــــذه 
المطبوعــــــــــات علـــــــــــى المعــــــــــايير. لكـــــــــــن، هــــــــــذا يشـــــــــــجع أطــــــــــراف االتفاقيـــــــــــات بنــــــــــاءًا علـــــــــــى هــــــــــذا الجـــــــــــزء مــــــــــن المعيـــــــــــار 

طبعــــــــــــات الوثــــــــــــائق المعياريــــــــــــة المبينــــــــــــة أدنــــــــــــاه. بالنســــــــــــبة للمراجــــــــــــع غيــــــــــــر  للتــــــــــــدارس فــــــــــــي إمكانيــــــــــــة تطبيــــــــــــق أحــــــــــــدث
 المؤرخة، تكون الطبعة األخيرة من الوثيقة المعيارية تنطبق على هذا المعيار. 

 
 .العاملة في مجال شؤون األلغام والشركات منظماتالتوفيض لل NMAS 07.30 .أ 
 .QA الجهات المنفذة ألعمال شؤون األلغام /اقبة مر  NMAS 07.40 .ب 
 .تفتيش االرض المطهرة –ة المهنية السالمة والصح NMAS 09.20 .ج 
 .دليل استخدام كالب كشف األلغام NMAS 09.40 .د 
 .األلغام شؤوني مواقع عمل أنشطة السالمة ف –السالمة والصحة المهنية  NMAS 10.20 .ه 
 .PPE/  معدات الوقاية الشخصية –السالمة والصحة المهنية  NMAS 10.30 .و 
 .دعم الطبي لعمليات إزالة األلغامال NMAS 10.40 .ز 
 الخزن والنقل والتعامل مع المتفجرات. NMAS 10.50 .ح 
 االبالغ والتحقيق في حوادث إزالة األلغام. NMAS 10.60 .ط 

 بعد التطهير. لماتوثيق ال   NMAS 08:30 .ي 
 متطلبات التطهير.   NMAS 09:10 .ك 
 المصطلحات والتعاريف.    NMAS 04:10 .ل 
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 المساحة المطهرة  -1
ــــــــــــي او مــــــــــــن  ــــــــــــة بواســــــــــــطة المســــــــــــح التقن ــــــــــــي البداي ــــــــــــدة ف ــــــــــــر ينبغــــــــــــي تحدي ــــــــــــة المــــــــــــراد تطهيرهــــــــــــا وعمــــــــــــق التطهي المنطق

نــــــــوع اللغــــــــم ومخلفــــــــات الحــــــــرب القابلــــــــة لالنفجــــــــار بمــــــــا فــــــــي ذلــــــــك منطقــــــــة  فيهــــــــا معلومــــــــات موثوقــــــــة اخــــــــرى التــــــــي تثبــــــــت
خطــــــــــــرة  بــــــــــــذخائر صــــــــــــغيرة غيــــــــــــر منفجــــــــــــرة وعــــــــــــادًة ينبغــــــــــــي تعريفهــــــــــــا فــــــــــــي العقــــــــــــد او بعــــــــــــض الترتيبــــــــــــات الرســــــــــــمية 

 . ) 09:10 الوطنياالخرى. ( تفاصيل التطهير موضحة بالتفصيل في المعيار 
 المنطقة المراد تفتيشها   -2

يمكـــــــــن تقســـــــــيمها الغـــــــــراض التفتـــــــــيش الـــــــــى واحــــــــدة او اكثـــــــــر مـــــــــن جـــــــــزء مـــــــــن االرض. وحجـــــــــم كـــــــــل المســــــــاحة المطهـــــــــرة 
ــــــــــت  ــــــــــة الخطــــــــــرة الكليــــــــــة المــــــــــراد تطهيرهــــــــــا فيمــــــــــا اذا كان ــــــــــك المنطق ــــــــــي ذل ــــــــــى عــــــــــدة عوامــــــــــل بمــــــــــا ف جــــــــــزء ســــــــــيعتمد عل
ـــــــــــاطق الخطـــــــــــرة الصـــــــــــغيرة. والســـــــــــباب  ـــــــــــة او سلســـــــــــلة مـــــــــــن المن ـــــــــــرة منعزل ـــــــــــة خطـــــــــــرة كبي ـــــــــــألف مـــــــــــن منطق المســـــــــــاحة تت

( هــــــــذا يعنــــــــي المنطقــــــــة المــــــــراد تفتيشــــــــها ) يقــــــــل بشــــــــكل نســــــــبي حســــــــب ازديــــــــاد  مطلــــــــب أخــــــــذ العينــــــــاتاحصــــــــائية، فــــــــأن 
حجـــــــــم القطعـــــــــة. لـــــــــذلك، بمـــــــــا ان عمـــــــــل التطهيـــــــــر يتقـــــــــدم بشـــــــــكل مقنـــــــــع فســـــــــتكون كافيـــــــــة جـــــــــدًا ألختيـــــــــار اجـــــــــزاء اكبـــــــــر 

 ألغراض التفتيش. 
الجهـــــــــــة ل نفـــــــــــس علـــــــــــى ســـــــــــبيل المثـــــــــــال، بعـــــــــــض مجـــــــــــاميع المنـــــــــــاطق الخطـــــــــــرة الصـــــــــــغيرة المـــــــــــراد تطهيرهـــــــــــا مـــــــــــن قبـــــــــــ

ـــــــــار (  المنفـــــــــذة ـــــــــة هيكت ـــــــــة تكـــــــــون ثالث ـــــــــة والمســـــــــاحة الكلي ـــــــــس الطريق ـــــــــي نف P2م 30،000ف
P  ـــــــــى ). هـــــــــذا يمكـــــــــن تقســـــــــيمه ال

P2م 2،000خمــــــــــس اجــــــــــزاء مــــــــــن 
P  ــــــــــار ـــــــــــ لكــــــــــل هكت ــــــــــى اربعــــــــــة اجــــــــــزاء ل ــــــــــع ال ــــــــــر ويرتف ــــــــــة للتطهي ــــــــــاء المراحــــــــــل االولي اثن

P2م 5،000
P ش العينـــــــــات مـــــــــن قبـــــــــل جهـــــــــة التفتـــــــــيحســـــــــب تقـــــــــدم التطهيـــــــــر. وهـــــــــذا سيضـــــــــمن انـــــــــه باالمكـــــــــان انهـــــــــاء اخـــــــــذ

 . في غضون ايام من انهاء التطهير
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وكـــــــــــذلك أن حجــــــــــــم العينــــــــــــة      IMASيجـــــــــــب أن يكــــــــــــون حســــــــــــب المعادلـــــــــــة الدوليــــــــــــة المقترحــــــــــــة فـــــــــــي المعيــــــــــــار الــــــــــــدولي 
ـــــــــات  ـــــــــارامترات الالزمـــــــــة ومســـــــــاحة العين ـــــــــق ادخـــــــــال الب ـــــــــم احتســـــــــابها عـــــــــن طري ـــــــــة المـــــــــراد تفتيشـــــــــها ت ـــــــــد حجـــــــــم العين تحدي

برنـــــــــــامج الحاســــــــــــوب البســـــــــــيط الــــــــــــذي لومســـــــــــتويات مصـــــــــــداقية اســــــــــــتخدام االرض ومســـــــــــتوى التفتـــــــــــيش. شــــــــــــاهد المثـــــــــــال 
ـــــــــذةيســـــــــمح  ـــــــــة المق للجهـــــــــات المنف ـــــــــة مـــــــــن االمثل ـــــــــر دق ـــــــــات بشـــــــــكل اكث ـــــــــات أخـــــــــذ العين ـــــــــي هـــــــــذا احتســـــــــاب متطلب دمـــــــــة ف

 لشـــــــــــــــــــــــــــــؤون األلغـــــــــــــــــــــــــــــامالمرفـــــــــــــــــــــــــــــق  متـــــــــــــــــــــــــــــوفرة علـــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــرابط االلكترونـــــــــــــــــــــــــــــي للمعـــــــــــــــــــــــــــــايير الدوليـــــــــــــــــــــــــــــة 
1TUwww.mineactionstandards.orgU1T  ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــرص مضـــــــــــــــــــغوط ال ـــــــــــــــــــى ق ـــــــــــــــــــامج مســـــــــــــــــــتمر علـــــــــــــــــــى  IMASاو عل البرن

( هـــــــــــذا يعنـــــــــــي مســـــــــــاحة االرض المـــــــــــراد تها نظـــــــــــام الــــــــــــ ( ونـــــــــــدوز) ويســـــــــــتخدم الصـــــــــــيغة ادنـــــــــــاه علـــــــــــى اســـــــــــاس حســـــــــــابا
 تفتيشها في كل جزء من االرض )  تعتمد على ثالثة عوامل :

 ادناه )  4-مساحة العينات ( انظر الفقرة ب -أ
 ادناه )  5-االستخدام المقصود لالرض ( انظر الفقرة ب -ب
 ادناه ) 6-خبرة وفعالية الجهة المنفذة ( انظر الفقرة ب -جـ
ـــــــــة الفنيـــــــــة حســـــــــب الخطـــــــــة  -د فـــــــــي المنـــــــــاطق المطهـــــــــرة المقدمـــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل الجهـــــــــة المنفـــــــــذة ألعمـــــــــال الســـــــــيطرة النوعي

 بناءًا على طلب الجهة المستفيدة.التي من المزمع أخذ العينات عليها أو 
 
 

http://www.mineactionstandards.org/
http://www.mineactionstandards.org/
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) وعين����������ات االرض لغ�����������رض Lot: توض����������يح للمس�����������احة المطه����������رة واج����������زاء م�����������ن االرض ( 1-الش����������كل ب
 التفتيش 

 مساحة العينات   -4
اعــــــــــاله، فــــــــــأن حجــــــــــم العينــــــــــة المطلــــــــــوب ال يتناســــــــــب طرديــــــــــًا مــــــــــع مســــــــــاحة العينــــــــــات.  2-كمــــــــــا ذكــــــــــر فــــــــــي الفقــــــــــرة ب

. ولســــــــهولة التطبيـــــــــق، فاالمثلــــــــة للعالقـــــــــة مــــــــا بـــــــــين 3فـــــــــي الملحــــــــق  4-3-فهــــــــي تســــــــتمد مـــــــــن المعادلــــــــة فـــــــــي الفقــــــــرة ب
ــــــــــــات ملخصــــــــــــة ــــــــــــة ومســــــــــــاحة العين ــــــــــــي الملحــــــــــــق حجــــــــــــم العين ــــــــــــي جــــــــــــدول ف ). ويمكــــــــــــن مالحظــــــــــــة ان مســــــــــــاحة  1(  ف

 عينة اكبر نسبيًا . العينات االصغر تتطلب
 استخدام االرض   -5

الثقـــــــــة فـــــــــي جـــــــــودة التطهير.وهـــــــــذا ســـــــــيعتمد علـــــــــى  حجـــــــــم العينـــــــــة قـــــــــد يـــــــــزداد اذا كـــــــــان هنـــــــــاك حاجـــــــــة الـــــــــى مزيـــــــــد مـــــــــن
ـــــــــالرض المـــــــــراد تطبيقهـــــــــا االســـــــــتخدام ـــــــــالرض  وســـــــــيزداد ل ـــــــــة ل ـــــــــات المعين ـــــــــوان. الفئ ـــــــــدار حركـــــــــة ســـــــــير االنســـــــــان والحي مق

ــــــــــار والمســــــــــاكن و المــــــــــدارس ســــــــــتتطلب  ــــــــــاطق المحيطــــــــــة باالب ــــــــــال المســــــــــارات وممــــــــــرات المشــــــــــاة والمن ــــــــــى ســــــــــبيل المث عل
) بينمــــــــــــــا االرض ذات االســــــــــــــتخدام الزراعــــــــــــــي القليــــــــــــــل والضــــــــــــــعيفة التزايــــــــــــــد قــــــــــــــد  LU1مســــــــــــــتويات عاليــــــــــــــة بالثقــــــــــــــة ( 

)  LU1 ،LU2،LU3) وتقـــــــــــــــدم ثالثــــــــــــــة مســـــــــــــــتويات الســـــــــــــــتخدام االرض (  LU3 تطلــــــــــــــب فقـــــــــــــــط مســــــــــــــتوى أوطـــــــــــــــىء (
ــــــــــرر مــــــــــن  ــــــــــة ينبغــــــــــي ان تق ــــــــــة الالحق ــــــــــة اســــــــــتخدام االرض ومســــــــــتويات الثق ــــــــــة. وان فئ ــــــــــة المطلوب ــــــــــل مســــــــــتويات الثق لتمث

وفقــــــــــًا للسياســــــــــة الوطنيــــــــــة وينبغـــــــــي ادراجهــــــــــا فــــــــــي عقــــــــــد التطهيــــــــــر او بعــــــــــض االتفاقيــــــــــات  دائــــــــــرة شــــــــــؤون األلغــــــــــامقبـــــــــل 
 .LU1رى. اذا لم يحدد اي مستوى، فينبغي تطبيق مستوى الثقة االعلى الرسمية االخ

ويبقــــــــى هــــــــدف التطهيــــــــر مــــــــن االلغــــــــام لالغــــــــراض االنســــــــانية هــــــــو ازالــــــــة او تــــــــدمير جميــــــــع االلغــــــــام ومخلفــــــــات الحــــــــرب 
القابلـــــــة لالنفجــــــــار بمــــــــا فــــــــي ذلـــــــك ذخــــــــائر صــــــــغيرة غيــــــــر منفجـــــــرة مــــــــن المنطقــــــــة المحــــــــددة للعمـــــــق المحــــــــدد. وهــــــــذه هــــــــي 

ومراكزهــــــــــــا األقليميــــــــــــة ومــــــــــــن خــــــــــــالل الشــــــــــــركات  دائــــــــــــرة شــــــــــــؤون األلغــــــــــــامولكــــــــــــن  لــــــــــــةالجهــــــــــــة المنفــــــــــــذة لألزامســــــــــــؤولية 
، LU3 ،LU2لــــــــــــديها مســــــــــــؤولية ضــــــــــــمان جــــــــــــودة هــــــــــــذا العمــــــــــــل. لــــــــــــذا فــــــــــــأن اســــــــــــتخدام  والمنظمــــــــــــات التــــــــــــي فوضــــــــــــتها

LU1  التطهيـــــــــــر المتحقـــــــــــق ولكـــــــــــن نوعـــــــــــًا مـــــــــــا داللـــــــــــة لمســـــــــــتوى الثقـــــــــــة المطلوبـــــــــــة فـــــــــــي هـــــــــــو لـــــــــــيس داللـــــــــــة لمســـــــــــتوى
 .فيها التي تجري عملية التطهير ةالمنطق

، فلـــــــــذا تســـــــــمح الســـــــــلطة الوطنيـــــــــة LU2ينـــــــــتج حجـــــــــم عينـــــــــة تقريبـــــــــًا ضـــــــــعف مـــــــــا ينـــــــــتج فـــــــــي المســـــــــتوى  LU1اســـــــــتخدام 
%) فـــــــــي جـــــــــودة تلـــــــــك عمليـــــــــات 10لالعمـــــــــال المتعلقـــــــــة بااللغـــــــــام للحصـــــــــول بالمقابـــــــــل علـــــــــى مســـــــــتوى عـــــــــالي بالثقـــــــــة (

 التطهير الخاصة .
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المـــــــــــراد اســــــــــــتخدامها. ويمكـــــــــــن ان يقــــــــــــوم بأختيـــــــــــار اســــــــــــتخدام  LUبخصــــــــــــوص فئـــــــــــة دائـــــــــــرة شــــــــــــؤون األلغـــــــــــاموســـــــــــتقرر 
LU1  لجميــــــــــع االرض، ولكــــــــــن مــــــــــن المحتمــــــــــل ان اليكــــــــــون ذلــــــــــك اســــــــــتخدام كــــــــــافي جــــــــــدًا للمــــــــــوارد الشــــــــــحيحة اذا كــــــــــان

ســـــــــجل حافـــــــــل بالنجـــــــــاح. وتـــــــــذهب بالتأكيـــــــــد بأتجـــــــــاه مبـــــــــادئ و انشـــــــــطة ازالـــــــــة االلغـــــــــام  أو الشـــــــــركة منظمـــــــــةتلـــــــــك اللـــــــــدى 
 وادارة المخاطر حيث يستند المعيار الدولي . ادارة الجودة 
              ان اســــــــــــــتخدامبــــــــــــــمــــــــــــــن المهــــــــــــــم االعتــــــــــــــراف فمــــــــــــــع ذلــــــــــــــك،  انــــــــــــــه هــــــــــــــذه فــــــــــــــي البدايــــــــــــــة منطقــــــــــــــة معقــــــــــــــدة ويعتــــــــــــــرف

LU3 ينات ال يعادل اقل مستوى للتطهيراثناء عملية اخذ الع . 
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المطابقــــــــــات الحرجــــــــــة تتضــــــــــمن اربعــــــــــة مســــــــــتويات للتفتــــــــــيش. اجــــــــــراءات أخــــــــــذ العينــــــــــات لغــــــــــرض التفتــــــــــيش عــــــــــن عــــــــــدم 
ـــــــــــــة ـــــــــــــة المثبت ـــــــــــــيش الفعالي ـــــــــــــات  وتعكـــــــــــــس مســـــــــــــتويات التفت ـــــــــــــةوامكاني ـــــــــــــذة لألزال ـــــــــــــيش االرض  الجهـــــــــــــة المنف لغـــــــــــــرض تفت

 المطهرة : 
ــــــــادي  -أ ــــــــذة " للتفتــــــــيش يحــــــــدد حجــــــــم معــــــــدل العينــــــــة الــــــــذي ســــــــيحقق ثقــــــــة كافيــــــــة بــــــــأن المســــــــتوى " االعتي الجهــــــــة المنف

ــــــــة مــــــــن المنطقــــــــة المحــــــــددة و دمــــــــرت جميــــــــع مخــــــــاطر االلغــــــــام ومخلفــــــــات الحــــــــرب القابلــــــــة لالنفجــــــــار قــــــــد ازالــــــــت ا لألزال
 .للعمق المحدد

للتفتــــــــيش ينبغــــــــي ان يطبــــــــق فــــــــي بدايــــــــة العقــــــــد وفــــــــي بدايــــــــة كــــــــل مهمــــــــة تطهيــــــــر عنــــــــدما  المســــــــتوى " المتشــــــــدد " -ب
ــــــــــم تؤســــــــــس  ــــــــــةل ــــــــــذة لألزال ــــــــــر الكــــــــــافي والفعــــــــــال. المســــــــــتوى " المتشــــــــــدد  الجهــــــــــة المنف " يمكــــــــــن ايضــــــــــًا ان ســــــــــجل للتطهي

االجـــــــــراءات العملياتيـــــــــة الغيـــــــــر مثبتـــــــــة تقيـــــــــيم يطبـــــــــق علـــــــــى منظمـــــــــة انشـــــــــطة ازلـــــــــة االلغـــــــــام ناجحـــــــــة بخصـــــــــوص تقـــــــــديم 
 والجديدة او المعدات الغير مثبتة والجديدة .

الناحجــــــــــة مــــــــــع ســــــــــجل حافــــــــــل بــــــــــالتطهير  للجهــــــــــات المنفــــــــــذةللتفتــــــــــيش يعطــــــــــي الثقــــــــــة  المســــــــــتوى " المخفــــــــــض " -جــــــــــ
 .الفعال واالمن

يمكــــــــــن تطبيقــــــــــه علــــــــــى منظمــــــــــات انشــــــــــطة ازالــــــــــة االلغــــــــــام التــــــــــي يكــــــــــون لــــــــــديها ســــــــــجل  التخطــــــــــي التفتيشــــــــــات ""  -د
 ثابت بالتطهير الفعال واالمن .ناجح 

ـــــــــــين المســـــــــــتويات المختلفـــــــــــة  ـــــــــــة االلغـــــــــــام للتنقـــــــــــل ب ـــــــــــل التـــــــــــي تمكـــــــــــن منظمـــــــــــات انشـــــــــــطة ازال قواعـــــــــــد واجـــــــــــرءات التحوي
ان تبحـــــــــــــث عـــــــــــــن النصـــــــــــــيحة  شـــــــــــــؤون األلغـــــــــــــامدائـــــــــــــرة ). وينبغـــــــــــــي علـــــــــــــى  2للتفتـــــــــــــيش موضـــــــــــــحة فـــــــــــــي الملحـــــــــــــق ( 

 االختصاصية قبل تعديل قواعد واجرءات التحويل .
ـــــــــة  ـــــــــيش مســـــــــاحتها الكلي ـــــــــدم للتفت P2م 8000مثـــــــــال: جـــــــــزء مـــــــــن ارض مق

P  ـــــــــه ـــــــــد بأن تتـــــــــألف مـــــــــن ارض الرعـــــــــي الـــــــــذي يعتق
). ويــــــــــتم اســــــــــتخدام ســــــــــجل العمــــــــــل دائــــــــــرة شــــــــــؤون األلغــــــــــام ( مــــــــــن قبــــــــــل  LU2يتطلــــــــــب مســــــــــتوى متوســــــــــط مــــــــــن الثقــــــــــة 

 للجهــــــــة المنفــــــــذةلمنظمــــــــة انشــــــــطة ازالــــــــة االلغــــــــام والعقــــــــد فــــــــي البدايــــــــة كــــــــان طويــــــــل بمــــــــا فيــــــــه الكفايــــــــة بالنســــــــبة  الحافــــــــل
وهــــــــذا يســـــــمح بتبنـــــــي نظــــــــام أخـــــــذ عينـــــــات مخفــــــــض. واذا تـــــــم تطبيـــــــق تلــــــــك  دائــــــــرة شـــــــؤون األلغـــــــامللحصـــــــول علـــــــى ثقـــــــة 

ا ثبتــــــــــت واضــــــــــحة ادنــــــــــاه ) اذ 2-) ( شــــــــــاهد الخالصــــــــــة فــــــــــي الشــــــــــكل ب 1المعــــــــــايير علــــــــــى الجــــــــــدول فــــــــــي الملحــــــــــق ( 
P2م 444 ، فحجم العينة لـ ( 

P من) سيحقق ثقة كافية بأن الجزء الكلي من االرض قد تم تطهيره وهو ا. 
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Pمتشدد (م

2
P (  ـــــــــــــــــــــــادي اعتي

P(م

2
P ( 

Pمخفض (م

2
P (   اســـــــــــــــــتخدام االرض

LU 
مســــــاحة العينــــــات  

( المســــــــــــــــــــــــــاحة 
Pالمطهرة) (م

2
P( 

       
1،173 784 636  LU1  8000 

585 506   LU2  
418 373 334  LU3  

: مثــــــــال : احجــــــــام العينــــــــة الحجاممختلفــــــــة مــــــــن اجــــــــزاء مــــــــن االرض ( مســــــــتخلص مــــــــن الملحــــــــق 2-الشــــــــكل ب
)1 ( ( 

ــــــــوء وفعــــــــال  ــــــــديها نظــــــــام كف ــــــــت بــــــــالتطهير االمــــــــن والفعــــــــال ول ومــــــــا ان تظهــــــــر منظمــــــــة انشــــــــطة ازالــــــــة االلغــــــــام ســــــــجل ثاب
بالقيـــــــــام بأخـــــــــذ  للجهـــــــــة المنفـــــــــذة لألزالـــــــــة دائـــــــــرة شـــــــــؤون األلغـــــــــامفـــــــــي ضـــــــــمان الجـــــــــودة، فـــــــــي ذلـــــــــك الحـــــــــين قـــــــــد تســـــــــمح 

دم منهجيــــــــة أخــــــــذ العينــــــــات عينــــــــات ذاتيــــــــة لمراقبــــــــة الجــــــــودة. علــــــــى ايــــــــة حــــــــال، أخــــــــذ العينــــــــات الذاتيــــــــة يجــــــــب ان تســــــــتخ
 . دائرة شؤون األلغامالمستخدمة من قبل 
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ـــــــــــالرض المـــــــــــراد تفتيشـــــــــــها ( عـــــــــــادًة فـــــــــــي الوحـــــــــــدات مـــــــــــن  ـــــــــــة ل P2م 1،0الوحـــــــــــدات الفردي

P  ينبغـــــــــــي اختيارهـــــــــــا بأســـــــــــلوب (
ـــــــــق االفتراضـــــــــات والحكـــــــــم ـــــــــق تطبي ـــــــــات العشـــــــــوائية عـــــــــن طري ـــــــــدًا عـــــــــن العين ـــــــــة للتحـــــــــرك بعي يمكـــــــــن  عشـــــــــوائي. اي محاول

ــــــــــ     ان يحـــــــــدد صـــــــــالحية عمليـــــــــة تفتـــــــــيش عـــــــــن طريـــــــــق تقـــــــــديم انحيـــــــــاز ولـــــــــذا ينبغـــــــــي اعاقتـــــــــه. وحـــــــــدات أخـــــــــذ العينـــــــــات ل
 P2م1،0( 

P يمكـــــــــن جمعهـــــــــا فـــــــــي كتـــــــــل لســـــــــهولة تفتـــــــــيش كـــــــــل الوحـــــــــدات داخـــــــــل كـــــــــل كتلـــــــــة يجـــــــــب تفتيشـــــــــها. ولتطبيـــــــــق (
 P2م30هـــــــــذا المعيـــــــــار الـــــــــدولي، فيجـــــــــب ان يكـــــــــون حجـــــــــم الكتـــــــــل لـــــــــيس اكثـــــــــر مـــــــــن 

P ويمكـــــــــن ان تكـــــــــون الكتـــــــــل اي شـــــــــكل
بمـــــــــا فـــــــــي ذلـــــــــك علـــــــــى ســـــــــبيل المثـــــــــال دائريـــــــــة، مربعـــــــــة او شـــــــــريطية ولكـــــــــن يجـــــــــب ان يكونـــــــــوا بـــــــــنفس الحجـــــــــم فـــــــــي اي 

 جزء فردي من االرض المقدم للتفتيش . 
المســـــــــاحات الصـــــــــغيرة لـــــــــالرض يمكـــــــــن جمعهـــــــــا فـــــــــي جـــــــــزء فـــــــــردي مـــــــــن االرض وتقـــــــــدم كجـــــــــزء فـــــــــردي للتفتـــــــــيش طالمـــــــــا 

ـــــــــــــم ت ـــــــــــــل نفـــــــــــــس ان جميـــــــــــــع المســـــــــــــاحات ت ـــــــــــــةطهيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن قب ـــــــــــــذة لألزال ـــــــــــــة الجهـــــــــــــة المنف            بموجـــــــــــــب ظـــــــــــــروف مماثل
) فــــــــــي الــــــــــنص الرئيســــــــــي اعــــــــــاله ) جميــــــــــع المنــــــــــاطق، بغــــــــــض النظــــــــــر عــــــــــن الحجــــــــــم، يجــــــــــب ان  4( شــــــــــاهد الفقــــــــــرة ( 

هـــــــــــذه العمليـــــــــــة تســـــــــــمي "  جهـــــــــــد أخـــــــــــذ العينـــــــــــات يجـــــــــــب ان يكـــــــــــون فـــــــــــي نســـــــــــبة لحجـــــــــــم كـــــــــــل ارض. -يـــــــــــتم تفتيشـــــــــــها
 .التقسيم

لتطهيـــــــــر اربعـــــــــة حـــــــــدائق فـــــــــي نفـــــــــس المنطقـــــــــة ( الثالثـــــــــة تكـــــــــون مســـــــــاحتها  الجهـــــــــة المنفـــــــــذة لألزالـــــــــةمثـــــــــال: تعاقـــــــــدت 
P2م1،000

P  م2،000و واحـــــــــــــــدةP2
P (  لجمـــــــــــــــع الحـــــــــــــــدائق كجـــــــــــــــزء فـــــــــــــــردي ويقـــــــــــــــدم الجـــــــــــــــزء  الجهـــــــــــــــة المنفـــــــــــــــذةوخولـــــــــــــــت

% مــــــــن جهــــــــد اخــــــــذ العينـــــــــات 40للتفتــــــــيش. وينبغــــــــي علــــــــى جهــــــــة التفتــــــــيش ان تقســــــــم العينـــــــــة عــــــــن طريــــــــق تخصــــــــيص 
 .% لكل من الحدائق الثالثة الصغرى20رى و للحديقة الكب

  
 (ب) للملحق) 1الملحق (

 مثال : احجام العينات لتفتيشات ما بعد التطهير

444 
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مساحة العينات 
(المساحة المطهرة 

 )2)(م

استخدام االرض 
LU 

 )2المتشدد (م )2االعتيادي (م )2المخفض (م

500 LU1 291 331 406 
LU2 226 249 275 
LU3 181 198 216 

1,500 LU1 479 570 781 
LU2 349 392 446 
LU3 269 298 331 

3,000 LU1 566 687 988 
LU2 403 455 523 
LU3 306 340 380 

5,000 LU1 609 746 1,100 
LU2 429 486 561 
LU3 323 360 404 

8,000 LU1 636 784 1,173 
LU2 444 506 585 
LU3 334 373 418 

15,000 LU1 659 815 1,235 
LU2 458 522 605 
LU3 342 383 430 

40,000 LU1 676 839 1,283 
LU2 468 534 620 
LU3 349 391 440 

200,000 LU1 685 851 1,307 
LU2 472 540 628 
LU3 352 394 444 

 

 : مثال: احجام العينات الحجام مختلفة من اجزاء من االرض1-1-الشكل ب
 مالحظات :

مســـــــــــتويات التفتـــــــــــيش تعكـــــــــــس الفعاليـــــــــــة المثبتـــــــــــة و امكانيـــــــــــات الجهـــــــــــات المنفـــــــــــذة لألزالـــــــــــة. فهـــــــــــم يقـــــــــــدموا الحـــــــــــافز  -1
ـــــــــيش  ـــــــــين مســـــــــتويات التفت ـــــــــل التـــــــــي تمكـــــــــن منظمـــــــــات انشـــــــــطة ازالـــــــــة االلغـــــــــام لالنتقـــــــــال ب لتحســـــــــين االداء وقواعـــــــــد التحوي

 ) .2مقدمة في المحلق (
2-LU1  يشـــــــــــير الـــــــــــى الفئـــــــــــة الحساســـــــــــة جـــــــــــدًا لـــــــــــالرض وLU3 ير الـــــــــــى االقـــــــــــل حساسية.والمســـــــــــتوى المطلـــــــــــوب يشـــــــــــ

 الستخدام االرض يجب ان يقرر من قبل دائرة شؤون األلغام وينبغي تضمينها في العقد.
 يمثل حجم العينة عدد الوحدات الفردية للمتر المربع الواحد من االرض التي يتطلب تفتيشها . -3

 مثال : 
P2م 8,000جــــــــــزء مــــــــــن ارض مقــــــــــدم للتفتــــــــــيش مســــــــــاحتهاالكلية لـــــــــــ ( 

P  تتــــــــــألف مــــــــــن ارض رعــــــــــي التــــــــــي مــــــــــن المقــــــــــدر (  
ـــــــــــة (  ـــــــــــب مســـــــــــتوى متوســـــــــــط مـــــــــــن الثق ـــــــــــدائرة شـــــــــــؤون األلغـــــــــــام) ان يتطل ـــــــــــة  LU2( بالنســـــــــــبة ل ). منظمـــــــــــة انشـــــــــــطة ازال
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االلغـــــــــام مـــــــــع اســـــــــتخدام مســـــــــار ثابـــــــــت والعقـــــــــد فـــــــــي تقـــــــــدم كـــــــــافي جـــــــــدًا للمنظمـــــــــة للحصـــــــــول علـــــــــى ثقـــــــــة دائـــــــــرة شـــــــــؤون 
األلغــــــــــام. وهــــــــــذا يســــــــــمح بتبنــــــــــي نظــــــــــام مخفــــــــــض ألخــــــــــذ العينــــــــــات. اذا طبقــــــــــت هــــــــــذه المعــــــــــايير علــــــــــى الجــــــــــدول اعــــــــــاله 

ــــــــــ  ـــــــــة ل ـــــــــأن حجـــــــــم العين P2م 444ف
Pـــــــــة كا ـــــــــت بشـــــــــكل واضـــــــــح، ســـــــــيحقق ثق ـــــــــة ضـــــــــمن هـــــــــذا، اذا اثب الجـــــــــزء مـــــــــن االرض  في

 بأن المساحة المحددة قد تم تطهيرها للعمق المحدد. 
 

 ب للملحق) 2الملحق (

 )التوجيه التكميلي بشأن أخذ العينات ( 

 استخدام االرض   -1

يمكـــن ان يزيـــد حجـــم العينـــة اذا تطلـــب ثقـــة اضـــافية بخصـــوص جـــودة التطهيـــر لفئـــات معينـــة مـــن االرض، علـــى ســـبيل المثـــال 
) LU1, LU2, LU3والمــدارس والمســاكن. وتقــدم ثــالث مســتويات ( بالبنايــاتالمســارات و ممــرات المشــاة والمنــاطق المحيطــة 

وينبغـي تضـمينه  دائـرة شـؤون األلغـامم االرض يجـب ان يقـرر مـن قبـل لتحقيق هـذه الثقـة االضـافية. المسـتوى المطلـوب السـتخدا
) الجــدول ادنــاه 5-يجــب ان يطبــق كأعــداد افتراضــي (أشــر الــى المرفــق ب، الفقــرة ب LU1فــي العقــد. اذا لــم يحــدد اي مســتوى،

 يوضح مستويات الثقة التي تستخدم في تحقيق هذا المعيار كالتالي :
% ثقـــــــــة حيــــــــث ان جـــــــــودة التطهيـــــــــر هـــــــــي 95، هنـــــــــاك مـــــــــا اليقــــــــل عـــــــــن LU1وى التــــــــالي تفتـــــــــيش اعتيـــــــــادي علــــــــى مســـــــــت

 افضل من المدى المحدد للجودة . 
 المتشدد االعتيادي  المخفض  استخدام االرض 

LU1 91% 95% 99% 
LU2 81% 85% 89% 
LU3 71% 75% 79% 

 مصداقية جودة التطهير  1-3-جدول ب

 مساحة العينات   -2

تقنــــــــــي او مــــــــــن المســــــــــح الالمســــــــــاحة المــــــــــراد تطهيرهــــــــــا وعمــــــــــق التطهيــــــــــر ينبغــــــــــي تحديــــــــــده فــــــــــي البدايــــــــــة مــــــــــن خــــــــــالل 
ـــــــــــــة  ـــــــــــــات الحـــــــــــــرب القابل ـــــــــــــي تنشـــــــــــــأ مـــــــــــــدى المســـــــــــــاحة الخطـــــــــــــرة بااللغـــــــــــــام ومخلف ـــــــــــــة الت المعلومـــــــــــــات االخـــــــــــــرى الموثوق

ل وينبغـــــــــــــي ان تعــــــــــــرف بشـــــــــــــك 9:10 الــــــــــــوطنيلالنفجــــــــــــار. ويجــــــــــــب ان تكـــــــــــــون متطلبــــــــــــات التطهيـــــــــــــر وفقــــــــــــًا للمعيـــــــــــــار 
 .ية االخرىاعتيادي في عقد او بعض الترتيبات الرسم

يمكـــــــــن ان تقـــــــــدم المســـــــــاحة المطهـــــــــرة للتفتـــــــــيش فـــــــــي واحـــــــــدة او اكثـــــــــر مـــــــــن " جـــــــــزء " مـــــــــن االرض. حجـــــــــم كـــــــــل جـــــــــزء 
يجـــــــــب ان يعبـــــــــر عـــــــــن الحاجـــــــــة لضـــــــــمان " عمليـــــــــة مســـــــــتمرة ". حجـــــــــم كـــــــــل جـــــــــزء مـــــــــن االرض ينبغـــــــــي االتفـــــــــاق عليـــــــــه 

 وجهة التفتيش . ةالجهة المنفذة لألزالفي البداية بين 
ـــــــــــــرة ب ـــــــــــــار مـــــــــــــن االرض ( انظـــــــــــــر الفق ادنـــــــــــــاه ) . االجـــــــــــــزاء  4-3-حجـــــــــــــم العنيـــــــــــــة يشـــــــــــــجع اســـــــــــــتخدام االجـــــــــــــزاء الكب

ــــــــار تخلــــــــق مخــــــــاطرادارة  ــــــــة. االجــــــــزاء الكب ــــــــق المســــــــتوى نفســــــــه مــــــــن الثق ــــــــل نســــــــبيا لتحقي الكبــــــــار تتطلــــــــب أخــــــــذ عينــــــــات اق
جــــــــزء كبيريحتــــــــاج الــــــــى تصــــــــحيح اكثــــــــرعن  التــــــــي تحتــــــــاج الــــــــى تــــــــوازن بأتجــــــــاه تكــــــــاليف أخــــــــذ العينــــــــات. وفشــــــــل تكــــــــاليف

 فشل جزء صغير .
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وان دمـــــــــج عـــــــــدة منـــــــــاطق مطهـــــــــرة صـــــــــغيرة فـــــــــي جـــــــــزء واحـــــــــد لغـــــــــرض حفـــــــــظ تكـــــــــاليف أخـــــــــذ العينـــــــــات يتطلـــــــــب عمليـــــــــة 
تطهيـــــــــــر ثانيـــــــــــة ومســـــــــــتمرة وهـــــــــــذا مـــــــــــن المحتمـــــــــــل ان ال يحـــــــــــدث عمليـــــــــــًا. والحجـــــــــــم االفضـــــــــــل لالجـــــــــــزاء ســـــــــــيحدد مـــــــــــن 

 الخبرة والظروف المحلية . 
 

 )) سجل التعديل(( 
 

 لشؤون األلغام الوطنيةإدارة تعديالت المعايير 
ســـــــــــنوات،  ةلمراجعـــــــــــة رســـــــــــمية علـــــــــــى أســـــــــــاس كـــــــــــل ثالثـــــــــــ لشـــــــــــؤون األلغـــــــــــام الوطنيـــــــــــةتخضـــــــــــع سلســـــــــــلة المعـــــــــــايير 

 والفنيـــــــــة ولكـــــــــن هـــــــــذا ال يمنـــــــــع إجـــــــــراء تعـــــــــديالت خـــــــــالل هـــــــــذه الـــــــــثالث ســـــــــنوات ألســـــــــباب تتعلـــــــــق بالســـــــــالمة التشـــــــــغيلية
 .ومستجدات العملالتطوير والكفاءة أو ألغراض 

ـــــــــد إجـــــــــراء  ـــــــــة وعن ـــــــــى هـــــــــذأي ـــــــــار اتعـــــــــديالت عل ـــــــــاريخ والتفاصـــــــــيل العامـــــــــة للتعـــــــــديل كمـــــــــا هـــــــــو  المعي ـــــــــم، وت ســـــــــُتعطى رق
ـــــــــى صـــــــــفحة غـــــــــالف المعـــــــــايير  ـــــــــدرج عل ـــــــــاه. كمـــــــــا أن التعـــــــــديل ي ـــــــــي الجـــــــــدول أدن ـــــــــةموضـــــــــح ف  لشـــــــــؤون األلغـــــــــام الوطني

 الخ". أرقام التعديل المدمجة بعة " رقم/في عبارة تظهر تحت تاريخ الط
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 الديباجة 

) والذي  DMA‘ ‘سيشار اليه الحقا ب  (  العراق في  ضمن استراتيجية تطوير تنسيق االعمال المتعلقة بااللغام
انشئ من اجل الحاجة لوضع اجراءات التشغيل النموذجية الزالة االلغام البشرية تحت الماء ( سيشار اليها الحقا . 

SOP HUD   ( مستنده على القذائف غير المنفلقة)UXO( الخبرات في مجال تطهير قاع البحر والبحيرة  على
 .الحرب العراقية االيرانية وبقية الحروب  من مخلفات    UXO المنفلقة االخرىوالنهر من االلغام والقذائف غير 

 جراءاتباقد تبنى انظمة غوص دولية ذات صلة (دائرة شؤون االلغام )ان العراق  DMAبناًء على أقتراح 
 الماء والتي تساهم في :  البشرية تحتالتشغيل النموذجية الزالة  االلغام 

 تحت الماء . البشرية  زيادة السالمة في اعمال ازالة االلغام  •
 .  المنفلقة االزالة الفعالة لاللغام والقذائف غير  •
 حماية مصالح المنظمات المعتمدة الزالة االلغام البشرية تحت الماء .  •
جراءات تشغيل ازالة االلغام البشرية تحت الماء ، فان هذه المعايير تحقق المبادى الهامة لتطبيق الى جانب ا •

وتدريب الغواصين في ازالة االلغام اللوائح والتعليمات الدولية للغوص الزالة االلغام البشرية تحت الماء . 
 ء . البشرية باالضافة الى لوائح الغوص الزالة االلغام البشرية تحت الما

سمة من سمات الدليل الذي سيكون االساس لتزامن اجراءات التشغيل النموذجية الزالة االلغام  للمعايير ان 
 البشرية تحت الماء . 

 : المقدمة 
اختيار القوانين واللوائح الخاصة تم  لدائرة شؤون االلغام في تدريب الغواصين في أزالة االلغام تحت الماء,ان 

تستند الى استراتيجية التطوير عبر نشاطات مجموعة العمل على صياغة اجراءات   الدوليةبمدارس الغوص 
  -ما يلي : عمل علىالنموذجية الزالة االلغام البشرية تحت الماء ، التشغيل 

القانونية التي لها الترخيص السياقات من خالل  ضمن منظمة اداء فعالية ازالة االلغام البشرية تحت الماء  1
بازالة االلغام البشرية تحت الماء وشهادة تسجيل صادرة من الدوائر الحكومية المختصة ، اعداد الشروط 

فيما يتعلق بكل تدابير السالمة مع حيازة الزامية لمعدات االسعاف االولى في حالة  )لغواص رئيسي مخو(
 حصول اي حادث . 

دول الغير المنفلقة االخرى والتي تشكل معضلة لجميع  والقذائف ان الممارسة اظهرت بان القاع ملوث بااللغام 2
ان الغواصين غير المدربين في دول معينة والذين قاموا بازالة االلغام والقذائف غير المنفلقة ، اصبحوا . تقريباً 

 ضحايا الجهل وعدم االهلية تحت الماء في التعامل مع هذه الوسائل . 
البشرية تحت الماء قد اصبحوا معروفين بفعاليتهم ومعرفتهم عبر الغواصين المدربين على ازالة االلغام  3

بسبب استخدام  في حل المشاكل الناجمة عن االلغام تحت الماء.  الماء فعالياتهم في ازالة االلغام تحت 
، الغواصين المدربين فان كشف وازالة االلغام تحت الماء ، ممكنه في المياه بصرف النظر فيما اذا كانت المياه 

. ان مزايا استخدام الغواصين المدربين الزالة االلغام البشرية المياه االخرى  قاعبحر ، بحيرة ، نهر ، قناة او
 تحت الماء هي : 

 .  المنفلقة يكشف الخبير تحت الماء ، المناطق الخطرة ، الملوثة بااللغام والقذائف االخرى غير  - أ
 الخبير يؤدي نشاطات ازالة االلغام البشرية تحت الماء .  - ب
يقوم بالتخطيط الهيدرولوجي والطوبوغرافي واالستكشافي المنهجي للحقل ويؤشر االماكن الخطرة في حقل  - ت

 . الماء االلغام تحت 
 الماء .  حماية السكان من االلغام والقذائف غير المنفلقة تحت - ث
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 مجال ازالة االلغام البشرية تحت الماء .  يساند ويطور التعاون الدولي في - ج
 .  . التحاليل وكذلك التقارير والمعلومات حول ازالة االلغام البشرية تحت الماء يجمع - ح
 .تحت الماء  اللوائح حول ازالة االلغام البشرية يقترح  - خ
 .  اخذ العينات والسيطرة النوعية الخاصة بازالة االلغام البشرية تحت الماء  - د

 
  المعيار له االهداف التالية :ان هذا 

 لبات والمعايير لتدريب الغواصين وتنفيذ عملية ازالة االلغام البشرية تحت الماء . توحيد المتط - أ
 مقاييس استخدام الغواصين الجراءات ازالة االلغام البشرية تحت الماء .  - ب
 تامين نوعية االستكشاف الفني تحت الماء وازالة االلغام والقذائف غير المنفلقة االخرى من القاع .  - ت
 ازالة  االلغام والقذائف غير المنفلقة االخرى من القاع . بناء الثقة مع المستخدم النهائي لعملية  - ث
 التوجيه بتطوير استخدام الغواصين لمعدات ازالة االلغام البشرية .  - ج
 

 جال الم
 ان هذه الوثيقة تتضمن مايلي :

للحصول على االعتماد في  المتطلبات:   تنظماجراءات تشغيل نموذجية الزالة االلغام البشرية تحت الماء التي 
تقوم بتدريب الغواصين  فانها  HUDعملية ازالة االلغام البشرية تحت الماء . فيما يتعلق بمنظمات ازالة االلغام  

 .    HUDترخيص الغواصين وتعليمات بشان ازالة االلغام    و لعمليات ازالة االلغام البشرية تحت الماء 
تعرف تصنيف الغواصين ، المعدات ووسائل الغوص ـ ادارة الغوص   ;      HUDان نظام الغوص الزالة االلغام 

االجراءات المتخذة تحت الماء في حالة حصول اي  العامة والخاصة  ، ، اداء عملية الغوص ، االجراءات االمنية 
حادث ، الفحوصات الطبية  ، نقل المصابين او المرضى من الغواصين ، النواحي الصحية للغواصين ، المعدات 

 والوسائل الطبية المتوفرة للغواصين في المياه البعيدة عن المؤسسات الطبية . 
 

 المفاهيم وااليضاحات 
ازالة االلغام البشرية تحت الماء لها وضع جهة او شركة : ان منظمة  ماءمنظمة ازالة االلغام البشرية تحت ال

ولكونها قد اوفت بشروط منحها الشهادة المناسبة الداء وتنظيم عمليات الغوص الزالة االلغام والقذئف  قانونية 
 غير المنفلقة . 

او شهادة المدرب وتامين المسؤولية تجاه االشخاص  الغوص شهادة قيادة  ان الغواص الذي لديه الوضع النشط :
 .  حالة الغوص النشط لديهم واالخرين ورخصة العمل 

 
ط قائد الغوص اومساعد مدرب يمنح و: ان الغوص الذي يلتزم بشر  ( P4,P3 )  اخصائي السيطرة على الغوص

 شهادة من مدرسة الغوص الدولية . 
او شهادة مدرب    P4,P3: ان قائد الغوص هو الغواص الذي لديه اختصاص السيطرة في الغوص   قائد الغوص

 غوص . 
 

مع اعلى درجة في تدريب  ترخيص –: هو الغواص الذي يحمل شهادات  مدرب الغوص الممنوح شهادة مدرب
 . الغواص وفق معايير مدرسة الغوص الدولية 
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 1العنوان 

 ازالة االلغام البشرية تحت الماءشروط اعتماد عملية   1
على  DMAمن قبل منظمة   HUDتم منح التراخيص بشان عملية ازالة االلغام البشرية تحت الماء  ي 1-1

على االراضي التي يتم  HUD     وبالنسبة لمنظمة ازالة االلغام  HUDاالراضي التي  يتم فيه اداء عملية   
 الترخيص ، يتم تطبيق الشروط التالية : الحصول على لغرض   HUDفيها اجراء عمليات   

المتطورة الستخدامها    HUDتشجيع اجراءات التشغيل النموذجية الخاصة مع اجراءات عملية ازالة االلغام   - أ
من قبل الغواصين في عمليات ازالة االلغام البشرية تحت الماء تتوافق مع المعايير الوطنية والدولية  لعملية  

HUD   .  
على اجراء تامين عن المسؤولية تجاه االشخاص االخرين ، وعلى مدربيهم  HUD يجب ان تشجع منظمة    - ب

 المسؤوليه تجاه االشخاص االخرين .  عنكذلك تشجيع اجراء التامين 
ومن خالل الهيكل االداري ، مدرب غوص معتمد بموجب معايير مدارس  لدى المنظمة كون تيجب ان  - ت

 الغوص الدولية . 
 ترخيص  –ان يحمل شهادة   HUDعلى كل غواص تستخدمه منظمة ازالة االلغام البشرية تحت الماء   - ث

 صادرة من مدرسة غوص دولية . 
ان تعرض برنامج لتدريب الغواصين بموجب معايير مدارس الغوص الدولية مترجم  HUDعلى منظمة   - ج

 جري فيه عمليات الغوص . تحسب لغة البلد الذي 
 وص واحد على االقل يكون مرخصا ونشطا . تعيين مدرب غ - ح
 تمتلك مرافق تجارية في موقع مناسب مع مضلعات لتدريب الغواصين ومظهر مهني في مكان المنشا .  - خ
 .   HUDثة في الغوص الجراء عملية ازالة االلغام البشرية تحت الماء    استخدام المعدات والوسائل الحدي - د
 ذات جودة مطلوبة . و الهواء او التنفسامتالك ضاغطات مناسبة لتوفير  - ذ
 امتالك مجموعة ادوات وبرنامج االسعاف االولي باالضافة الى خطة نقل الجرحى .  - ر
 امتالك وسائل لوضع عالمات موقع الغوص ( عوامة ، ضوء فالش او علم الغوص ) .  - ز

 . للعيان  يجب وضع ارقام هواتف غرف تخفيف الضغط في مكان واضح  - س
 ل تخويالت وتراخيص العمل الضرورية وتمتثل لكل اللوائح االيجابية في مكان النشاط . الحصول على ك - ش

بانها ليست تحت التحقيق وال تنتهك اللوائح االخالقية او معايير مدارس الغوص الدولية خالل االشهر  - ص
 االثني عشر الماضية . 

 لوائح الغوص الدولية واجراءات التشغيل النموذجية في ازالة االلغام البشرية تحت الماء .  تلتزم بتطبيق  - ض
من بين شروط كل ما ورد اعاله العتماد عملية ازالة االلغام البشرية تحت الماء فان الشخص المسؤول   1-2

 الوطني :   DMAملزم بتقديم الوثائق التالية مع تقديم طلب االعتماد الى    HUDالذي يمثل منظمة  
 نسخة من شهادة التسجيل ( مقتطفات من سجل المحكمة ) . •
 قائمة باسماء المدربين وقيادي الغوص ، تراخيص عملهم اذا كانوا غرباء .  •
في مجال ازالة  ا يمها ، المكان ونتائج عملياتهظتن HUDوصف موجز للمتلكات الفنية الرئيسية لمنظمة   •

 .  HUDااللغام  
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 2العنوان 
 استخدام الغواصين في تدمير وازالة االلغام تحت الماء والقذائف غير المنفلقة . 2

المتاثرين بمخاطر االلغام  العراقالغراض حماية السكان في  HUD الغواصين في اعمال ازالة االلغام    2-1
 يتم استخدامهم للنشاطات التالية :

 استكشاف المناطق الخطرة تحت الماء  - أ
لتحديد درجة  االساسية هي الطريقة وان استكشاف المناطق الخطرة تحت الماء يتم من خالل استخدام الغواصين 

تلوث القاع . ان هذا النشاط في االستكشاف الفني يتالف من فحص فني مفصل للمناطق الخطرة عند القاع . من 
عند القاع وباستخدام كاشف االلغام ، يحدد خالل استخدام الفيديو وتكنولوجيا التصوير والتصوير تحت الماء 

 .  غير المنفلقة في القاع و / او القذائف  بااللغام  االماكن الملوثةويؤشرالغواص 
 أستكشاف المنطقة الخطرة تحت الماء يمكن تنفيذه عن طريق غواصين اثنين كحد اعلى معا . 

 وضع العالمات بعد االستكشاف تحت الماء  - ب
فانه من المفيد وضع شريط في موقع  المنفلقة وثم تحديد التلوث بااللغام والقذائف غير  بعد استكشاف القاع

واضح كاشارة تحذير حول وجود االلغام . ان المنطقة التي تتعامل مع السالمة البحرية او تستخدم المصادر 
 تحت الماء في ذلك الموقع يجب ان يتم اشعارها خطيا بذلك .

 تحت الماء  المنفلقة غير  ازالة االلغام والقذائف - ت
يتم تنفيذها  المنفلقة  تحت الماء  وتنظيف القاع من االلغام والقذائف  المنفلقة ان ازالة االلغام والقذائف غير 

االلغام البشرية تحت الماء  وبموجب دعم لوجستي من الغواصين على  من قبل غواصين معتمدين الزالة
السفن او على االرض مثل هؤالء ال حاجة العتمادهم في عملية ازالة االلغام . وبسبب المخاطر العالية 

من االلغام  مع هدف ازالة االلغام تحت الماء وتنظيف القاع  التي يتعرض لها الغواصين البحريين 
 ، يجب ان يكون غواص واحد فقط او في الحاالت االستثنائية غواصين تحت الماء .  المنفلقة ير والقذائف غ

 
 3العنوان 

 ) HUDالتدابير االمنية في عمل الغواصين الزالة االلغام تحت الماء  (  3
فان على    HUDالى جانب التدابير االمنية الواردة في هذا المعيار الخاص بعمل الغواصين خالل عمليات   3-1

 -التمسك باالجراءات االمنية التالية :  HUDمنظمة   
يتم تعيين اولئك الغواصين الذين يملكون شهادات حول  الماءالغراض عملية أزالة االلغام البشرية تحت  - أ

الصادرة من معاهد مخولة ومعروفة حول تدريب  HUDتنفيذهم الناجح في التدريب على ازالة االلغام    
 .    HUD  في الغواصين 

يجب على المنظمة ان تعرض معدات ووسائل غوص مناسبة الزالة االلغام وتنظيف القاع من القذائف  - ب
 .  المنفلقة غير 

هو الشخص المسؤول عن   HUDمن اجل ازالة االلغام    HUDان قائد عملية الغوص في المنظمة  - ت
 .   HUDمصدق من قبل مدير منظمة ازالة االلغام    خطة للغوص البحريوضع 

ان يكون  ، يجب وفقا للوائح الغوص من اجل ازالة االلغام البشرية تحت الماءان قائد عملية الغوص ،  - ث
 س في سجل الغوص . طويشرف على االحتفاظ بسجل خاص لجميع عمليات الغ متواجدا 

، ازالة االلغام او تنظيف ستكشاف تحت الماء ، اال HUDخالل تدريب الغواصين الجراء عملية    - ج
تحت الماء فان حضور اخصائي طبي  للمالحة او طب الضغط البشرية وااللغام  المنفلقة القذائف غير 

 باالضافة الى تقني طبي مع سيارة اسعاف ومعدات هي من االمور االلزامية .  العالي
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 4العنوان 

 التعاون والسيطرة
استعمال الغواصين في مجال ازالة االلغام البشرية تحت الماء يشمل كل االنشطة المتعلقة ان التنسيق في  4-1

  HUD   ،DMAوبين المشاركين االخرين في العملية  ( منظمة      HUD بالعمل داخل منظمة ازالة االلغام
ان الهدف من التنسيق في االستخدام المخطط لقدرات منظمة    المنظمات الرقابية ........الخ )  ,لوطني ا

HUD     وعن  المنفلقة في االستكشاف تحت الماء ، ازالة االلغام وتنظيف القاع من االلغام والقذائف غير
 الوطني لتقدم العمل واستخدام الغواصين في عمليات ازالة االلغام .   DMAطريق   

 ه االلغام مراقبة قاع المياه المزال عن - أ
بناء على طلب     HUDنه تتم من قبل منظمة  مان المراقبة واالشراف على قاع المياه المراد ازالة االلغام  •

DMA بموجب تخويل خطي مسبق   نح االوطني او المDMA   . الوطني 
تعيين ثالثة مدربين   HUDلمراقبة و االشراف على قاع المياه المراد ازالة االلغام عنه فان على منظمة    •

من قبل معاهدة مخولة   HUDغوص على االقل مرخصين ومعتمدين الزالة االلغام البشرية تحت الماء  
لمدرب واحد على االقل لتدريب الغواصين الزالة االلغام البشرية تحت الماء ، يجب ان يكون ومعروفة 

ولية المذكورة ( اي مدرب معتمد لدمن بين اعلى اصناف مدربي الغوص وفق معايير مدارس الغوص ا
 )   دولياً 

التي تقوم بعملية المراقبة واالشراف   HUDخالل عملية ازالة االلغام البشرية تحت الماء فان منظمة   •
 . HUDعليها ان تقدم تقريرا واحدا على االقل حول النشاطات اليومية لغواصي عملية 

االلغام البشرية تحت الماء ، فان على كل مدربي الغوص  عند المرحلة النهائية من تحقيق مشروع ازالة •
الثالثة ان يقوموا بفحص القاع الذي ازيلت عنه االلغام ، اعداد التقرير النهائي ، التوقيع عليه وتسليمه الى 

 والتي بدورها تحوله الى المنظمات المعنية .   HUDمنظمة  
الوطنية   MAC، الىيجب تسليم التقارير حول المراقبة واالشراف على القاع الذي تم ازالة االلغام  منه  •

باالضافة الى المانح الذي يقدم االموال الجراء عملية ازالة االلغام عند   HUDواطراف عقد عملية 
 مطالبته بالتقرير . 

عمل على خريطة مناسبة مع فيديو مغلق وسجالت يجب ان يتضمن التقرير على بيانات دقيقة حول موقع ال •
في القاع ابتداءا  ثم الفيديو ومسجالت التصوير للقاع  المنفلقة تصوير ، فيما يتعلق بااللغام والقذائف غير 

 فيما بعد . 
 الوفاء بالشروط التالية :  HUDلغرض مراقبة واالشراف على ازالة االلغام من القاع فعلى منظمة   •

  الطرف الثالث .اجراء التامين النافذ عن المسؤولية تجاه  
  . تعيين مدرب واحد على االقل ومنحه تراخيص العمل لمدربيه اذا كانوا اجانب 
  يجب ان يكون لدى مدرب الغوص التامين الشخصي او التامين من المسؤوليه تجاه االشخاص

 االخرين . 
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 التسجيل وتقديم التقارير   - ب
الوطني وتحتوي كل قاعدة بيانات لكل    DMAيجب ان تكون مسجلة لدى  العراقفي   HUDكل منظمات 

على اسم المنظمة ، عنوانها ، ارقام الهواتف وعدد الغواصين المعتمدين الزالة االلغام البشرية  HUDمنظمة 
 تحت الماء . 

عملية ازالة االلغام تحت الماء وبكفاءة في  دام الغواصين فيان التسجيل يمكن المنظمة من : التخطيط الستخ
فورا عن تلوث القاع بااللغام واالتصال والمشاركة في البيانات  حماية السكان من االلغام تحت الماء واالبالغ 

 حول تلوث القاع بااللغام لغرض انجاز تقرير احصائي عن المنطقة وبشكل واسع . 
االلغام ، تنظيف القاع من  افيما يتعلق باالستكشاف تحت الماء ، ازالة  HUDان التقارير حول نشاطات منظمة 

يجب ان تكون دقيقة حول موقع العمل عن طريق الفيديو المعلق وتسجيل  المنفلقة االلغام والقذائف غير ا
 الصور للقاع قبل وبعد ازالة االلغام . 

 
 5العنوان 

 HUDتدريب الغواصين على عملية ازالة االلغام البشرية تحت الماء 
  HUDاشكال تدريب الغواصين على عملية  5-1

 يوم عمل . 17ينظم التدريب على شكل دورة تستغرق 
  HUDالمشاركون في التدريب على عملية ازالة االلغام  5-2

والمنظمات غير الحكومية  ين المتخصص الوكاالت  نالمشاركون في الدورة التدريبية هم من الغواصي
والمنظمات الدولية االقليمية والمنظمات االخرى التي تتعامل مع نزع السالح والتخلص من االلغام والقذائف 

التدريب على الغوص دون ومنفلقة و الدول االخرى  المعنية بالحماية من القذائف غير  العراق المنفلقة غير 
 معدات غوص مستقلة .

لحماية  من التي تتعامل مع ازالة االلغام واطنية اركين الحصول على توجيه من المنظمة الويجب على المش
 ) وبشكل خطي .  DMA. وهذه التوصية يجب ان تسلم الى (   التلوث بالقذائف غير المنفلقة 

 :  HUDشروط مشاركة الغواصين في التدريب على عملية  5-3
 ان يلتزموا بالشروط التالية : HUDيجب على المرشحين بالمشاركة في الدورة التدريبية حول ازالة االلغام  

غواص ثالثة نجوم او       DIVECONاجازة خاصة بدرجة قائد غوص    –ان يحصلوا على شهادة  •
 ,INTD, PSSالغوص الدولية المعتمدة ( مدارسللدرجة المذكورة وفقا لمعايير غوص معادلة  اية درجة

CEDIP , NAUI , UDI , PADI , CMAS . SSI   (  
 . المنفلقة برنامج الدورة االساسية والتمهيدية الخاصة بالحماية من القذائف غير اجتازوا  •
 لديهم شهادة طبية لم تمر عليها اكثر من سنة واحدة .  •
 الغوص وفقا للمعايير المعتمدة .  اجتازوا أختبار •
 وقعوا على اقرار حول قبولهم المسؤولية واالخطار .  •
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 6العنوان 
 اجراءات الفحص وتقييم المعرفة للغواصين للدخول في دورة ازالة االلغام البشرية تحت الماء

والتدريب لمحاضرات يلتزم المدرسين والمدربين ان يقدموا للمشاركين في الدورة منذ بداية القاء ا  6-1
 مايلي :

الغرض والهدف من التدريب . برنامج تدريب الغواصين في ازالة االلغام البحرية تحت الماء والحماية من 
، معايير تقييم الحالة النفسية والبدنية للقبول في الدورة وكذلك معايير اختبار المعرفة  غير المنفلقة القذائف 

 في االمتحانات النهائية . 
عليه ان يوقع من التدريب ،  الغرضغواص قبل بدء الدورة وبعد عرض االهداف و –مرشح كل  6-2

 اقرارا بقبول المسؤولية والمخاطر . 
يقوم بتقييم  أعضاءمن ثالثة اعضاء يتالف من  لجنة DMAالبرنامج التدريبي يشكل مدير في بداية  6-3

الشهادات الطبية حول القابلية في الغوص التي لم تمض عليها اكثر من سنة واحدة وان المرشح يلتزم 
 وكما يلي :  الختبار الغوصبشروط القبول في البرنامج التدريبي بموجب المعايير المحددة لالكمال بنجاح 

سطح والفترة القصوى الجتياز متر على ال 300السباحة الحرة بالمعدات البسيطة الى مسافة  •
 .  دقائق  9المسافة هي 

 امتار مع رفع القناع واداة التنفس .  10السباحة والتوقف عن التنفس في عمق  •
 3دون انقطاع لمدة و  السباحة مع معدات بسيطة ، التنفس مع اداة التنفس ، دون قناع على السطح  •

 دقائق . 
 دقائق .  7متر وبحد اقصى خالل  1000الجري لمسافة  •
 مرة دون انقطاع على االقل . 40رفع وانزال اليدين لمدة  •
 مرة دون انقطاع على االقل .  30تمارين البطن على االقل  •

خالل  RCUD االعضاء الثالثة ، الذين تم تسميتهم من قبل مدير   لجنة م اداء اختبار المعرفة اما 6-4
 .من االساتذة ومنظمي الدورة  المؤلف ة واعداد الدور

 اختبار المعرفة خالل وقت الدورة وبعدها ويشمل : 6-5
االختبار االعتيادي ويتم اداؤه خالل التدريب العملي . ويكون كفوءا خالل تنفيذ كل عناصر التمارين  •

المجلس فان المرشح ال يحق له مواصلة التدريب  العملية وبعكسه وبناء على توصية المدرب وتاكيد
 .ويفشل بالدورة 

لنهائي للمعرفة العملية ، يقدم المشاركين مجاميع فردية مشروعهم وانجاز التمرين العملي ااالختبار  •
 بموجب المشروع وتكون المعرفة العملية لالشخاص والعمل الجماعي للمشاركة وفقا للمشروع . 

معرفة النظرية .، يقوم المشاركين بانجاز كل االختبارات التحريرية التي تتضمن االختبار النهائي لل •
 ر . في نهاية االختباواحد  سؤال مع اجوبة معروضة والتي تكون من بينها جواب صحيح  100

االختبار ، تصحيح نهائي لالخطاء . على ان ينال  لجنةالتحريري ، يستعرض المشارك االجوبة مع 
 من االجوبة الصحيحة على االقل لاليفاء بالمتطلبات واجتياز االمتحان .   %75المشتركين 

 .يتم اداؤه امام مجلس االعضاء الثالثة و   c  و  bاختبار المعرفة تحت  6-6
 اختبار المعرفة يتم احتساب درجاته حسب مقياس "  النجاح والفشل " .  6-7
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اعادة االختبار في غضون ثالثين يوما .  المشارك الذي ال يتجاوز اختبار المعرفة النظري بامكانه 6-8
واذا ما فشل المشارك للمرة الثانية في االختبار ال يمكن اعادة االختبار مرة اخرى . والمشارك الذي يفشل 

 في اختبار المعرفة العملية ال يشارك في اختبار المعرفة النظرية 
 

 
 مدرســة لتـدريب الغواصين علـى أزالة االلغام 

 
 الغوصقواعد 

 
 
 

 
 

 المقدمة 
 
 

ان  خطة الغوص الخاصة بعملية ازالة االلغام  البشرية تحت الماء اعدت لتحرير الخبرات والمعرفة الحالية في 
 مجال الغوص ، الطب تحت الماء والقواعد الفنيه المعينة لبعض انواع معدات الغوص . 

الغواص ، المبادئ االساسية  للغوص من ان خطة الغوص تشمل تصنيف الغوص ومعدات الغوص ، تصنيف 
اجل ازالة االلغام البشرية تحت الماء ، الغوص بجميع انواع معدات الغوص ، وثائق الغوص ، التدابير الخاصة 

 تحت الماء ، الوسط المؤثر وامتصاص المواد .  والعامة لضمان االمن والطب
ات الغوص الزالة االلغام البشرية تحت الماء بامان فعالي الجراء، ان هدف الخطة هو تقديم التخطيط الوحيد 

 وفعالية . 
ان الخطة معدة لمدربي الغوص ومرشدي الغوص باالضافة الى مدراء المنظمات الذين يقررون خطة الغوص 
واستخدام الغواصين لعملية ازالة االلغام البشرية تحت الماء وانها وثيقة مطلوبة باالمكان استخدام الخطة لكتاب 

 لغوص . ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
 
 

 خطة الغوص
 الزالة االلغام البشرية تحت الماء

 
 1العنوان 

 القرار العام 
 

 تعريف الغوص الزالة  االلغام البشرية تحت الماء   1
، وفقا لهذه الخطة ، فان  ) HUD الماء ( سيشار اليه الحقا باسم  ان الغوص الزالة االلغام البشرية تحت 1-1

ن الغواصين في بعض الوكاالت المعنية ، الوكاالت غير واتحت الماء  دده الغوص يعني اداء  الفعاليات  المح
الحكومية ، المنظمات االقليمية  الدولية وغيرها المشاركة في نزع السالح وااللغام وتدمير القذائف غير 

،  المنفلقة معنية بتقديم المساعدة والحماية المدنية ضد القذائف غير والدول االخرى الالعراق المنفلقة في 
 والقيام بها . انهم يتدربون في بدلة الغوص ( يغوصون مع معدات غوص مستقلة ) 

البحر ، النهر ،    الغوص الزالة االلغام البشرية تحت الماء يمكن تنفيذه في المياه  الراكده والجارية ( 1-2
 ات ، القنوات ، انظمة المجاري والصرف الصحي واحواض السباحة ) . البحيرة ، المستنقع

وينتهي في لحظة خروج يبدأ الغوص من لحظة ارتداء الغواص لمعدات التنفس تحت الماء الداء مهمته ،  1-3
 الغواص من الماء وهي اللحظة التي يبدأ الغطاس على استنشاق الهواء من الغالف الجوي . 

 
 2العنوان 

 الغوصتصنيف 
 ان الغوص تحت الماء يقسم حسب نوع المعدات المستخدمة في الغوص وازالة االلغام البشرية تحت الماء :  2-1

 الغوص بحلقة مفتوحة .  -1
 الغوص بحلقة مغلقة .  -2
 الغوص بمعدات حلقة شبه مغلقة . -3

 ام :وسائل االستنشاق المستخدمة في الغوص الزالة االلغو  ان الغوص تحت الماء يقسم حسب نوع  2-2
 الغوص بمعدات الهواء المضغوط . -1
 الغوص بمعدات االوكسجين النقي .  -2
 الغوص بخليط من الغازات االصطناعية .  -3

 ان الغوص تحت الماء يقسم الغراض خاصة :  2-3
 الغوص لتدريب الغواصين على ازالة االلغام البشرية تحت الماء .  -1
 الكشف عن حقول االلغام .  -2

تشمل الغوص الماهر والتدريب التقني الزالة االلغام   HUDان تدريب الغوص من اجل ازالة االلغام   2-4
 البشرية تحت الماء يتم اداء مثل هذه االنواع من الغوص وفقا للبرنامج والمنهاج المحدد. 

وث المياه الغوص الستكشاف حقل االلغام يشمل على اداء فعالية الغوص الزالة االلغام للتحقق من تل 2-5
 من قاع المياه .  غير المنفلقة ، او تنظيف وتدمير االلغام والقذائف بااللغام ، ازالة االلغام 
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ان المنظمة التي تؤدي عمليات الغوص الزالة االلغام البشرية تحت الماء تنسق خططها للغوص بموجب  2-6
 .  HUDاجراءات التشغيل النموذجية في ازالة االلغام 

 
 مناسبة لشروط او تسهيالت اداء الغوص الغراض ازالة االلغام البشرية تحت الماء فاننا :  2-7

 نغوص في ظروف مؤاتية . -1
 نغوص في ظروف غير مؤاتية .  -2
 نغوص في الظروف الصعبة .  -3

هناك عدة عوامل تجعل الظروف صعبة او سهلة لعملية ازالة االلغام البشرية تحت الماء انه وقت الغوص  2-8
، شفافية المياه ، رؤية القاع ، درجة حرارة الماء ، عمق الغوص ، الرياح  وظروف االمواج ، قوة التيار ، 

 الخ . التلوث ، معدات الغوص المعتمد عليها ، االمكانيات االمنية ........
 ان الظروف االصعب تتطلب التركيز النفسي والبدئي والتدريب المتقدم . 

 ظروف الغوص المواتية هي كالتالي :  2-9
مئوي ، ال  12متر ، درجة حرارة اكثر من  2متر ، الرؤية  في الماء اكثر من  40الغوص النهاري لعمق 

 عقدة .  0,6بيوفورت وقوة التيار حتى  2وجود للتلوث البكتيري والكيمياوي واالشعاعي ، قوة االمواج حتى 
 الغوص في ظروف غير مؤاتية يعني :  2-10

  الغوص ليال تحت ظروف غير مؤاتية . •
 متر عمق .  40اكثر من الغوص خالل النهار الى مسافة  •
 متر .  2الى  0,5الغوص خالل النهار في الماء وبشفافية من  •
 درجة مئوية .  12-8الغوص خالل النهار تحت درجة حرارة  •
 .  4-2الغوص خالل النهار وسرعة االمواج من  •
 عقدة . 0,8    -0,6 التيارالغوص خالل النهار وقوة  •
 الغوص خالل النهار وهناك تلوث بكتيري وكيمياوي في الماء .   •
 الغوص والماء ضارب الى الزرقة .  •

 الغوص في ظروف صعبة يعني : 2-11
 الغوص ليال عندما يكون ظروف الغوص االخرى صعبة جدا .  •
 متر .  40الغوص خالل النهار على عمق اكثر من  •
 متر .  0,5الغوص خالل النهار عندما تكون شفافية الماء اقل من  •
 الغوص ليال عند عدم وجود امكانية لتوفير االمن المباشر .  •
 درجات مئوية .  6الغوص خالل النهار ودرجة حرارة الماء اقل من  •
 .  4الغوص خالل النهاروحالة الموج اكثر من  •
 عقدة .  0,8ن الغوص خالل النهار وكثافة التيار اكثر م •
 الغوص النقاذ ارواح الناس .  •

 بصرف النظر عن فئات الغوص ، يحظر الغوص في الظروف التالية :  2-12
 كم / ساعة ) .  5,5عقدة (  3في المياه التي يكون التيار فيها اكثر من  •
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على المحافظة على في الحاالت التي تكون فيها االمواج والرياح تتسبب في عدم قابلية زورق الغوص  •
 سالمة الغواص حتى الغوص والخروج . 

 ضغط الماء في موقع العمل .  تخفيف ، توقع  4في حالة البحر اكثر من  •
 .  المبلله  درجات مئوية في بدلة الغطس 3عند انخفاض درجة حرارة  الماء القل من  •
 امتار .  4اذا كان هناك ضباب او مطر على سطح الماء اقل من  •

 3العنوان 
 وسائل ومعدات الغوص

تحت الماء الزالة  ة الكامل ية تعتبر معدات الغوص نظام متكامل تمكن من الغوص واداء المهام االمن  3-1
 االلغام البشرية تحت الماء . 

معدات الغوص الخفيفة ( سيشار  استخدام الغواص  تشترط  HUDالداء الفعاليات في المياه فان منظمة     3-2
 من هذا القانون .  3) مع اجهزة غوص وفقا للمادة  LIDEاليها الحقا بكلمة   

تشمل على : اجهزة الغوص ، بدلة الغوص ، القناع وجهاز التنفس )  LIDE معدات الغوص الخفيفه (  ان
العمق  مقياس تحت الماء ، الزعانف ، حزام الوزن ، سترة الغوص ( الطفو المعوض ) ، ساعة الغوص ، 

ان قائد ، جهاز تخفيف الضغط ، بوصلة الغوص ، سكين الغوص ، مصباح تحت الماء وعوامة التاشير . 
الية عملية غوص محددة  ة من معدات الغوص الخفيف ريق يامر بارتداء الحد االدنى الفمجموعة الغوص / 

 . 
واء والغاز النقي الخاص بالغوص هان وسائل الغوص تشمل : ضاغطات الغوص ، مضخة سكب الغاز ، ال 3-3

سفينة الغوص ، ، ، غرفة تخفيف الضغط ، اجهزة الستنشاق االوكسجين على السطح ، اجهزة لالوكسجين 
الغوص  ، كاميرا وكاميرا فيديوية للتصوير تحت الماء ، كشاف المعادن  PEL،  سائل اتصاالت تحت الماء و

 والمواد المنفجرة تحت الماء ولوحات الكتابة تحت الماء . 
 4العنوان 

 سفن الغوص
لتقديم االداء االفضل لفعالية الغوص لعملية  سفن الغوص بموجب هذا القانون هي قوارب مصنوعة  4-1

 ازالة االلغام البشرية تحت الماء ، مجهزة بالتقنية والكادر . 
يجب ان يجهز قارب الغوص على االقل بضاغظ الغوص ، مستودع هواء ، غرفة تخفيف الضغط  4-2

 واجهزة االسعاف االولي المناسبة  .
 5العنوان 

 تصنيف الغواصين
  HUDالعاملين في منظمة  HUDوفقا لمهارتهم التدريبية فان الغواصين المعتمدين في ازالة االلغام  5-1

 مقسمين الى : 
غواصين الذين يحملون ، ال SSIلكل      DIVECONقائد غوص من الفئة االوطئ من   –غواصين  •

تم تدريبه بموجب معايير مدارس الغوص الدولية او غواص من الفئة المرادفة ، CMAS نجوم لكل 3
 االخرى الجراء التشغيل النموذجي لعملية ازالة االلغام البشرية تحت الماء . 

مدربين غوص تم تدريبهم من قبل مدارس الغوص الدولية المدرجة في اجراءات التشغيل النموذجية  •
 لعملية ازالة االلغام البشرية تحت الماء . 



14 
 

ص اما اعلى درجة من المهارة فهي مطلوبة امن المهارة للفعاليات المحددة مطلوبة للغو ان ادنى درجة 5-2
 نجوم .  3يحملون درجة الذين  حكم الغوص او مدرب الغوص  –للمدرب 

 
 
 
 
 

 6العنوان 
 بعملية ازالة االلغام البشرية تحت الماء ةمنظمة الغوص الخاص

عدد من النشاطات ، التدابير واالجراءات هي  االلغام البشرية تحت الماء :  ان منظمة الغوص الزالة 6-1
منظمة   والمساعدة الطبية البدأ من ادارة تالمخطط لها والتي يتم تنفيذها بموجب كل مواضيع الغوص التي 

الغوص االمن والفعال  خالل اداء عمليات ازالة االلغام البشرية تحت الماء الى المنفذين المباشرين الغراض
 .على الوثائق القانونية  باالعتماد 

 
 توجيهات الغوص
 وثائق الغوص

 يخطط له على اساس الوثائق التالية : HUDان الغوص في منظمة  -1
 خطة الغوص . •
 . الماءعملية ازالة االلغام البشرية تحت بطلبات وتعليمات االدارة الخاصة  •

 للغوص " . تسمى هذه الوثائق " بوثيقة التخطيط
 المنهاج التدريبي حول عملية ازالة االلغام البشرية تحت الماء .  -2
 وفقا لقانون الغوص .  النهائي كيفية فهم الغوص  عن خطة الغوص وخطة الغوص اليومي هي وثيقة  -3
 :  HUDفي منظمة  التالية  المستندات باالعتماد على الغوص  -4

 خطة الغوص . •
 سجل االداء . •
 كتيب الغوص . •

 يحتفظ الغواص القائد بسجل خطة الغوص في السجل الخاص لخطط الغوص او في سجل المالحظات .  -5
يدون فيه بشكل فوري كل االجراءات بعد الغوص على اسس سجل  الذي يحتفظ الغواص القائد بسجل االداء و -6

 ان مضمون السجل يتم تدوينه وفقا لمعايير الغوص الدولية . خطة الغوص . 
البيانات الخاصة بمهارة  لالحتفاظ  بملف حول كتيب الغوص هو وثيقة المنتسبين الرئيسية . انه يستخدم  -7

 السجل .  فيلقد تم اضافة بيانات الغوص الى كتيب الغوص واهتمام الغواص خالل عملية الغوص . 
 مجموعة الغوص في عملية ازالة االلغام البشرية تحت الماء .  مع المشاركة 

النوع المستخدم من االجهزة الخاصة  بصرف النظر عن عة الغوص حول معدات الغوص الخفيفة ، مجمو -8
 بازالة االلغام البشرية تحت الماء تتالف من :

 قائد الغوص . •
 مساعد الغوص . •
 الغواصين . •
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 الغواص االحتياطي . •
 الشخص الذي يقود السفينة المالحية .  •
 طبيب الغوص . •
 .  االعضاءعلى  لالشراف –مدرب الغوص  •

ان  من هذه المادة .  1مجموعة الغوص مؤلفة من كل االعضاء وفقا للفقرة تكون  ليس من الضروري بان  -9
الحد االدنى من المجموعة التي باستطاعتها تنظيم االداء تتالف من : قائد غوص ، اداء الغواص داخل المياه 

 باالضافة الى غواص احتياط .
خالل عملية الغوص يكون الغواص القائد على سفينة الحماية البحرية اي ، التواجد على قارب الغوص او  -10

 المراقبة الجيدة لالحداث عند الغوص .  وحسبما تشكل على الشاطئ 
 ان واجبات الغوص القائد هي كالتالي : -11
 استخدام ودراسة خطة الغوص . •
 . HUDتص المسؤول عن منظمة اعداد خطة الغوص وتقديمها الى الشخص المخ •
 ، الفريق وتدقيق معرفتهم حول المهمة . اعداد التجهيزات الجماعية  لكل اعضاء مجموعة الغوص  •
 فحص قارب الغوص والوسائل الموضوعة لسير االعمال بشكل مالئم .  •
 السيطرة وتنظيم النقل ، الخزن ، االعداد واستخدام وسائل تفجير االلغام .  •
اذا كانت بدالت الغوص التي يلبسها الغواصين العاملين في المياه صحيحة وكاملة وكذلك تدقيق  تدقيق فيماال •

 معدات الغواص االحتياط .
 االطالع على صحة الغواصين واعطاء الترخيص بالغوص على اساس صحة الغواص . •
 تكليف كل اعضاء مجموعة الغوص بالمهام . •
 قارب المناورات عند التغيير خالل الغوص .االطالع على كل المنتسبين المشاركين في  •
 منطقة الغوص .  في تنظيم طريقة وضع العالمة  •
 .  الناحية االمنية تنظيم طريقة الغوص و •
 تدقيق المعرفة باالشارات المثبته .  •
 الغوص في فريق الغوص . تركيب وقيادة تنظيم  •
 النقي . تنظيم التعرض المسموح لالوكسجين خالل الغوص باالوكسجين •
 تنظيم العمق المناسب مع الهواء خالل عملية الغوص مع خليط الهواء والغاز . •
 تنظيم معالجة تخفيف الضغط خالل عملية الغوص مع خليط الهواء والغاز .  •
 خالل عملية الغوص . لمعدلة للغواص االحتياطي و زورق النجاة مكان والدرجة االتنظيم  •
 القوارب التي تهدد امن الغواصين .مراقبة منطقة الغوص وازالة كل  •
 اعداد وثائق ملف الغوص . •
اجراء التحليل  بعد الغوص ، لفترة ونوعية اداء العمل وابالغ مدرب الغوص المسؤول والمختص في منظمة  •

HUD  . 
 الى جانب ذلك ، ان قائد الغوص عليه ان يمتلك معرفة كبيرة بامور االسعاف االولي المحدد الصابات

وامراض الغوص باالضافة الى تقديم المساعدة الخاصة والتي تعني الى جانب اشياء اخرى ، جدول تسليم 
 واستخدام غرفة تخفيف الضغط . 
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ص المصاب ولهذا السبب افي حالة حوادث الغوص ، ينظم قائد الغوص تقديم االسعاف االولية الى الغو
 والمريض . أ عليه ان ينظم تقديم المساعدة المسبقة لقبول ونقل الغواص الجريح 

يقدم كل اعضاء مجموعة الغوص الى الغواص القائد ، ويتولى الغواص القائد تنفيذ كل القرارات المتخذة  -12
 . HUDمن قبل مدرب الغوص او الجهاز االداري لمنظمة 

 ص القائد خالل عملية الغوص .تغيير الغوا يمنع   -13
من هذه المادة ، وفي حالة عدم تمكن الغواص القائد في اداء واجبه بسبب المرض الظاهر  1استثناءا من الفقرة 

اكثر الغواصين مهارة بتنفيذ هذه الواجبات . في  هذه الحالة فان الغواص سيعمل كغواص ، يقوم خالل الغوص 
 بذلك .  HUDنظمة قائد بابالغ الجهاز االداري لم

 ال يستطيع الغواص القائد اداء اية وظيفة خالل فترة  الغوص .  -14
الغواص المساعد هو الغواص الماهر من الرتبة الثانية او المشرف الذي عينه الغواص القائد خالل عملية  -15

 الغوص وبامكان الغواص المساعد االشراف فقط على ثالثة عنوانين . 
 اعتمادا على احتياجات الغواص القائد فانه بامكانه تسمية مساعدين اخرين خالف عملية الغوص . 

 . HUDيختار الجهاز االداري الغواصين المعتمدين لعملية ازالة االلغام البشرية تحت الماء الداء واجبات  -16
 يلتزم الغواصين بما يلي : -17

 ء . لديه المعرفة الكاملة حول اداء الواجب تحت الما •
 معرفة االشارات القانونية والمقبولة لالتصاالت تحت الماء .  •
 التدقيق بانتظام لمعدات المنتسبين .  •
 اداء كل االوامر المنفذة من قبل الغواص القائد او الشخص الذي تم تحويل جزء من اختصاصاته .  •
 الذهاب الى غوص جديد ( استراحة ) . •
 . على االقل  ساعة من الغوص  12ال يشرب قبل  •
 ساعتين من الغوص على االقل .  قبل تناول الطعام  ال  •
 الصحية المحتملة .  ابالغ قائد الغوص وطبيب الغوص عن مشاكلهم •
 وقت البقاء تحت الماء . االهتمام بعدم تخطي العمق المحدد وعدم زيادة  •
 االهتمام باداء عملية تخفيف الضغط بشكل صحيح ووقائي .  •
 هناك سفن بحرية مهددة . ت التدقيق قبل الظهور الى السطح فيما اذا كا •
 فريق الغوص .  د االهتمام بعد •

يقوم الغواصين االخرين اداء واجباتهم  حيث  ق الغواص المدرب للغوص في نفس ظروف العمل في العم -18
 بالغواص االحتياط .  يسمون والذين 

 الهواء المظغوط .  مع منظمي LIDEيقوم الغواص االحتياط بتجهيز معدات الغوص الخفيف   
 ص االحتياط هي :اان واجبات الغو -19

 يكون فوق قارب السالمة خالل عملية الغوص اذا لم يامر الغواص القائد امرا مخالفا . •
 يعرف بشكل كامل واجباته وخطة الغوص . •
 السعافات االولية .يجب ان يكون مدربا على تقديم ا •
 . LIDEيلبس معدات الغوص    •
 اشارة الخطر ياخذ خزان الغوص ويستعد للغوص . عند حصول  •

 خالل عملية التدخل فان الغواص االحتياط يقوم بالغوص ومعه عوامة التاشير او حبل النجاة . 
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ع محرك الزورق ويكون الشخص الذي يقود قارب النجاة ال يمكن ان يكون غواصا ولكن بامكانه التعامل م -20
 على معرفة والمام بواجب الفريق ( معرفة حول ذلك ) .

 وال يؤدي اية اعمال اخرى . النجاة خالل الغوص يبقى بشكل دائم على زورق 
 طب المالحي وتخفيف الضغط ، بطبيب الغوص .ال يسمى الطبيب االختصاص في  -21

يكون طبيب الغوص وخالل عملية الغوص بجانب غرفة تخفيف الضغط واذا كانت غرفة تخفيف الضغط غير 
 .  ا في موقع الغوص فان الغواص القائد يحدد موقعه موجوده 

 
 

 واجبات طبيب الغوص هي : -22
 يفحص الحالة الصحية والنفسية والبدنية للغواصين قبل الغوص . •
الحالة الصحية المكتشفة واقتراح الحظر المحتمل للغواصين المعينين في   يقوم بابالغ الغواص القائد حول •

 الغوص . 
عن الحالة   استنشاق وامتصاص المواد وابالغ مدير الغوص  عملية  شكل دوري السيطرة علىيؤدي  و ب •

 . المكتشفة
 يساعد الغواص القائد لتثبيت نظام تخفيف الضغط والسماح بالتعويض لالوكسجين . •
 وسائل االسعافات الولية . يمتلك •
في حالة االصابة بتخفيف الضغط فانه يقدم المساعدة في الموقع ويقوم  باعداد كل شئ لنقل الغواص المصاب  •

 او المريض الى المستشفى . 
 دقيقة بعد اخر عملية غوص .  30بعد الغوص وخارج منحني االمن ، فانه ال يترك الفريق على االقل لمدة  •
ى الغوص هو الشخص المخول بمراقبة اعمال الغوص ، تنسيق العمل بموجب خطط ان المشرف عل -23

 الغوص وتطبيق لوائح قانون الغوص خالل عملية الغوص . 
 مدرب الغوص ينفذ واجب المشرف على الغوص .  –الغواص 

الغوص قد تعرض الغواصين  منطقةاذا وجد المشرف خالل فترة الغوص اية امور غير منتظمة في  -24
لالخطار فانه يقوم بوقف عملية الغوص . ويقوم بتبليغ الغواص القائد بقراره حول وقف الغوص ويقوم 

 الغواص القائد  باعتماد ذلك القرار . 
 اداء الغوص لغرض ازالة االلغام البشرية تحت الماء 2

غوص ان طريقة اداء الغوص بمعدات الغوص   ، بجانب الخصائص المشتركة ، تعتمد على اجهزة ال -25
 والنوع المستخدم كوسيط استنشاق .

 نوع الجهاز ووسيط االستنشاق ، تشمل المراحل التالية :  بصرف النظر عن اداء الغوص ، 
 .   LIDEاالجهزة ومعدات الغوص  اعداد  -1
 مالبس الغواص . -2
 الغوص . -3
 . المحددالبقاء في العمق  -4
 .الطفو  -5
 الغواص . اخراج  -6
 االحتفاظ بمستندات الغوص . -7

 تشمل :  LIDEاعداد االجهزة ومعدات الغوص    -26
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 اعداد وفحص االجهزة بشكل منتظم وفقا للتعليمات الفنية . -1
 مراقبة حزام االمان . -2
 مراقبة معدات الغوص االخرى الضرورية الداء الفعالية . -3
 عن ظروف االجهزة والمعدات . قائد الغوص ابالغ  -4

 تتضمن مالبس الغواص : -27
 ارتداء بدلة الغوص . -1
 تثبيت سكين الغوص ، الساعة ومقياس العمق . -2
 ارتداء حزام الوزن . -3
 ن سرج الغوص ) .اارتداء حزام االمان ( باستثناء وجودها على خز -4
 القناع وتعديل الزعانف وارتداءها . -5
 تعديل وارتداء الحزام . -6
 شد الغواص ( باستثناء في الغوص المستقل دون طوافة التاشير ) .  -7
 ئد حول االستعداد للغوص .اعالم الغواص القا -8

: اجهزة الغوص ، بدلة الغوص ، القناع ، الطوافة ،  وان الحد االدنى لمعدات الغوص   لتحقيق الغوص ه
قياس العمق ، م، الساعة ،  حزام االمان ( باستثناء وجود معدات ذات الحلقة المغلقة المعلقة في الظهر ) 

السكين ، جهاز التنفس تحت الماء وبالنسبة للغوص الليلي مصباح الغوص الليلي وبدال من ساعة الغطس 
 ومقياس الغوص يمكن للغواص ان يحمل حاسوب الغوص 

مرحلة الغوص الى داخل الماء ، يغادر السطح ويدخل الى العمق المحدد للعمل عند  ني ان الغطس يع -28
بالقدم او على الظهر عند الغوص مع اجهزة الدائرة المفتوحة او الشبه مغلقة يجب ان تكون  الدخول الى الماء

 بة التنفس فارغة . حقي
قبل الغطس بجهاز الدائرة المفتوحة او شبه المغلقة ، فانه من الضروري احداث ثالث رجات على نظام اجهزة 

 التعليق .
متر /دقيقة بصرف النظر عن نوع محرك جهاز الغوص في حالة  30تجاوز تان سرعة الغطس يجب ان ال 

االستنشاق  الداةاستخدام االجهزة مع تدفق ثابت فان سرعة الغطس يجب ان تكون قابلة للتكيف لتشكل نقص 
 في حقيبة التنفس والذي ينتج من خالل ضغط العالي للبيئة .

االستنشاق بالخروج من حقيبة التنفس او  باداة ان يسمح  خالل فترة الغوص حيثما كان ممكنا ، على الغواص
 خروج الهواء من حزام االمان . 

يبقى الغواص في العمق المحدد ولفترة تستمر من وقت الوصول الى القاع ( عمق العمل ) و حتى وقت  -29
ق مختلفة ، الطفو . اذا كان على الغواص ، الذي يغوص باداء التنفس تحت الماء ، ان يؤدي مهمة في اعما

حيثما يكون ممكنا ، فان عليه انهاء العمل في العمق االعلى اوال . وال يحتاج الغواص بمتابعة تسلسل العمق اذا 
خالل هذه المرحلة فانه من الضروري تحديد نظام تخفيف كانت اجهزته غير متصلة باالوكسجين النقي . 

ستخدام ، والتعرض المسموح لالوكسجين اذا كان الضغط عندما يكون جهاز خليط الهواء والغاز في حالة ا
 جهاز االوكسجين النقي في حالة استخدام . 

رج الجهاز ابتداءا اذا استخدم الغواص ، خالل هذه المرحلة لجهاز الدائرة المغلقة او شبه المغلقة فان عليه 
 دقيقة .  30دقيقة .والرجات االخرى كل  20 لمرة واحدة بعد
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عند سطح الماء . الى  تبدأ مرحلة الطفو من لحظة ترك الغواصين لقاع العمل وتنتهي لحظة وصولهم  -30
استخدام الغواص لجهاز يحوي خليط الهواء والغاز وكان الغوص خارج المنحني االمني مع تخفيف الضغط 

 المحسوب فانه يحظر عليه العودة الى عمق العمل . 
رة ، اذا كانت اجراءات تخفيف الضغط غير ضرورية او بموجب توقفات باالمكان الطفو الى السطح مباش

 بموجب جداول تخفيف الضغط الوقائي . 
بسيط اولي عند اداء العمل  القيام برج اذا استخدم الغواص الجهزة الغوص مع مخلوط صناعي ، عليه 

 م/دقيقة . 10 ء والماء عنسرعة الطفو ، في حالة الغوص بخليط من الهوامن باالوكسجين يجب ان ال تزيد 
الفم  جهاز كون ي، السباحة بعد الطفو لمسافة اطول مع اجهزة الدائرة المغلقة او شبه المغلقة يجب ان حالة في 

 السباحة مع حقيبة تنفس معلقة على الصدر . خفيض للضغط في حقيبة التنفس .  وتمنع ولن يكون هناك ت  مغلق
يقوم الغواص بخلع بدلة الغوص ويجعلها في حالة االحتياط لالرتداء ، وينتهي من اعالم قائد الغوص حول  -31

 اداء الفعالية والحالة الموضوعية . 
بهذا القانون ،  وفقا لما ورد في الملحق يحتفظ الغواص القائد ، خالل عملية الغوص ، على خطة الفحص  -32

 لى بيانات خطة الغوص . يتم حفظ بقية الوثائق باالعتماد ع
 تدابير السالمة العامة

وبعد عملية الغوص  يتم اتخاذ كل تدابير السالمة العامة لضمان امن الغواص باعلى درجة واثناء وفور -33
 بصرف النظر عن نوع معدات الغوص ، ومستوى تدريب الغواصين واداء الفعاليات . 

 منطقة الغوص ، اختبار الغوص واختبار الطريقة االمنة .  تتضمن هذه التدابير ، تاشير
 وضع العالمات على منطقة الغوص

اذا تم اداء الغوص بالقرب من  زورق الغوص بموجب مرساة او حبل الدعم ، حيث يكون الغواص على  -34
ورق ، يتم وضع عالمة على منطقة الغوص عن طريق رفع االشارات المناسبة على الز فقط متر  100بعد 

 متر  2. واثناء الليل يتم وضع ضوء ابيض ويبدل الى احمر ، على مسافة   Rو  Iخالل النهار يتم رفع العلمين 
 مشاهدة العلمين واالشارة الضوئية من كل الجوانب .  يمكنبحيث 

 متر .  200عدم االقتراب الى مسافة بان هذه االشارات تحذر القوارب االخرى 
دا عن الشاطئ ، حيث ال وجود الي قارب غوص يمتر بع 100بحر مفتوح ، قع منطقة الغوص في ت -35

 طوفات تاشير .  4متر وهناك  100وباالضافة الى ان الغواصين يكونون بعيدين عن القارب الكثر من 
متر من قارب الغوص او 100خالل الغوص عبر الشاطئ ، حينما يكون الغواصين على بعد يزيد عن  -36

 ير منطقة الغوص بانزال عوامة التاشير . قارب االمان يتم تاش
 ا متر بعيد 25متر ،  500يتم وضع عوامات التاشير في اتجاه تقدم الغواصين وعلى مسافة ال تزيد عن  و 

 عن اعمق موقع للغوص باتجاه البحر المفتوح . 
 

 اختيار طريقة الغوص
ان اختيار طريقة الغوص يعتمد على عدة عوامل ، من بينها الطرق االكثر اهمية وهي : ظروف الغوص ،  -37

 موضوع الغوص ، نوع اجهزة الغوص .......الخ . 
 هناك طريقتين للغوص : -38

 الغوص المستقل مع عوامة التاشير . -1
 الغوص المستقل دون عوامة لتاشير . -2

 يختار قائد الغوص طريقة الغوص . -39
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ستخدم خالله الغواصين المدربين فعاليات قاموا بالفعل باداءها يالغوص المستقل مع عوامة التاشير ان  -40
 او من اجل حياة االنسان ووسائل انقاذ مادية مهمة .  الطبيعية وبصفة مستقلة في ظروف الحياة 

 او بموجب فئة اعلى .  DAICONP3  فئة الغواصين  تمنح  ان هذه الطريقة في الغوص
الغوص المستقل دون عوامة التاشير يستخدم الطريقة  ( القتالية  ) شبه الحربية ولكن من اجل حياة  ان -41

 انقاذ مادية مهمة .  بوسائل االنسان و
 .  هذا النوع من الغوص ان الغواصين ذوي المهارة العالية في فئة الغواصين بامكانهم اداء 

 
 
 

 اختيار الطريقة االمنة
 االمنة تعتمد على نفس العوامل الخاصة بطريقة الغوص المشار اليه اعاله . ان اختيار الطريقة -42

 هناك طريقتين لتوفير الغوص االمن :
 المباشر . -1
 غير المباشر. -2

والغواص االحتياط يكون بالقرب تماما من موقع  النجاة يعني ان قارب  لتوفير االمن ان الطريقة المباشرة  -43
دقيقة من محرك قارب السالمة اذا كان  15تخفيف الضغط هي على بعد ب الغوص او غرفة رالغوص وان قا

 15فان المسافة بينهم قد تكون الضغط ) وقارب النجاة  هناك اتصال دائم بين قارب الغوص ( غرفة تخفيف
 دقيقة من سرعة االرتباط ( القيادة كل باتجاه االخر ) . 

وكانها تضمن االمن المباشر اذا لم تكن غرفة تخفيف طائرة مروحية مع اتصال ثابت معها تعتبر عند وجود 
الزم الخالء الغواص المصاب على المروحية . ان االمن غير دقيقة بضمنها الوقت ال 15الضغط ال تبعد اكثر من 

 المباشر يمكن تامينه دائما عندما تكون هناك عملية غوص مع عوامة التاشير او مع حبل النجاة . 
في حالة عدم وجود عوامة تاشير فان االمن المباشر ممكن فقط اذا كان الغواص ضمن المنطقة المحددة . وباالتجاه 

 المعلوم مع معرفة تقريبية بالسرعة ومراقبة دورية لموقع الغواصين من خالل االتصال تحت الماء . 
صاب او المريض الى غرفة تخفيف ان الطريقة غير المباشرة لوسائل االمن التي يتعذر نقل الغواص الم -44

يتعذر متابعة الغواصين ومراقبة حالتهم الصحية وموقعهم خالل هذه  دقيقة . او بشكل عام  15الضغط خالل 
، يراقب الغواص في منطقة الغوص . يكون الغواصين على  النجاة الطريقة االمنية ، فان قارب الغوص او 

 ين لطلب المساعدة . استعداد للتجاوب بسرعة على نداء الغواص
واالشارة ( الدخان او   صالتان الغواصين ، المؤمنين بموجب هذه الطريقة يجب ان يتم تجهيزهم بوسائل اال

 محكم السد .UKUاالشارة الضوئية ، مصابيح تحت الماء ، هاتف تحت الماء واالتصال عن طريق الراديو   
 

 تدابير السالمة الخاصة
ان تطبيق تدابير خاصة بالسالمة تعتمد على الفعالية المنجزة ، درجة المهارة عند الغواص خصوصية  -45

لغوص تطبيق التدابير االمنية العامة ل  ايجب ابتداءالظروف الجوية ووقت االنجاز .........الخ . المعدات ، 
 العميق 

ة الغوص فانه من االمور الملزمة متر ، بصرف النظر عن نوع اجهز 40خالل عملية الغوص الكثر من  -46
قبل  غواصين فقط الغوص في نفس الوقت .  4تطبيق التدابير االمنية المباشرة وفقا لهذا القانون لذلك فبامكان 
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عملية الغوص فان الغواص القائد عليه التاكد بان االحتياطي من الهواء كافي لملء غرفة تخفيف الضغط  
 لمرتين . 

متر فان اقرب موقع لغرفة تخفيف الضغط ورقم هاتف الشخص  40الكثر من  عند تنظيم عملية غوص
 المسؤول يجب ان يدرج في خطة التدرب . 

 منطقة الغوص في حالة الطوارئ
 خالل دخول الغواصين الى المنطقة فان الحاجة تدعو لتطبيق االمن غير المباشر وفقا لهذا القانون .  -47

 منها يجب ان تكون ضمن المنحني االمني .  المتتالية في مثل تلك الحاالت فان كل عمليات الغوص بضمنها 
رمي اذا قرر الغواص اصالح جزء من السفينة تحت الماء وتشغيل المحرك الرئيسي او دوران الدفة يمنع  -48

 اي شئ في الماء . 
فانه من غير المسموح استخدام عوامة التاشير  خالل عملية الغوص تحت اي جزء من السفينة تحت الماء ،

 وانه من المستحسن القيام بالغوص مع وجود حبل النجاة قدر االمكان . 
 
 

 الغوص مع الحطام وبالقرب منه الزالة االلغام البشرية تحت الماء
 يقترب الغواص دائما من حطام السفن مع التيار .  -49

عند   اذا دخل الغواص الى الحطام يجب ان يكون على اطالع على قواعد االستكشاف والرسم المعد مسبقا . 
اتخاذ االجراءات الخاصة يعرف حطام السفينة . ان الغواص الذي يدخل مكان الحطام يجب ان يكون مربوطا 

 . ةالذي يشكل له كاشارة لحبل النجا الخصربحبل حول 
بقى خارج الحطام ويحافظ على االتصال به عن طريق حبل االشارة ، عليه ان يتبع الشخص االخر الذي ي

 الغواص الى داخل الحطام . 
خالل رفع الحمل من الحطام ، يجب ان يكون هناك غواص في السفينة او على سطحها حسب موضعه . ان 

ينفذوا اوامره على السطح اعضاء فريق الغوص ان   على رفع الحمل وعملية   الغواص الذي يغوص ، يدير 
 اوامره لفريق الغوص المتواجد على سطح السفينة .  باصدار يقوم الغواص القائد  و
 

 لغوص في تيار قوي لغرض ازالة االلغام البشرية تحت الماءا
 اذا كانت سرعة التيار اكثر من متر واحد/ثانية  فان هذا يعني الغوص في التيارات القوية . -50

الغوص في التيار القوي ، على الغواص ان يربط نفسه بحبل مربوط بالسفينة الراسية او ربطه خالل عملية 
 . بالشاطئ . للمحافظة على مواقعه

% وال يسمح بان 20ان قارب الغوص الذي يستخدم لحماية عملية الغوص يجب ان تركز بمرساة اقوى بنسبة 
بشكل  ه المرساة مثبت تالقائد ان يتاكد فيما اذا كانقبل عملية الغوص على الغواص . مرتكز اخربيتم ربطه 

باشر والماء تدعو الحاجة ، عند االقتضاء ، لوضع سياج ضد التيار لحماية الغواصين من التيار المراسخ .
اذا لم يكن ممكنا وكان هناك خطر اصابة الغواص من االجسام التي تحملها المياه فانه من الذي يحمل االجسام .

 لغرض ازالة االلغام البشرية تحت الماء ، الضروري ايقاف عملية الغوص 
 

 الغوص في الحفر لغرض ازالة االلغام البشرية  تحت الماء
وانفاق الفيضان تحت االرض اذا كانت من الضروري الغوص بوجود حبل النجاة في البحيرات ، الحفر  -51

متعرجة وتمتد في عمق االرض ، فان على الغواص استخدام حبل القيادة المرتبط بالقاع . بالمقابل اذا  ةالحفر
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تقرر مواصلة عملية الغوص فان الغواص ال يقوم بجمع هذا الحبل ، باستثناء فرع النهر الغامض الذي لم 
قوم الغواص بجمع الحبل الى الفرع الغامض ويقوم بابالغ الفريق المجاور حول يستكشف بعد . في هذه الحالة ي

فوق  فانها تثبت لغرض جلب االنتباه الى معدات واجزاء معدات الغواصين اي الفروع التي لم تستكشف بعد . 
 من وسائط االستنشاق .  2/3لغرض البدء بالظهور ، اي العودة وبحد ادنى احدى الروابي . 

 تحت الماء الغراض ازالة االلغام البشرية تحت الماء التجريف اعمال 
على االرض او من بدأ التدريب باعمال التجريف ،  التجريف يمكن للغواصين الذين انهوا دوره في اعمال  -52

خالل امرار المواد المتفجرة الى الغواص داخل المياه فانه يمنع اسقاطها بواسطة ان ينفذ ذلك تحت الماء . 
 االلغام الموصالت او موصل قبيل التفجير . من المستحسن استخدام حبل خاص لهذا الغرض .  اسالك

المفجر او تحريك شاحن  خالل البدء بالعمل بعد وضع المواد المتفجرة ، على الغواص االنتباه بعدم سحب
عند تفعيل المواد المتفجرة ، على بموجب قانون التجريف .  اذا لم ينفجر شاحن التفجير ، يجب تدميرهالتفجير .

الغواص القائد ان يسمح بان يكون كل الغواصين والوسائل العائمة ضمن المسافة االمنية من مكان التفجير . 
 باالضافة الى ذلك عليه حماية مكان التفجير من الوصول الخطر للزوارق والسفن . 

 
 ت الماءالغوص في حقل االلغام لغرض ازالة االلغام البشرية تح

فمن  خالل عملية مكافحة االلغام ، باستثناء حالة ربط االلغام دون وجود شاحنات حماية المواد المتفجرة  -54
الغواصين الى موقع  ينتقل استخدام جهاز الدائرة المغلقة او شبه المغلقة والمعدات غير المغناطيسية ،  الواجب 

 مكانها وعمقها .  ة معروفةاذا كان هناك الغام متصلاال الغوص في الزورق 
وصول ؤول عن حماية المنطقة الخطرة من خالل عملية الغوص لمكافحة االلغام ، فان الغواص القائد مس

عليها ان ال تقوم خالل عملية الغوص لمكافحة االلغام فان القوة االخرى المعنية بمكافحة االلغام الخطر للسفن .
 .  ) في المنطقة الخطرة ( ازالة االلغام ، ازالة عوائق االلغام ومروحيات مكافحة االلغام باي عمل 

 الغوص في المياه الملوثة الزالة االلغام البشرية تحت الماء
الوجه يغطي عند الغوص في المياه الملوثة بالمواد البيولوجية ، يتم استخدام بدالت غوص جافة مع قناع  -55

 كان ذلك ممكنا .  بشكل كامل ، متى ما
كون يوان  وال ينفذ منها الماء المعدات المستخدمة في عملية الغوص هذه يجب ان تكون صالحة للعمل بشكل كامل 

 فحصها الغراض المياه غير الملوثة جزءا من عملية الغوص . 
الغواصين بعد يجب على الغواص القائد وطبيب الغوص اعداد وسائل تطهير االشخاص والمعدات  . على  -56

الغواصين الذين يغوصون في عدات .الغوص غسل انفسهم بالماء الصافي واجراء التطهير الخارجي ثم نزع الم
 الماءالملوث بايولوجيا عليهم التطعيم ضد االمراض المعدية . 

عند عملية الغوص في المياه الملوثة بالمواد السامة التي تؤثر على البشرة ، يجب استخدام بدالت  -57
 الجلد . ى علتؤثروفي حالة عدم معرفة المادة السامة ينظر اليها وكانها . ة الغوص الجاف

 
 االجراءات المتخذة تحت الماء في حالة حصول اي حادث

 بالهواء AOKDالغوص مع   -1
االجهزة او فشل امداد الهواء الحد الغواصين ،  ضررفي حالة حصول اي حادث تحت الماء ، سبب  -58

اذا لم يكن  الهواء االحتياطي كافيا لتصحيح تخفيف فورا . الفموي  )التنفس (يستعمل الغواص في الفريق 
باجراء تقليل لعملية تخفيف الضغط باستعمال تخفيف الضغط  يقومان  الضغط الوقائي لكال الغواصين فانهما
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اذا كان الغواص وحيدا يقوم باالستعانة فورا بحزام السالمة ) . BCSي حزام السالمة ( االحتياطي ف للهواء 
 متر/دقيقة .10محاوال عدم تخطي سرعة الظهور على الماء المساوي الى 

اذا فقد احد الغواصين وعيه ، فان من االلزام اخراجه مباشرة الى السطح مع االنتباه بعدم تخطي السرعة  -59
الفم داخل فمه . واذا لم يكن ذلك ممكنا يجب ابقاء فم الضحية مفتوحا  جهاز ومحاولة  أبقاء  للطفو المسموح بها 

اذا عاد الضحية الى وعيه بعد االغماء فانه من الضروري مواصلة الطفو الراس الى الوراء . انحناء مع 
 المسيطر عليه وتخفيف الضغط عند االقتضاء . 

 
 

 
 مع االوكسجين  AZKDالغوص مع   -2

في حالة حصول حادث بسبب االجهزة فعلى الغواص اغالق صمام جهاز الفم لمنع دفع الجهاز ويتم  -60
 اخراجه الى السطح مع فتح فمه وتدلي راسه . 

سبب فان على رفاقه غلق صمام  اذا كان الحادث تسبب في فقدان وعي اي غواص من فريق الغوص الي -61
عدم ب مباشرة الى السطح مع االنتباه  جهاز الفم بالسرعة الممكنة ، رفع حقيبة التنفس او حزام السالمة وابعاده

 بمرض التهاب الرئتين . باصابته  التسبب 
 والمخاليط الصناعية   APZKDالغوص مع  -3

الجهزة ، يتم تطبيق االجراءات الواردة في حالة حصول حادث تحت الماء مع مثل هذا النوع من ا -62
التعامل حول  60و 56الواردة في الفقرتين او تلك  حول السرعة والطفو التدريجي  58و  57في الفقرتين 

 االجهزة لمنع دخول الماء او دفع الجهاز .  مع 
 

 7العنوان 
 الطب تحت الماء

 الفحص الطبي -1
 للفحوصات الطبية التالية :   HUD يخضع الغواصين في منظمات   7-1

 الفحص الطبي المنهجي االنتقائي من قبل اخصائي .  •
 الفحص الطبي المنهجي المتخصص المراقب .  •
 الفحص الطبي قبل الغوص .  •

يتم اجراء الفحص الطبي االنتقائي لغواصي منظمات ازالة االلغام البشرية تحت الماء ، قبل   7-2
يتم ادخال نتائج الفحص االنتقائي في السجل الطبي .  HUDغام  لاشتراك الغواصين في عملية  ازالة اال

 لغواصي منظمات  ازالة االلغام البشرية تحت الماء . 
 بشكل اعتيادي او غير اعتيادي . يمكن اجراء فحوصات المراقبة  7-3
 ا اعتياديا . ال يشكل الفحص الطبي قبل الغوص فحص 7-4

على الغواص القائد ان يجري كشفا على قابلية كل غواص على الغوص قبل كل غوص وتسجيل هذا 
في حالة اعالن الغواص بعدم قدرته على الحظاته او في سجل تخطيط الغوص .الكشف في دفتر م

ليه الغوص ، ويجب ارساله الى طبيب الغوص . في حالة اعالن الغواص بانة  قادر الغوص ، يحظر ع
 على الغوص ووجد مدير الغوص عكس ذلك ، يحظر عليه الغوص ويجب ارساله الى طبيب الغوص . 
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 اصابات وامراض الغوص -2
ان التدابير العامة والخاصة لمنع االصابة والمرض اثناء الغوص هي التدابير االمنية الخاصة  7-5

 والعامة الواردة في هذا القانون . 
في حالة االصابة او المرض بسبب الغوص يتم تامين االسعافات االولية ( االسعاف الذاتي  7-6

كل او الجزئية واالسعاف الخاص والعام .  واالسعاف الداخلي ) باالضافة الى المساعدة الطبية الكاملة
مستويات االسعاف تبدأ من المحافظة على سالمة الغواص المريض او المصاب على السطح مع 

االنتقال االمن والسريع للغواص المصاب / المريض مع تامين االسعاف االولي الثابت خالل مرحلة 
 نقله . 

تحدد مسبقا القوى التي    HUDض، فان منظمة  لغرض االمحافظة ونقل الغواص المصاب / المري 7-7
هي التي تخطط لتلك القوى . مع ذلك  HUDتتحمل مسؤولية ذلك  . ان الخدمات المختصة في منظمة  

فان خطة الغواص القائد وطبيب الغوص يقومان بتدبير اجراءات المحافظة ونقل الغواص المصاب / 
وسائل النقل خالل الغوص والتوجيه بالنقل في حالة المريض . ان الغواص القائد يخطط وينظم وضع 
 ظهور اصابات او مرضى خالل عملية الغوص .

يجب ان يكون الغواص ، القائد وطبيب الغوص معرفة عملية باالسعافات االولية المقدمة للمصابين  7-8
 تخداموالمرضى اثناء عملية الغوص واالجراءات الخاصة اي ان يكونا على دراية والقابلية على اس

/  يتوجب على كل االعضاء االخرين في مجموعةفيف  الضغط وجداول تخفيف الضغط .غرفة تخ
 فريق الغوص ان تكون لهم الخبرة العملية في اجراءات وتدابير االسعافات االولية : 

فان التدابير المطلوب اتخاذها تنظم  في حالة وجود اصابات او مرضى في عملية الغوص ،  7-9
 بموجب ثالثة مراحل : 

 المرحلة االولى : من موقع الغوص الى مركز العناية الطبية المنظمة والذي يحتوي على :  7-10
 االخراج االمن للغواص المصاب / المريض والمحافظة عليه عند سطح الماء . •
 المحافظة االمنة على الغواص عند السطح . •
للغواص داخل زورق السالمة او على الشاطئ ( لمنع الغواص من السقوط في الماء  الرفع االمن •

 مرة اخرى ) . 
 اعادة الحالة التقريبية لوظائفه الحيوية ( التنفس ، النبض والوعي ) .  •
 نزع معدات الغوص من جسمه .  •
 البدء باجراء تدابير االسعافات االولية .  •
اجراء اتصال بقارب الغوص ونقل حالة ووضع  الغواص المصاب / المريض والتي حصلت  •

 .  بموجبها حالة االصابة / المرض 
 تنظيم نقل امن وسريع الى قارب الغوص وغرفة تخفيف الضغط المتوخاة للغوص االمن .  •
 المرحلة االولى .يقوم رفاق الغواص والغواص االحتياط وسائق قارب السالمة بتوفير تدابير  •

 : يتم من مكان تنظيم مركز العناية الطبية للغوص والذي يشتمل على مايلي : المرحلة الثانية  7-11
قيام الفريق المختص فورا وبعد ظهور اشعار االنذار باستالم الغواص والمعالجة في غرفة تخفيف  •

 الضغط . 
 ية . تامين استالم للغواص المصاب / المريض في مركز العناية الطب •
 القاء نظرة سريعة على ظروف المصاب / المريض من تقييم سريع لنتائج تدابير االسعاف االولي . •
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الطبية العامة او سرعة اعداد الغواص المصاب / المريض  االسعافات عند االقتضاء يتم فورا اجراء  •
 للمعالجة في غرفة تخفيف الوزن وانعاش القلب . 

بتخفيف المعالجة تخفيف الضغط والبدء مع سجالت  الشروع الطبي وعند االقتضاء ، وصف العالج  •
 الضغط . 

اخذ البيانات من المشاركين في الغوص عن ظروف الغوص والوضع قبل حصول حادث الغوص وكذلك  •
 البيانات المتعلقة بالحادث . 

لحاجة النهائية اعالم الغواص القائد حول ظروف المصاب / المريض والتدابير المتخذة باالضافة الى ا •
والعالج  المعالجة من قبل ذوي االختصاص لنقل المصاب / المريض الى المركز الطبي حيث يتم فيه 

 الخاص ، اعتمادا على ظروف ونوع المصاب / المريض . 
 تحديد وسيلة النقل والظروف الدقيقة للنقل من غرفة تخفيف الضغط الى المركز الطبي .  •
 النقل وتحويله مع التعليمات المطلوبة .  تحديد المرافق خالل عملية •
االتصال بالمركز الطبي والتبليغ عن كافة البيانات الضرورية حول ظروف المصاب/ لمريض والتدابير  •

 المتخذة ونوع وطرق النقل . 
 ضمان المحافظة االمنة لمعدات الغواص المصاب / المريض وفقا لهذا القانون .  •
 الى ذلك اعداد سجل بكل التدابير المتخذة.  باالضافة •

تنفيذ تدابير المرحلة الثانية وبامكان الغواص القائد يتولى الطبيب والمسؤول عن غرفة تخفيف الضغط 
 تعيين اعضاء اخرين للفريق لتنفيذ المرحلة الثانية . 

 والتي تحتوي تتم المرحلة الثالثة في المركز الطبي لتقديم المساعدة الطبية الخاصة والمتخصصة  7-12
 على مايلي : 

 التشخيص النهائي لظروف المصاب / المريض . •
 الفحص الفعال لالسعاف الطبي المقدم واستمرار او اضافة الى العالج الطبي .  •
خفيف الضغط واذا تطلب ذلك حسب نوع اذا تم نقل المصاب / المريض الى خارج غرفة ت •

 المرض البدء فورا بعالج تخفيف الضغط . 
 ممارسة المعالجة الطبية حتى الشفاء التام او حتى تبلى االثار العالجية . •
 قابلياته العامة والتشغيلية . حول   العناية واعادة تاهيل المصاب / المريض واجراء تقييم •
اعداد المريض وتنظيم نقله الى احدى المراكز الطبية المتخصصة حيث يتم المعالجة االضافية  •

 او ادخاله المستشفى ، عند الضرورة . 
يتولى تنفيذ تلك التدابير المراكز الطبية الخاصة مع فريق ومعدات خاصة للمعالجة باعادة الضغط في غرفة اعادة 

 االختصاصي والعناية الطبية الكاملة .  وفير تالضغط ولدى المؤسسات المتمكنة في 
 

 نقل الغواص المصاب / المريض -3
صاصية االختلصحية القادرة على توفير العنايةان نقل الغواص المصاب / المريض الى المؤسسات ا 7-13

بامكان باي شكل .اخرى او ، االرض والجو وعن طريق وسائل نقليمكن تنفيذه عن طريق البحر
الغواص القائد برفقة طبيب الغوص اختيار وسيلة وطريقة النقل ، اعتمادا على وزن المصاب / 

 الصحية وعلى اساس نقله داخل او خارج غرفة تخفيف الضغط . و  المريض ، ظروف الحالة النفسية 
 المرافق خالل عملية النقل .تحديد  كما يقرر الغواص القائد الفريق 
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اذا تم نقل المصاب/ المريض داخل غرفة تخفيف الضغط او خارج وسيلة نقل محمولة خاصة فيتم  7-14
اختيار وسيلة النقل التي توفر الحمل ، النقل واالنزال االمن لغرفة تخفيف الضغط مع فريق ادارة غرفة 

 تخفيف الضغط والوسائل الطبية المطلوبة . 
% 50 بنسبة تزيد عن االحتياطي الهواء خزانات حمل  لك ان وسيلة النقل المختارة يجب ان توفر كذ

من اجل المعالجة االمنة بتخفيف الضغط والتي تتبع المعالجة الطبية حتى يتم وضع الغواص المصاب / 
 المريض داخل غرفة تخفيف الضغط . 

 ناذا تم نقل المصاب / المريض خارج غرفة تخفيف الضغط فان وسيلة النقل تلك يجب ان تمنع م 7-15
الصدمات االضافية للغواص خالل عملية النقل وتقديم االسعاف االولي والعناصر العامة والتي ال غنى 

 عنها لتطبيق كل التدابير والمساعدة الطبية الخاصة . 
 فيها  اذا تم نقل المصاب / المريض عن طريق الجو ، في مروحية والتي ال مجال لضمان ضغط ثابت

 متر .  300يكون على ارتفاع محدد ب  التحليق  فان 
 

 الغوص النظيف -4
 طعام الغواصين - أ

استشارة طبيب  يجب خالل تخطيط المنطقة لتنفيذ فعالية الغوص الزالة االلغام  البشرية تحت الماء  7-16
 الغوص عن طعام الغواص .

 مهامه بصورة عامة ، يجب ان تكون مناسبة للحمية التي تشمل مايلي : ان الطاقة المطلوبة للغواص الداء
 % كربوهيدات .50-70 •
 % بروتينات .10-15 •
 % دهون 20-30 •

عند اجراء الحمية للغواصين ، بصورة عامة ، يجب تجنب الفيتامينات المركزة واعطاء االفضلية لالغذية الطبيعية 
 المتوازنة . 

 ويمنع عنه ياكل قبل ساعتين من الغوص هام الغوص يجب ان الداء معند اعداد الغواصين  7-17
 ساعة من الغوص وخالله وساعتين بعد الغوص , 12المشروبات الكحولية على االقل قبل 

في موقع الغوص وخالل الغوص الليلي في ظروف جوية سيئة ، وكلما كان ممكنا تقديم مشروبات  7-18
 ساخنة للغواصين الذين انهوا مهمتهم . 

 
 معدات الغواصين تطهير - ب

بعد الغوص ، يتوجب على كل غواص ان يقوم بغسل وخزن معداته المستخدمة في الغوص وحسبما  7-19
يتم استخدام الماء .   HUDتم شرحها من قبل المنتج او من قبل خدمات االصالح والصيانة في منظمة 

يتم تطهير المعدات . ة والكيمياوي ة والبكتريولوجيبالطريقة االعتياديية  النقي الغراض غسل المعدات 
 لمنغنيز العالي في منطقة الغوص .تحتوي على افي اوعية مشتركة بسوائل معتدلة 

ان معدات الغواص المستخدمة للغوص في مياه ملوثة بالمواد الكيمياوية والبايولوجية  يجب  7-20
الخدمة المختصة بازالة االلغام تقدم فحص المواد الكيمياوية والبايولوجيه .مراكزالى تطهيرها وتحويلها 

البشرية  تحت الماء بتخطيط وتنظيم ومراقبة عمليات التطهير .عندما يجد قسم الخدمات المختصة 
متخصصة الجراء التطهير النهائي ومراقبة   الزالة االلغام  ذلك ضروريا فبامكانه اشراك معاهد

 .عمليات التطهير 
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 الوسائل المادية الطبية -5

ان الغواص الذي يغوص بعيدا عن المراكز الطبية والذي يرافقه طبيب الغوص ، يجب عليه ان  7-21
في حالة حصول عارض تخفيف الضغط وانسداد غازي باالضافة الى  االسعاف التالية يمتلك معدات 

 الذبحات واالمراض القلبية:
 الجة السل الرئوي . ادوات ومعدات جراحية ، ضمادات ، االدوية ، عدد التشخيص ومعدات لمع

 
 8العنوان 

 التحقيق عن الحوادث تحت الماء 
الغوص ، اصابات  الحوادث تحت الماء بموجب هذا القانون تستهدف اي من امراض 8-1

 الغواصين واية اضرار الجهزة الغوص خالل عملية الغوص . 
 

 اجراءات لتوفير التحقيق عن الحوادث تحت الماء - أ
التحقيق فان الغواص القائد يقوم فورا وبعد الحادث باجراء التدابير الضرورية للحفاظ على معدات  رلتوفي 8-2

لهذا الغرض فانه من الضروري روف التي كانت فيها لحظة العوم .الغوص وخاصة اجهزة الغوص في الظ
اذا كانت ه المغلقة .المغلقة وشب الدائره اغالق خزانات الغوص فورا باالضافة الى عدة الفم في االجهزة 

 لالجهزة صمام ضغط عالي يجب غلقها بشريط الصق لتجنب تسرب خليط الغاز من حقيبة التنفس . 
 المعدات المستخدمة خالل الحادث يجب خزنها فورا في غرفة منفصلة ويتم ختمها ويمنع الوصول اليها .  8-3

لقائد بعد االعتناء بالمعدات ، يقوم الغواص ان لجنة التحقيق للحوداث تحت الماء تقطع الختم بحضور الغواص ا
بالمعدات فانه  عند الضرر وءه . روف المصاب عند نشلظالقائد مع طبيب الغوص باعداد وصف موجز 

 بامكانه اصالحه بنفسه دون تحميل تبعات ذلك على الغواص . 
ضمن فريق فان الغواص القائد يقوم فورا وبعد اخالء أو  اذا كان الغواص المصاب يغوص مع غيره  8-4

اذا تدخل الغواص االحتياطي فان المصاب باعداد كشف حول كيفية حصول الحادث متى وكيف تم اكتشافه . 
. وعند االقتضاء من قبل اشخاص اخرين اذا ما تضررت المعدات فقط عند حصول يتم اعداده بنفسهالكشف 

 قبل الغواص الذي استخدم تلك المعدات . الحادث فان الكشف يقدم من 
 

 لجنة التحقيق عن الحادث - ب
عند    HUDاالولى للتحقيق في الحوادث تحت الماء ،من قبل مدير منظمة   الدرجة  تشكل اللجنة من  8-5

 حصول الحادث فور تنبيهه بذلك .
 تتالف اللجنة من :

 مشرف غوص كرئيس للجنة .  -1
 الغوص تلك . ملية يكون من يؤمن عطبيب غوص واذا كان ممكنا ان ال  -2
 مدرب غوص واحد والذي ال يكون من ضمن الفريق الذي تسبب بالحادث .  -3
في حالة حصول الحادث وتسبب باضرار لمعدات شخص فني واحد مع معرفة جيدة بمعدات الغوص .   -4

يكون للجنة حق الوصول ب الغوص ال يعين في تلك اللجنة .الغوص ، دون عواقب على الغواص فان طبي
 .الى كل الوثائق المطلوبة 

 اعادة ترميم الحادث - ت
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يجب تحديد السبب وعواقب الحادث عند اعادة ترميم الحادث . وان اعادة الترميم تشمل فحص وثائق  8-6
 الغوص ، تحديد الظروف والتي بموجبها حصل الحادث وتدقيق المعدات التي حصل بموجبها الحادث . 

 عند فحص وثائق التخطيط ودليل الغوص ، فان اللجنة ملزمة باعداد : 8-7
 شروط وفعالية الغوص . •
 فئة الغواص وفيما اذا كان قادرا ، وفقا لهذا القانون ، ان يكمل الفعالية المقدمة .  •
عدد مرات الغوص ، عمق الغوص والمعدات المستخدمة من قبل الغواص خالل فترة الثالثين يوما  •

 . االخيرة 
 نتائج الفحص الطبي االخير . •
 الظروف الصحية للغواص قبل الغوص . •
 انتظار مواد االمتصاص واداة االستنشاق المستخدمة للغوص . •
 الفنية .  لكراسات ظروف المعدات المستخدمة للغوص ، الواردة في البطاقات وا •
 اذا كان الغواص مجهزا بشكل مناسب وفقا لهذا القانون .  فيما •
 كان الغواص عند الغوص قد نفذ اوامر الغواص القائد .  فيما اذا •
 عمق الغوص والمرحلة عند حصول الحادث .  •
 .  4-4الى  4-3فيما اذا كان قد تم تنفيذ اللوائح من النقطة  •
 ماهي العواقب الفورية للحادث على الغواص والمعدات .  •

بعد فحص الوثائق تعد اللجنة تقريرا حول الحقائق المكتشفة بموجب الوثائق مع التشديد على عدم التوافق 
 االخير بين الوثائق وبيانات المشاركين في الغوص . 

 عند فحص معدات الحادث فان على اللجنة اعداد مايلي : 8-8
بموجب هذا  االعتيادية   LIDEالحد االدنى من معدات الغوص   النهائية تقل عن اجزاء المعدات  •

 القانون . 
 االضرار الفنية على االجهزة او المعدات . •
 المعدات واالجهزة في حالة تشغيل جيد . •
 الساعة الدقيقة ومقياس العمق ( مقياس تخفيف الضغط ) .  •
 . أمتصاص المواد تركيز خليط الغاز في حقيبة التنفس وحالة  •
 التصاالت المستخدمة اثناء الغوص . اتركيب وسط االستنشاق في خزانات الغوص وتنظيم وسائل  •

 حول الغوص بعد اجراء الفحص اذا تبين بان االجهزة والمعدات كانت صالحة  للعمل يتم اجراء تحقيق  8-9
 ومعدات الحادث . 

 و كفريق . في ظروف مالئمة وفقا لهذا القانون بشكل ثنائي ا التحقيق يتم اجراء 
اص فان اللجنة تقدم رايها النهائي عن المعدات الصالحة للعمل على ان يتضمن الغو التحقيق مع وبعد اجراء 

 التقرير راي اللجنة حول سبب الحادث .
 

 اعادة استخدام المعدات - ث
بعد اكمال الفحص النهائي للحادث تحت الماء فان المعدات المستخدمة حين حصول الحادث او اجزاءها  8-10

 المتضرره ( اذا كان بشكل منفصل ) ترسل للتحقق او التصليح ، اعتمادا على درجة الضرر .
 قبل اعادة استخدام هذه المعدات فان اختبار الغوص يكون ملزما .
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للتحقق  منه  فيما اذا كان ان يرسل  يجب الحادث تحت الماء في موت الغواص فان الجهاز  تسبب اذا  8-11
 او ال . متضررا 

البيانات الخاصة بالمستخدم السابق ( الغواص  اتهام خالل هذا التحقق يتم  تغيير الكتيب الفني للجهاز دون 
 المتوفي ) .

 
 

 9العنوان 
 وسط االستنشاق ومواد التسرب

ان تركيب وسط االستنشاق ومواد التسرب المستخدمة في الغوص قد تم شرحه بموجب المعايير الدولية  9-1
 .  ضمن حدود كنسبة مئوية للمادة التي تحويه وكذلك غير الواردة فيه او ه للغوص ومحدد 

 
 

  دائرة شؤون االلغام لتدريب الغوص ) (     



 المعايير الوطنية المصادقة
 رقمة اسم المعيار ت

 2.10 دليل انشاء برنامج األعمال المتعلقة باأللغام  01
 4.10 المصطلحات والتعاريف   02
 7.20 دليل تطوير وإدارة عقود األعمال المتعلقة باأللغام   03
 7.30 التفويض 04
 7.40 مراقبة منظمات التنظيف 05
 TS 8.20المسح التقني  06
 NTS 8.21المسح غير التقني  07
 8.22 اطالق االراضي   08
 8.30 التوثيق بعد التنظيف 09
 8.40 تأشير المناطق الخطرة 10
 9.10 متطلبات التنظيف 11
 BAC 9.11تنظيف أرض المعركة   12
 9.20 ارشادات في اجراءات اخذ العينات 13
 EOD 9.30معالجة الذخائر المتفجرة   14
 9.40 دليل استخدام الكالب الكاشفة لأللغام  15
 9.41 اإلجراءات التنفيذية  للكالب الكاشفة لأللغام   16
 9.42 اإلجراءات العملياتية الختبارات الكالب الكاشفة لأللغام والسائسين    17
 9.43 كشف روائح المتفجرات عن بعد  18
 9.44 دليل العناية الصحية والطبية للكالب الكاشفة لأللغام  19
 9.50   ةاإلزالة بالوسائل الميكانيكي  20
 10.20 الصحة والسالمة المهنية في موقع العمل 21
 10.30 معدات الوقاية الشخصية 22
 10.40 الدعم الطبي لعمليات أزاله األلغام   23
 10.50 المتفجراتالخزن والنقل والتعامل مع  24
 10.60 اإلبالغ والتحقيق في حوادث اإلزالة  25
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