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  مقدمةال
1Tقد اقترحت ألول مرة المعايير اإلنسانية الدولية لبرامج إزالة األلغام من قبل مجموعات عمل في مؤتمر ل

ليها بالنسبة لجميع . وكانت معايير المنصوص ع1996تقني دولي في الدانمرك ، في تموز / يوليو 
تعريف عالمي جديد من 'تطهير' تم االتفاق عليه. في أواخر في جوانب إزالة األلغام ، وأوصت المعايير 

، والمبادئ المقترحة في الدانمرك وضعت من قبل فريق عمل االمم المتحدة بقيادة الواليات  1996عام 
األمم  خدماتاإلنسانية المتقدمة. وصدر العدد االول من المتحدة والمعايير الدولية إلزالة األلغام والعمليات 

 1T. 1997في آذار / مارس   UNMASالمتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام
توسيع نطاقها لتشمل المكونات األخرى لألعمال  من خاللومنذ ذلك الحين اتسع نطاق هذه المعايير 

المعايير الدولية بذية ، والممارسات والقواعد. والعمل المتعلقة باأللغام وتعكس التغييرات في اإلجراءات التنفي
 المتعلقة باأللغام. 

1Tبما العراقياأللغام  شؤونامج نتتحمل مسؤولية عامة لتمكين وتشجيع اإلدارة الفعالة لبر  دائرة شؤون األلغام ،
يف الدولي المعايير الدولية وذلك بمساعدة من مركز جن أصدارالمعايير ، ويتم  وتفعيلفي ذلك تطوير 

 UNDP .1Tوبرنامج األمم المتحدة األنمائي  GICHD إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية
  في دائرة شؤون األلغام .ويجري العمل إلعداد ومراجعة وتنقيح المعايير الدولية من قبل لجان فنية 

 مقدمة 
بعض الذخائر  فأنعركة ، على أرض المولكن ضوابط جودة اإلنتاج ، وجود على الرغم من شراء الذخيرة و 

إزالة الذخائر  على ، عملت العمليات العسكرية ةتاريخيالناحية الومن ال تعمل دائما على النحو المنشود. 
٪ من الذخائر التي أطلقت.  10معدل فشل بالمتفجرة (التخلص من الذخائر المتفجرة) تخطيط ضد التنبؤ 

-30نقودية الفاشلة التي يمكن توقع معدالت فشل تصل إلى من الذخائر الع أنو وأشارت التقديرات األخيرة 
األخطار الناجمة فأن يمكن في الحاالت التي يكون فيها هناك ارتفاع معدالت استخدام الذخيرة و ٪ ،  50
تكون واسعة النطاق في مناطق المعارك السابقة. وباإلضافة إلى ذلك و ن المتفجرات من مخلفات الحرب م
 فأنهناك أحداث غير مرغوب فيها في مرافق تخزين الذخيرة ونتيجة لذلك  اع فتكونوبعد أنتهاء الصر ، 

 التخزين.  مكانمشتتة ومبعثرة على مساحة واسعة تتمحور حول  تكونمخلفات الحرب 
إطالق بختلف تبعا لنوع الذخيرة وعدد من العوامل المتغيرة المرتبطة يذخائر الفاشلة للوسيكون الخطر 
بنود بأنه خطير وتدميره في الموقع. ويمكن أن الذلك ، والمبدأ هو لمعالجة كل بند من أنظمة تسليح. ل

والقرارات حول ما  للذخائرالمخاطر وتقييم التهديدات  ن منعوفر معلومات تقنية تساعد إلى حد كبير متت
 أم ال.  لتحريكه،  أمانإذا كان عنصر في 

وٕازالة أو تدمير جميع األلغام والذخائر غير المنفجرة من  وتحديده أللغاملاإلنسانية زالة األالهدف من 
بطريقة مخططة ومنهجية لضمان األزالة  تتمأن  يجب ٕالى عمق محدد. ولكن و  المنطقة الخطرة المحددة

 الوصول اآلمن واستخدام األراضي. 
  سطح هو أزالة جميع الذخائر الموجودة على سطح األرض والمدفونة تحت المعركة ال ارضتطهير 
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1T من خالل  النظيفةيجب على المستفيدين من األراضي وBAC  يكون على ثقة من أن األراضي المطهرة
 فعالة وكفؤة وآمنة .واجراءات  أدارة مناسبةهي آمنة الستخدامها. وهذا يتطلب نظم 

1Tوهذا التطبيق المشترك لضمان الجودة QA (قبل وأثناء عملية إزالة) مع مراقبة الجودة QC  رحلة ما في م
بعد إزالة تسهم في تحقيق مستوى مقبول من الثقة في أن األرض هي آمنة لالستخدام المقصود منها. 

يكون مقبوال لدى كل من السلطة الوطنية إلزالة األلغام العمل / السلطات  التطهيرنوعية  أن يكونويجب 
 1Tقياس والتحقق منها. (مكافحة األلغام) ، ومستخدمي األراضي في المستقبل ، وتكون قابلة لل

 : BAC معركةال أرض تنظيف
 مدى ال. 1

مناطق نظام الجودة (أي المنظمة واإلجراءات والمسؤوليات) الالزمة لتحديد  يدل علىمعيار الهذا ان 
 المقبولة.  بالمعاييرتم تطهيرها لم يالتي القتال السابقة 

 . المراجع 2
ثائق هامة التي أشير هي و فيدة في المرفق ألف المعيارية و قائمة بالمراجع المعيارية والمراجع الم وردت

 إليها في هذا المعيار والتي تشكل جزءا من أحكام هذا المعيار. 
  . المصطلحات والتعاريف والمختصرات3

التعاريف والمختصرات المستخدمة في هذا المعيار في مسرد المرفق باء ورد فيها قائمة المصطلحات ، 
 الخاص بالمصطلحات والتعاريف الوطني يارالمعويمكن األستعانة والرجوع الى ت ، كاملة من العبارا

04.10 . 
) يشير إلى الدائرة الحكومية (ق) ، الوطنية األلغام شؤون دائرةعمال المتعلقة باأللغام األمصطلح أن 

لغام المكلفة في كل بلد من البلدان المتضررة من األو والمنظمة (المنظمات) أو المؤسسة (المؤسسات) 
 تنظيم وٕادارة وتنسيق اإلجراءات المتعلقة باأللغام. 

المتفجرات من مخلفات الحرب بما في  فيها ساحة المعركة مصطلح يشير إلى المنطقة التي تنظيف في
وجدت. وهذا قد تشمل مناطق المعارك السابقة ، مواقع أن ذلك الذخائر غير المنفجرة والذخائر المتروكة 

 أطلقت أو أسقطت. والتي ذخائر المدفعية ،  فيها والمواقع التي سلمت أو تركت لجويةالدفاعات ا
1T أن مراقبة الجودةQC 1.يتم تفتيش المنطقة وأخذ عينات عشوائية لتطبيق األجراءاتT 
1T4 . العامةBAC 1T 
1T عملياتBAC بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة هي مواقع المتفجرات والتخلص من مخلفات الحرب ،
(الذخائر المتروكة أو غيرها) والتي قد تشمل ميادين القتال ، مواقع  ERWالذخائر المتفجرة المتروكة و 

 1Tذخائر المدفعية.  أسقاط فيهاوالمواقع التي تم  الدفاعات الجوية
1T األزالة للـ على والتي تشملاستخدام األراضي ، من المطلوب ماهو اعتمادا على األولويات اإلنسانية ، و 

BAC 1.  سطحية وٕازالة تحت السطحالT 
1T عملياتBAC  ال تشمل عادة التخلص من مخزونات كبيرة من الذخائر المتروكة ما لم تكن هذه قد فرقت

عمليات التخلص من الذخائر المخزنة ال هتغطي BAC تكونعلى مساحة واسعة ، وربما نتيجة لالنفجار و 
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 1Tوطنية. الفي مرافق التخزين 
1T عمليات الـلال ينبغي BAC  خطر األلغام األرضية. وعلى العكس ، وجود تجرى في المناطق التي يتوقع

 BAC . 1Tأجراء أعمال أزالة األلغام أوال ومن ثم أجراء أعمال تنظيف أرض المعركة ينبغي 
1T: الـ في بعض الحاالت قد يكون من المقبول تطبيق تقنيات  مالحظةBAC  في المناطق التي من

ط من األلغام المضادة للمركبات قد تكون موجودة ولكن بالتأكيد ليس هناك نوع معين فق فيهاالمعروف 
 1Tاأللغام المضادة لألفراد. ومع ذلك ، تتخذ هذا القرار بناء على تحليل التهديد الكامل لمنطقة محددة. 

1Tتناول الذخائر المتفجرة (تEOD  مع (BAC  1ما يلي : العمليات يمكن أن تشملT 
التي تم أعدادها لألستخدام مواقع تخزين الذخائر ، ببساطة و العسكرية السابقة أ) الذخائر في المواقع 

 وليست في وضع التخزين الدائمي .
أو غير مسلحة ولكن لم تطلق على سبيل المثال ، و المزودة بصمامات ، و ب) الذخائر التي كانت معدة ، 

 مدى البعيد. العلى  تستعملقة التي والذخائر في مواقع المدافع في مواقع دفاعية سابمعدة لألستخدام 
، ولكنها فشلت في المهمة. وهذا يشمل العناصر  أطالقها ج) الذخائر التي تم إطالقها ، أو المتوقعة

 . وفقا لتصميمها الخطرة لهذه الذخائر غير المنفجرة التي تعمل بشكل جزئي فقط
تركت بعد توقف األعمال ) و  ة الصنعمحلي( العبوات الناسفة و ،  وتركهاالفخاخ المتفجرة ، فشل د) 

 العدائية. 
1T5 متطلبات .BAC 1T 

  تنظيف المنطقة 5.1
1Tتحدد من قبل التي المنطقة و  تنظيف أنDMA  يستخدم مصادر و مسح تقني المن خالل إجراء وذلك

 1T.التقني  األستطالعالمعلومات الموثوقة واألدلة التي جمعت خالل 
1T أولويات إلزالةBAC  البناء وغيرها ،  مشاريعمية والمشاريع التجارية ، على سبيل المثال لدعم التنوذلك

قد يتم تعيين أعماق مختلفة من مناطق مختلفة إلزالة األلغام و . هاقد تحدد مساحة بالضبط ليتم مسح
وقد تكون المنطقة ملوثة خارج حدود هذه استخدام األراضي في المستقبل.ونوع اعتمادا على تقييم التهديد 

 ضي.األرا
  نوعية األزالة . 5.2 

1T للـ ( السيطرة النوعية )  متطلبات الجودة أنBAC  تعتمد على فئةBAC أجريت. وهاتان الفئتان  التي
 1T.  السطحية وتحت السطح األزالةهي   BACالـمن 
حاالت بعض العتمد عادة على البحث البصري ، على الرغم من أنه قد يكون هناك ت يةالسطح األزالةأ) 
ي يمكن أن تستخدم جهاز كشف للمساعدة في التحقيق في مناطق الغطاء النباتي والسواتر الترابية أو الت

جميع المتفجرات من مخلفات الحرب  بما في ذلك لعمليات التفتيش و  أنغيرها من المناطق المشتبه بها. 
 .مركبات القتال المدرعة و تها. األسلحة الصغيرة والذخائر (الشعيبة) ، واألجزاء الخطرة منها ، والمراد إزال

1T (تتم إزالة كافة المتفجرات و استخدام مختلف تقنيات الحفر أو الكشف. حيث يجب  األزالة تحت السطحب
ينبغي أن يتم التخلص من الذخائر و . DMAمن مخلفات الحرب وتحديد المكونات الخطرة وفقا لمتطلبات 
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 EOD . 1Tإزالة الذخائر المتفجرة 09.30 الوطني للمعيارغير المنفجرة والذخائر المتروكة وفقا 
، في المنطقة المحددة  محدودة الخطورةوينبغي أن يتحقق إزالة و / أو تدمير جميع الذخائر غير المنفجرة 

 إلى عمق محدد عن طريق : 
1T • المعتمدة  األزالةمنظمة استخدامBAC  مع قدرات التشغيلية المعتمدة ، مثل إزالةBAC ع ، وم ةاليدوي

 1T.تخلص من الذخائر المتفجرة للالموظفين مع مستويات مناسبة من التأهيل والكفاءة 
  .) 07.40 الوطني المعياررصد منظمة إزالة األلغام ووحداتها الفرعية (انظر • 

1T • بعد التطهير سيطرة نوعيةإجراء عمليةQC  1). 09.20 الوطني المعيارمن األراضي المطهرة (انظرT 
1T أمر مهمة وBAC الهدف ، وعمق  ونوع زالتها ، والكشف عن حجما المراد نبغي أن يحدد المنطقةي

 1T.التطهير
  األزالة. عمق 5.3

1Tتحدد من قبل  األزالة، وعمق معين من  إذا كان ميدان المعركة يتطلب إزالة تحت السطحDMA فالمهام 
لموثوقة التي تنص على يمكن وضعها عن طريق استخدام المسح التقني ، أو من غيرها من المعلومات ا

وينبغي في حال عدم وجود معلومات موثوق بها  ,ةمنطقة المتوقعالعمق مخاطر الذخائر غير المنفجرة في 
 DMA . 1T تقرره لألزالةعمق االفتراضي ال أن يكونذخائر غير المنفجرة ، للخطر العن عمق 

1T سم و في  50ية في كوسوفو هو عمق االفتراضي النموذجي إلزالة تحت السطحالمالحظة : وكأمثلة ، و
األرض. في جمهورية الو  المخترقة فيالذخيرة  ألعماقالمقدرة  أسسسم على  20لبنان هو 

وقد  25cmsالديمقراطية الشعبية ، وأعماق الذخيرة تختلف على نطاق واسع وعمق االفتراضي العملي 
يحدد العمق المطلوب ألعمال  ويفضل أن الزراعية يشيوعا استخدام األراضاألكثر  أسسأنشئت على 

 سم . 170سم ولغاية  30من  بعمقاألزالة تحت السطح حسب ماترتأيه الحاجة لذلك من الناحية الفنية 
1T 

على سبيل المثال و ،  الحقا من قبل الجهة المستفيدةتعتمد على استخدام األراضي  األزالةتحديد أعماق أن 
 : 
  تحتاج ألى أزالة أو تدمير فقط .دة على سطح األرض. قد تكون الذخائر غير المنفجرة الموجو • 
كجزء من عملية إزالة  ةكثير الفي المناطق الحضرية تتطلب إزالة متر من االنقاض  تكون األزالةقد • 

 األلغام. 
فأن عمق األزالة وفي الحاالت التي استخدمت فيها قنابل ضخمة وصواريخ أو قذائف من النوع الثقيل ، • 

 ة أمتار .قد يكون عد
تحتاج إلى إزالة وفي هذه الحالة فأنها حرك الرمال في المناطق الصحراوية أو المناطق الساحلية تقد ت• 

أو بالقرب من  فيهالتحديد مكان وتدمير الذخائر غير المنفجرة التي كانت مقررة اصال و   م 3-1لعمق 
 السطح. 

األلغام ،  ألزالةأي تغيير مع  علىاالتفاق  يتمو  ,يمكن ضبط عمق إزالة األلغام على النحو المطلوب
 وتدون رسميا. 

1T: وقعت يمكن أن تكون هامة أينماالسنة أن 'المعركة'  لهذهالموسم  مناخأثناء الدراسة ، وتحديد  مالحظة
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على سبيل المثال موسم األمطار مع التربة فوالتلوث ،  UXOالـ  ويمكن أن تؤثر على عمق تغلغل الذخيرة
جمدة ، أو اعتمادا على المنطقة الجغرافية والمناخية ، قد يكون تفي فصل الشتاء مع التربة المو الناعمة ، 

 1Tمعتمدًا على حال التربة والمناخ .العكس 
 . كشف المعدات 5.4

يكون من المناسب بما في ذلك استخدام كالب وقد مختلف التقنيات  تحتاج الىتحت السطح  أن األزالة
 : أدناه يلي  كمامعدات الكشف المالئمة وأن الكشف عن األلغام. 

1T • في ذاتها المستخدمة في إزالة األلغام ولو أنها قد تكون حساسة  -- والبحث عنهاالكشف عن المعادن
 BAC  .1Tللـ للغاية إلجراء كفاءة مهمة 

 .ضد هدف محدد ىالمعادن والتي ترمو  ذخائر غير المنفجرةالعن البحث و الكشف • 
 واسعة وحلقة كبيرة. قة عن حلكشف ال• 
 تحديد المواقع في أعماق البحث. • 
 مقاييس المغنطيسية. ال• 
 مقطورات. المركبات أو المحمولة على ال، أو يدوي الالكاشف • 
 سالمة ال. 6

1T الحد األدنى من السالمة لعمليات و مسافات أنBAC  نوع  وبحسبتعتمد على المخاطر المتوقعة
 1T :العمليات هناك وكما يلي 

ق شريطة أن ال يمس يتطبالضرورة مع مسافة األمان الدنيا على للحصول و سطح البحث على الأ) 
عن طريق تعيينها، وربما  ةبصريا وملحوظ ترىالعناصر المشتبه بهم بأي شكل من األشكال ، أي أنها 

 . مغفلين مصائد الوجود إلمكانية  الحذررذاذ الطالء أو عالمات السطح. ومع ذلك ، ينبغي دائما 
إزالة الذخائر غير المنفجرة من السطح ، حيث هناك خطر من الحركة أو اضطراب في من ب) لتحقق 

السكان  منالحد األدنى وجود مبدأ  منمسافة األمان ينبغي النظر  وأنالبنود من الذخائر غير المنفجرة ، 
 . ة مسبقا في منطقة الخطر المحدد

بالعمل  للحصول على أكبر قدر من مسافة األمان والدقة على الحفر  تحت السطح التي تنطوي األزالةج) 
  عمق األزالة . 5.3, وكما تم شرح العمق أعاله بالمالحظة الموجودة بالفقرة 

وضع  للتمكن من،  ته، وٕازالأن وجد قطع الغطاء النباتي  يجبإعداد موقع العمل عند  مالحظة :
 . ا بصورة جيدة ة تحت السطح الحقإلزالوٕاعداد 'الممرات'  ووضعالعالمات 

1T: أنماط البحث أن  مالحظةBAC أن يخطط لها بعناية لضمان تغطية كاملة للمنطقة.  من الضروري
كون أسرع بكثير من تغالبا ما و سرعة الستخدم ت BAC عملياتمشابهة لعمليات إزالة األلغام ، ولكن  فهي

 .إزالة األلغام 
1T25زالة إلى مربعات لبعض البرامج سوف تقسم منطقة إلفm × 25m  50سبيل المثال ، أو علىm 

50×m 1T 
 تسجيل ال. اإلبالغ و 7
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1T (البروتوكول الخامس من اتفاقية األسلحة التقليدية) البروتوكول المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب
المتروكة.  ئرعلى التزامات معينة على تسجيل وتخزين ونشر المعلومات عن الذخائر غير المنفجرة والذخا

على السجالت المتعلقة ، من بين أمور أخرى ، الشامل وتمشيا مع الهدف من هذا البروتوكول ، والحفاظ 
والعمق المطلوب والتخطيط طويل ، تكون ، وعلى يد من  BACالـ إلى ما هو موجود في عمليات 
 .وقصير األجل للمساعدة لذلك 

1T أن أعمال في كثير من البلدان ،و BAC حد من المخاطر على المجتمعات المحلية لل ية هيحسطال
تحت السطح ويمكن أو تصبح زالة األ. وعلى المدى األطول ، بشكل آمن وصول عبر األراضيللوتمكن 

 1Tضرورية. 
التخطيط بشأن من قد تمكن والتي  المعرفة وتراكم الخبراتساعد أيضا في بناء يوتسجيل أنواع الذخيرة 

 التي يحتمل أن تواجهها في مناطق القتال األخرى. و ر غير المنفجرة أنواع وكميات من الذخائ
1Tالخرائط الحديثة وأدوات إعداد التقارير (نظام المعلومات الجغرافية  توفيرGIS  ونظام إدارة المعلومات

IMSMA  (يجب ان يمكن ادارة المعلومات بصورة دقيقة للمساعدة في تخطيط األحتياجات الفورية ، الخ
 ة األجل للتخلص من الذخائر المتفجرة .والطويل

 وينبغي لمكافحة األلغام تحديد متطلبات اإلبالغ والتسجيل. 
 : . المسؤوليات وااللتزامات8

 مسؤوليات األطراف في أي نزاع  8.1
في مجال االمتثال للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة ، والبروتوكول الخامس من اتفاقية 

التقليدية وقواعد القانون الدولي للنزاع المسلح ، واألحزاب في أي نزاع مسلح تتحمل مسؤولية األسلحة 
 ضمان حماية المدنيين من المتفجرات من مخلفات الحرب. 

من مخلفات الحرب ، يجب على المستخدمين '، و  فيها التقييم من المتفجراتفي الحاالت التي يستخدم 
التقنية والمالية والمادية أو المساعدة ية ، وتقديم ، حيثما كان ذلك ممكنا وبعد توقف أعمال القتال الفعل

 البشرية ، لتسهيل وضع العالمات وٕازالة األلغام ، وٕازالة أو تدمير هذه المتفجرات من مخلفات الحرب. 
 أطراف النزاع تتحمل مسؤولية ما يلي : 

 ات الحرب. أ) استقصاء وتقدير الخطر الذي تشكله المتفجرات من مخلف
ب) تقييم االحتياجات وتحديد األولويات و. التطبيق في مجال وضع العالمات وٕازالة األلغام ، أو إزالتها أو 

 تدميرها 
 واضحة ، وٕازالة أو تدمير المتفجرات من مخلفات الحرب.  وضع عالماتج) 

 د) اتخاذ الخطوات الالزمة لحشد الموارد الالزمة لتنفيذ هذه األنشطة. 
عليهم أن ففي المناطق الجغرافية التي هي اآلن خارج السيطرة على واحدة أو أكثر من أطراف الصراع ه) 

 المعلوماتنوع والمواقع وغيرها من الحسب و ،  لديهم في أستخدام الذخائريجعلوا من السجالت المتاحة 
 التي لديهم عن مواقع المتفجرات من مخلفات الحرب. 

قييد استخدام أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية [المرجع : اتفاقية حظر وت
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 األثر (االتفاقية)]. 
 مسؤوليات األمم المتحدة  8.2

األمم المتحدة على استعداد لتقييم الحاالت  أننيابة عن المجتمعات المحلية المتضررة والدول فو وينبغي 
 طراف النزاع. والمساعدة في جمع المعلومات ذات الصلة من أ

 وتتولى األمم المتحدة الحفاظ على معلومات عن : 
 للتعامل مع المتفجرات من مخلفات الحرب.  األزالةأ) وسائل وتكنولوجيات 

ب) قوائم الخبراء أو وكاالت تقديم الخبرة أو مراكز االتصال الوطنية بشأن إزالة المتفجرات من مخلفات 
 الحرب. 

 أنواع الذخائر المتفجرة ذات الصلة. ج) المعلومات التقنية عن 
 DMAاأللغام  دائرة شؤونمسؤوليات  8.3

  .كان ذلك ممكنا حيثما واالتفاقات  بعقودأ) تحديد المنطقة التي يجب تطهيرها وعمق األلغام 
منطقة المشتبه المرونة واضحة إلى حدود أعطائهم ب) تحديد معايير إلزالة األلغام لتمكين المنظمات من 

 . ليتم تطبيقها ,به 
 .عقود واتفاقات إزالةلج) تحديد معايير ومبادئ توجيهية لضمان الجودة ومراقبة الجودة ل 

  . بالعمل الحقاقيام لل والشركات من خالل منحهم التفويض بالعمل د) اعتماد المنظمات
  .م أرضيلغجود و تبين حالة إزالة لكل منطقة المشتبه فيها التي مسح ال ه) االحتفاظ بسجالت

وتحليلها للمساعدة في الموقع والتخلص اآلمن من الذخائر و) جمع وتقديم المعلومات الفنية المتاحة 
  .المتفجرة من ساحات المعارك السابقة 

إزالة وشركات ز) تحديد الكفاءات األساسية التخلص من الذخائر المتفجرة التي ينبغي تطبيقها في منظمات 
 األلغام. 

  األزالة : منظمات وشركاتال مسؤوليات 8.4
 : بما يلي أدناهتعهد تأو الشركة أن المنظمة وعلى 

1T (إزالة بتعمل  او الشركة منظمةالأBAC الـمكافحة األلغام أو ل UXO .1T 
وحسب الدولية ، الوطنية أو تطبيق المعايير ب األزالةمنظمة التقوم و إزالة األلغام ، في ب) تطبيق المعايير 

  .لعقد أو االتفاق في ا محدد ماهو
 .ج) الحفاظ على الوثائق المتاحة 

د) تطبيق الممارسات اإلدارية واإلجراءات التنفيذية التي تهدف لتمهيد االرض للمتطلبات المحددة في العقد 
.  
) ضمان أن تكون المجتمعات المتأثرة على إدراك تام لجميع أنشطة إزالة األلغام في المنطقة وآثارها على ـه

 ، (ال سيما فيما يتعلق بعمق إلزالة).  بما يتعلق باألخطار تمعالمج
1T و) التأكد من أن الموظفين العاملين في عملياتBAC 1. جيدبشكل  ينومدرب ينمختصT 
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تحمل مسؤوليات إضافية. وتشمل  او شركة األزالةمنظمة ال، يتعين على  الغام حقولفي حالة عدم وجود 
 مايلي :هذه 

  .األلغام  ) في مجال إزالة1( 
  .) عمق األلغام 2(

 ولكنها ال تقتصر على : 
 ز) لكل منطقة المعركة ، شرط توافق رسميا وثيقة : 

1T ح) وضع وتطبيق نظام للرصد أنشطة إزالة األلغام ، وتقديم التقارير المفصلة من المتفجرات من مخلفات
 1T .تطهير األراضيو  QC لتفتيشالحرب / الذخائر غير المنفجرة التي ووجهت وبعد انتهاء عمليات ا

 وذلك من خالل مايلي أدناه : مراقبة األجساممسؤوليات  8.5
  . وأن المنظمة التي تعمل عليها تستطيع ان تعمل كمراقبمن مكافحة األلغام  األستفادةأ) 

ات متطلب 07.40 الوطنيللمعيار وحدات فرعية وفقا  لها تيوالإزالة األلغام  أو شركة ب) مراقبة منظمة
  .األلغام أو منظمة تعمل نيابة عنها  تنظيف

1T الوثائق المتاحة لرصد عمليات التفتيش علىج) الحفاظ QC أو شركة على النحو المحدد من قبل منظمة
 1Tاأللغام أو نيابة عنها.  أزالة
 وذلك من خالل مايلي أدناه : األجسامتفتيش مسؤوليات  8.6

1T (التي تعمل باعمال السيطرة النوعية و األلغام  منظمة أزالةمن  األستفادةأQC .1T 
وفقا للمعيار تعمل أو شركة منظمة  وتكوناأللغام  أزالةب) تطبيق إجراءات أخذ العينات وفقا لمتطلبات 

  . 09.20 الوطني
1T (الوثائق المتاحة لرصد عمليات التفتيش  علىالحفاظ جQC أو شركة على النحو المحدد من قبل منظمة

 1Tنيابة عنها.األلغام أو  أزالة
   

 المرفق ألف 
 (المعيارية) 

 المراجع 
الوثائق التالية تتضمن أحكاما معيارية ، والتي ، من خالل اإلشارة في هذا النص ، تشكل أحكام هذا الجزء 

هذه من المعيار. للحصول على المراجع المؤرخة ، والتعديالت الالحقة ، أو من التنقيحات ، أي من 
معيار للتحقيق في الع األطراف على االتفاقات استنادا إلى هذا الجزء من ي، وتشج . ومع ذلكالمنشورات 

إمكانية تطبيق أحدث الطبعات من الوثائق المعيارية المبينة أدناه. للحصول على مراجع غير مؤرخ ، 
لمستقلة الحفاظ الطبعة األخيرة من الوثيقة المعيارية المشار إليها ينطبق. أعضاء األيزو واللجنة االنتخابية ا

 :  على سجالت ايزو المعمول به حاليا
 .إلدارة عمليات إزالة األلغام  الوطني المعياردليل  07.10أ) 

  .07.30ولشركات اعتماد المنظمات و إلزالة األلغام  الوطنيةب) المعايير 
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  .رصد المنظمات  07.40إلزالة األلغام  الوطنيةج) المعايير 
  .الفني مسح لل نيةالوطالمعايير  08.20د) 

  . للتأشير 08.40 الوطنيةه) المعايير 
  التنظيف.متطلبات ل الوطنيةالمعايير  09.10و) 
والتفتيش من األراضي المطهرة : مبادئ توجيهية الستخدام إجراءات أخذ  الوطنيةالمعايير  09.20ز) 

  .العينات 
1T التخلص من الذخائر المتفجرة  09.30 الوطنيةح) المعاييرEOD .1T 

 معلومات مرجعية أخرى : 
  .ط) البروتوكول الخامس المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب في اتفاقية األسلحة التقليدية 

 ي) ميثاق االمم المتحدة. 
إزالة التخلص من الذخائر المتفجرة من عربات القتال المدرعة  -- 2001تينيسي  09.30.01ك) 

 (مركبات الوقود البديل). 
 التخليص من اليورانيوم المنضب) المخاطر.  -- 2001تينيسي  09.30.02ل) 
 لبنان. بإزالة الذخائر العنقودية على أساس الخبرة  -- 2007تينيسي  09.30.06م) 

 . 2003ن) للكشف عن المعادن كتيب عن اإلنسانية من قبل المفوضية األوروبية في عام  
لغام لألغراض اإلنسانية ، التي نشرها مركز جنيف الدولي س) دليل على تقنيات الكشف ونظم إلزالة األ

 . 2006مارس 
1T أحدث إصدار / طبعة من هذه اإلشارات ينبغي استخدامها. عقد مركز جنيف الدولي بنسخ من جميع

المراجع المستخدمة في هذا المعيار. سجل ألحدث إصدار / الطبعة المعايير الدولية ، وأدلة ومراجع والتي 
ا مركز جنيف الدولي ، ويمكن قراءتها على موقع المعايير الدولية يحتفظ به

)http://www.mineactionstandards.org وينبغي مكافحة األلغام ، وأرباب العمل والهيئات .(/
 1Tوالمنظمات األخرى المعنية الحصول على نسخ قبل بدء برامج إزالة األلغام. 

   
 
 
 
 

 المرفق باء 
 (معلوماتية) 

 ت والتعاريف والمختصرات المصطلحا
1TB.1 .1T 

1T الذخائر المتفجرة المتروكةERW  (الذخائر المتروكة)1T 
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نزاع الطرف في على التي تم تركها أو ألقاها و الذخائر المتفجرة التي لم تستخدم في أثناء نزاع مسلح ، 
الذخائر المتفجرة  أولم تكن معدة مسلح ، والتي لم تعد خاضعة لسيطرة الطرف الذي تركها أو ألقاها. قد ال
 المزودة بصمامات أو مسلحة أو معدة بشكل آخر لالستخدام. (االتفاقية البروتوكول الخامس) و ، 

1TB.2 .1T 
1T) ، تطهير مناطق القتالBAC( 1T 

 منتظمة والتحكم في المناطق الخطرة حيث من المعروف أن مخاطر عدم إدراج األلغام. التطهير 
1TB.3 .1T 
  شرك

غير مؤذية أو مؤذية جرة ، أو غيرها من المواد ، وضعت عمدا لتتسبب في خسائر عبوة ناسفة أو غير متف
 ] 6 -[الوكالة االسترالية  تشعر باالنزعاج ل

1TB.4 .1T 
 االتفاقية (االتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة) 

مفرطة  أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها أستخدامبشأن حظر وتقييد  1980اتفاقية عام  مالحظة :
. لديها خمسة "بروتوكوالت". ترتبط فقط 2001ديسمبر  21الضرر أو عشوائية األثر بصيغتها المعدلة في 

 ومصائد المغفليناثنان منهم لعمليات إزالة األلغام. البروتوكول المعدل الثاني يتناول األلغام األرضية 
 جرات من مخلفات الحرب). وغيرها من األجهزة ، ويتناول البروتوكول الخامس لمشكلة المتف

B.51T .1T 
 مسح المنطقة 
 مسح األراضي 

و /    لضمان إزالة الغامإزالة او شركة وهي المنطقة التي تم تجهيزها ماديا وبشكل منتظم من قبل منظمة 
 . إلى عمق محددأو تدمير جميع األلغام والذخائر غير المنفجرة 

هرة أثناء عملية المسح التقني. وقد يشمل ذلك يمكن أن تشمل منطقة مسح األراضي المط مالحظة :
 ممرات الحدود أو تطهير الممرات. 

 
 

1TB.6.1T  
  األزالة أو شركة منظمة

) المسؤولة عن تنفيذ شركات(الحكومة والمنظمات غير الحكومية أو  أو شركة  يشير إلى أي منظمة
 . اآلخرى  مشاريع إزالة األلغام أو المهام

1TB.7.1T  
  مواد متفجرة

كونات أو العناصر اإلضافية المستخدمة من قبل منظمات إزالة األلغام التي تحتوي على بعض الم
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 . أدوات األشعال ( الفتيل )صواعق الالمتفجرات ، أو تتصرف بطريقة التفجير ، مثل 
1TB.8.1T  

 ) تقييمهاالذخائر المتفجرة (
االندماج والعوامل البيولوجية جميع الذخائر التي تحتوي على متفجرات ، أو مواد االنشطار النووي 

والكيميائية. وهذا يشمل القنابل والرؤوس الحربية ، والقذائف الموجهة وقذائف المدفعية والهاون والصواريخ 
وذخائر األسلحة الصغيرة ؛ جميع األلغام ، وطوربيدات وقنابل األعماق ؛ االلعاب النارية ، والقنابل 

، وجميع  األجهزة الناسفة، األجهزة الكهربائية المتفجرة ؛ ت الدافعةوالحشواالعنقودية ؛ خرطوشة الوقود 
 ] 6 -[الوكالة االسترالية  متفجرة في الطبيعة.المكونات الذات الصلة أو  الميكانيكية

B.91T.1T  
 التخلص من الذخائر المتفجرة 

الشروع في التخلص اكتشاف وتحديد وتقييم ، أو أن تصبح آمنة والتخلص من الذخائر المتفجرة. ال يجوز 
 من الذخائر المتفجرة : 

 
 تعديل / تنقيح التفاصيل التاريخ  الرقم
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 مقـــدمـــــة
لم يكـن حتـى نهايـة الثمانينـات أن ان ازالة االلغام لالغراض االنسانية يعتبر من النشاطات الحديثة نسبيا. 

 و لم يتولد اي جهد جـاد الزالتهـا.المنصرم اي اهتمام جدي بالمشكلة المتزايدة لاللغام في العالم من القرن 
بـــدا عـــدد متزايـــد مـــن المنظمـــات الدوليـــة بالمشـــاركة فـــي اعمـــال ازالـــة االلغـــام لالغـــراض  1990منـــذ عـــام 

لقـد  االنسانية و معها بدا االستخدام المتزايـد للكـالب فـي الكشـف عـن االلغـام و المقـذوفات غيـر المنفلقـة .
لة و قدمت الحل لمشـكلة الكشـف عـن االلغـام فـي المنـاطق التـي ال اثبتت الكالب الكاشفة لاللغام قدرة فعا

 يمكن الكشف فيها باستخدام الكاشفات التقليدية .
 

 دليل استخدام الكالب الكاشفة لاللغام
 .  النطاق 1

 م العام لكالب الكاشفة للاللغام هي دليل لالستخدا 9.40ان وثيقة المعايير الوطنية لشؤون االلغام 
 ة .  الصيغ 2

الصيغة المستخدمة هي على غرار المقاييس و االرشادات العامة لشؤون االلغام التـي وضـعها مركـز 
جنيف الدولي الزالة االلغام لالغراض االنسانية لمصلحة االمـم المتحـدة . و هـي بـدورها قـد تـم تشـكيلها 

معـايير الكـالب مــع علـى ضـوء تلـك التـي اصـدرتها المنظمـة الدوليـة لتوحيــد المقـاييس . وهـذا مـا يجعـل 
 المقاييس الدولية المقبولة . 

 .  المعايير الدولية واجراءات التشغيل الدائمية  3
ان المعـــايير الوطنيـــة للكـــالب الكاشـــفة لاللغـــام تـــوفر اطـــار عمـــل وارشـــادات للتخطـــيط وتنفيـــذ بـــرامج 

 الكالب الكاشفة لاللغام وتضع المسؤوليات .
. وهـذه المعـايير الوطنيـة تضـع تحديـدات  دائـرة شـؤون األلغـامل لقد تم وضع المعايير الوطنيـة مـن قبـ

 وتفصيالت متخصصة اضافة ما هو مطلوب في المعايير الدولية .
امــا اجــراءات التشــغيل فهــي اجــراءات مفصــلة يمكــن وضــعها مــن قبــل كــل منظمــة لبرنامجهــا الخــاص 

لية خاصــة بهــا باالعتمــاد بشــؤون االلغــام . ان علــى كــل منظمــة شــؤون الغــام ان تضــع اجــراءات تشــغي
على المعايير الوطنية . ان اجراءات التشغيل بشكل عام يجب ان تكـون محـددة ومتخصصـة حـول كـل 
اوجه عمليات المنظمة في الوقت الحاضر. ويجب ان تكون بالحد االدنـى تقـدم تفصـيًال حـول اجـراءات 

الطبــي ، االتصــاالت ،  األخــالءن ، العمليــات ، االشــراف ، الســيطرة النوعيــة الداخليــة ، الســالمة واالمــ
 النقل واالدارة . 

 . لماذا تستخدم الكالب للكشف عن االلغام والمقذوفات غير المنفلقة  4
ان االنظمة الخاصة بالكالب الكاشفة لاللغام هي انظمة يـتم فيهـا اسـتخدام الكـالب كأحـدى االدوات  

اقـل التراكيـز للعديـد مـن المـواد . فـي وعلـى الرئيسية للكشف . ان الكالب تسـتطيع الكشـف بشـكل كبيـر 
مما تقوم بـه افضـل الشـمامات التكنلوجيـة . وبلغـة  عالية ةوبقدر الواقع الكالب قادرة على كشف التراكيز 

الرياضيات فأن االنسان يستطيع شم التراكيز بنسبة جزء واحد من المليون ، فـي حـين ان افضـل اجهـزة 
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الكــالب  ولكــنبة تصــل الــى جــزء واحــد مــن المليــار ، ســم " للتراكيــز بنالتحليــل الكيميــائي بامكانــه " الشــ
تســتطيع شــم التراكيــز الــى درجــة تصــل الــى عشــر الجــزء مــن الترليــون او بتعبيــر اخــر اقــل بعشــرة االف 
ضـعف . الكـالب كــذلك لهـا القابليـة علــى التمييـز بـين مختلــف انـواع المـواد : فــان الـروائح المنبعثـة مــن 

ى عــدة مـــواد مختلفـــة ، والتـــي تســتطيع الكـــالب المدربـــة تمييزهــا . لـــذا فـــأن اســـتخدام االلغــام تحتـــوي علـــ
 الكالب يصبح مفيدًا الى حد كبير في عمليات الكشف عن االلغام والمقذوفات غير المنفلقة .

ولهــذا الســبب ، فــان انظمــة الكــالب الكاشــفة لاللغــام اصــبحت بشــكل متســارع  الطريقــة الثانيــة االكثــر 
منظمــة تســتخدم  25عمليــات تنظيــف االلغــام  ، وفــي الوقــت الحاضــر ،هنالــك اكثــر مــن   شــيوعًا فــي

 كالب االلغام في العالم . وهنالك سببين رئيسيين لذلك .
انظمــة الكــالب الكاشــفة لاللغــام تكــون ســريعة وكلفتهــا اكثــر جــدوى مــن التنظيــف اليــدوي الصــرف  •

عمــل باســتخدام الكــالب فوجــد انــه يتــرواح بنســبة اذا تــم التنفيــذ بشــكل صــحيح . لقــد قــدر التحســن فــي ال
نـــوع الواجبـــات والمفهـــوم العمليـــاتي لكـــل و % وهـــذا يعتمـــد علـــى الظـــروف البيئيـــة ،  700% الـــى  200

على سبيل المثال فأن الكالب بامكانها كشف االلغام حتى التي تحتوي على معـادن قليلـة او و منظمة . 
عاليــة مــن المعــادن مثــل االلغــام التــي توضــع تحــت ســكة  تلــك االلغــام المدفونــة فــي منطقــة ذات كميــة

 القطار فيمكن للكالب تمييزها.

يســـتخدمون طريقـــة يـــتم فيهـــا اســـتعمال عـــدة ادوات مثـــل العمـــل ان العديـــد مـــن منظمـــات االزالـــة  •
   لتنظيف ، التنظيف اليدوي و الكالب الكاشفة التـي تسـتخدم معهـا بـدور تكميلـيالذي يسبق االميكانيكي 

 لي ، و تكون الكالب هي الجزء المهم في هذا الخليط.تكامو 
و كخالصة لما تقدم ، وحيـث ان الكـالب ليسـت بـديال للعمـل اليـدوي فـي التنظيـف ، فانهـا اداة فعالـة 

 عندما تستخدم باالشتراك مع العمل الميكانيكي واليدوي الزالة االلغام .
 . كيف يمكن استخدام الكالب  5

ب الكاشــفة لاللغــام مـــن خــالل عــدة ادوار مختلفــة . وتقــوم الكــالب بـــاداء يمكــن تطبيــق انظمــة الكــال
مع مجاميع العتاد  وهـي كـذلك تقـدم  وخاصةافضل ادوارها في الكشف عن االلغام والمقذوفات المنفردة 

التحقـق مـن و اداء جيد لغرض تقليص االراضي الخطرة والمساعدة في تأشـير حـدودها (المسـح الفنـي) ؛ 
االلغام والمقــــــــــذوفات ( المسح الفني ) ؛ تنظيف الطرق ،التحقق مـن التنظيـف ويشـمل ذلـك عينـات مـن 
المنــاطق المنظفــة ( الســـيطرة النوعيــة ) ، والتــي يمكـــن القيــام بهـــا باتبــاع طريقتــي ازالـــة االلغــام اليدويـــة 

ص المنــاطق او االراضــي التــي يصــعب تقلــيو التحقــق مــن تنظيــف ســاحات المعــارك ؛ و والميكانيكيــة ؛ 
الوصول اليها بواسطة اجهزة االزالة الميكانيكية ؛ تنظيف سكك الحديد والمواقـع الملوثـة بالشـظايا بشـكل 

 منة كنقطة بدء  للتنظيف وتستخدم الكالب السباب كثيرة اخرى . االممرات الفتح و كبير؛ 
 
ق مــــن تنظيــــف المنــــاطق مــــن االلغــــام ان اســــتخدام الكــــالب لتقلــــيص المســــاحة الملوثــــة والتحقــــ •

والمقذوفات يبين دورها الجوهري الكبير. تستطيع الكالب العمـل بسـرعة اكبـر فـي المنـاطق ذات الكثافـة 
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القليلـــة مـــن االلغـــام والمقـــذوفات لـــذا فانهـــا مناســـبة الـــى حـــد كبيـــر فـــي االعمـــال الخاصـــة بتحديـــد حـــدود 
 وية من التعامل مع مناطق خطرة مصغرة .المناطق الخطرة . وبذلك تتمكن فرق االزالة اليد

في المسوحات االولية تكون الكالب مناسبة الى حد كبير في تحديد وجـود او عـدم وجـود التلـوث  •
 بااللغام او المقذوفات .

قــد يكــون مــن الصــعب ازالــة االلغــام مــن الطريــق باالســلوب اليــدوي وذلــك بســبب صــالبة ســطح  •
على كثافة قليلة من االلغـام والمقـذوفات وهـذا مـا يجعـل اسـتخدام  التربة . وعادة ما تكون الطرق تحتوي

 الكالب له االفضلية وذا كلفة مجدية بالمقارنة مع التنظيف اليدوي . 
السيطرة النوعية . يمكن استخدام الكـالب فـي ضـمان النوعيـة والسـيطرة النوعيـة  /ضمان النوعية  •

 الداخلية والخارجية .
 دام الكالب . عوامل مجهولة في استخ 6
الكالب الكاشفة لم تسـتخدم االحـديثًا بشـكل واسـع وهـذا التأخيرباسـتخدامها يعـود الـى التحديـدات التـي  

ترافــق اســتخدامها ، و العديــد منهــا يعــزى الــى اســباب الزالــت غيــر معروفــة بشــكل كــافي و خاصــة مــا 
ن مـرور عشـرة اعـوام علـى يتعلق بالطريقة التـي تكتشـف بهـا الكـالب هـذه المتفجـرات . و علـى الـرغم مـ

التنفيـــذ النـــاجح علـــى مســـتوى العـــالم الســـتخدام الكـــالب الكاشـــفة و التجـــارب العمليـــة ، فـــال يـــزال هنالـــك 
 العديد من االسئلة تبحث عن االجابات .

فعلى سبيل المثال و حتى في نفس منطقة العمليـات فـان بعـض الكـالب يكـون اداءهـا منتظمـا بشـكل 
ب. ان افتقــاد الــدليل العلمــي المطلــوب لتفســير العوامــل المتعلقــة جعــل مــن افضــل مــن غيرهــا مــن الكــال

العسير تطوير او فهم العوامل االساسية التي تقف وراء هذه الظواهر الشـاذة . ان طـرق التـدريب كانـت 
و ستبقى دائما تخضع للعامل الذاتي و ستبقى هنالك دائما وجهات نظر مختلفـة حـول هـذا الموضـوع . 

 في االونة االخيرة االثار الكبيرة للعوامل البيئية في هذا المضمار. و قد لوحظ 
التحــدي الرئيســي االخــر فــي موضــوع الكــالب الكاشــفة لاللغــام و المقــذوفات هــو عــدم المعرفــة الدقيقــة 

حـــب ان يـــتم تـــدريبها علـــى تيبـــدو مـــن المنطقـــي ان الكـــالب و عـــن ماهيـــة المـــواد التـــي يكتشـــفها الكلـــب. 
الداخلــة فــي صــناعة اللغــم. ان غالبيــة االلغــام االرضــية و االعتــدة هــي امــا معبئــة  اكتشــاف المتفجــرات

هــو احــد مكوناتهــا. و لكــن الكــالب التــي  TNTاو مجموعــة مــن المــواد المتفجــرة يكــون   TNTبمــادة 
تكتشــف االلغــام او المقــذوفات ربمــا تكــون قــد اكتشــفت المــواد المتفجــرة فيهــا. فــي الواقــع ان العديــد مــن 

كـــالب االلغـــام تقـــوم حاليـــا بتـــدريب كالبهـــا علـــى اكتشـــاف مـــزيج مـــن المـــواد و علـــى مكونـــات  منظمــات
 محتويات المواد المتفجرة اكثر من تدريبها على االلغام.
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 . تحديدات استخدام الكالب الكاشفة لاللغام7
روف. فعلـى لقد اظهرت التجارب بان الكالب الكاشفة لاللغام ال يمكن استخدامها بنجاح فـي كـل الظـ

سـبيل المثــال فــي المنـاطق الكثيفــة النباتــات تواجــه الكـالب اعاقــات كبيــرة فــي البحـث ، اضــافة الــى ذلــك 
فان مدرب الكالب قد يمنع من السيطرة على عمليـة البحـث و مالحظـة اشـارات الكـالب ، كـذلك تعتبـر 

مـل الكـالب يقـل فـي الشـتاء حقول االلغـام ذات الكثافـة العاليـة بااللغـام مصـدر اربـاك للكـالب . و ان ع
و خاصة في الفترات التي يكون فيها المطر غزيرا كذلك فان وجود اسالك العثرة ( وهـي االسـالك التـي 

 تربط بااللغام و تتسبب بانفجارها عندما يعثر بها انسان او حيوان ) قد يسبب خطرا كبيرا.
 . منح االجازات لفرق الكالب الكاشفة لاللغام 8

رئيســي فــي تنفيــذ المعــايير يجــب ان يكــون مــنح االجــازات لفــرق الكــالب الكاشــفة ( زائــدا ان المكــون ال
مــدربيها) فــي الماضــي كانــت عمليــة االختبـــارات و مــنح االجــازات لمنظمــات شــؤون االلغــام و ادواتهـــا 
تعتبر شأنا داخليا و ليست مسالة تخص السلطات الوطنية او المانحين . اال ان هـذه النظـرة قـد تغيـرت 
لكـــال مـــن منظمـــات شـــؤون االلغـــام و فـــرق الكـــالب الكاشـــفة . لقـــد تـــم تنفيـــذ اختبـــارات منتظمـــة و مـــنح 
اجــازات لفــرق الكــالب الكاشــفة فــي العديــد مــن الــدول قــي الوقــت الــذي الزالــت فيــه عمليــة اختبــار مزيلــي 

ات بــين االلغــام اليــدويين تجــري بشــكل بطــيء فــي العديــد مــن الــدول . ومــع ذلــك فهنالــك بعــض االختالفــ
 فرق الكالب الكاشفة و االساليب التكنولوجية االخرى لالزالة .

لغرض الحصول على االجازة او االعتماد يجب توفر معلومات مسبقة عن الكالب ، تـدريب الكـالب 
 .DMA، و ان استخدام هذه الكالب يجب ان يبنى على اساس االجازة او اعتماد من قبل 

 وفر اجراءات عملية للقيام باالختبار.تم تصميمه لكي ي 09.42المعيار 
 . الصحة المهنية و العناية العامة للكالب الكاشفة لاللغام9

ان البرنـــامج النـــاجح للكـــالب الكاشـــفة يعتمـــد بشـــكل كامـــل علـــى التغذيـــة الجيـــدة ، التـــدريب الجيـــد و 
 المعاملة الجيدة للكالب .

ة لكــالب االلغــام" يقــدم تفاصــيل عــن هــذا "العنايــة الصــحية و الطبيــة العامــ 09.44المعيــار الــوطني 
 الموضوع

 :. ادوار و مسؤوليات 10
 :عام  10.1

تحتوي كافة المعايير الوطنية على اقسام تشير الى الوكاالت المختلفة التـي لهـا مسـؤوليات عـن تنفيـذ 
شــــؤون االلغــــام ، منظمــــات شــــؤون االلغــــام ، دائــــرة هــــذه المعــــايير . و هــــذه الوكــــاالت االساســــية هــــي 

 لمنظمات المانحة التي تمول شؤون االلغام .ا
 

 : MDDااللغام  دائرة شؤون 10.2
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مسؤولية جوهرية في تاسيس سياسة وطنيـة ذات اهـداف واضـحة فيمـا يخـص  لدائرة شؤون األلغامان 
اســتخدام الكــالب الكاشــفة لاللغــام ، هــذه السياســة يجــب ان تفــرض متطلبــات متســاوية علــى منظمــات 

 طنية و الدولية.شؤون االلغام الو 
هــــي وضــــع نظــــام موضــــوعي شــــامل  DMAالمســــؤولية االضــــافية االخــــرى التــــي تقــــع علــــى عــــاتق 

 DMAلالختبار و منح االجازات و يشمل ذلك ايضا مواقع مناسبة لالختبـارات . و حيثمـا امكـن تقـوم 
 بمساعدة منظمات شؤون االلغام على تاسيس مواقع مناسبة للتدريب.

 شؤون االلغام ات أو شركاتمنظم 10.3
تكـون منظمـة شـؤون االلغــام مسـؤولة عـن وضــع و تثبيـت االجـراءات التشــغيلية و تقـديمها الـى الهيئــة 
الوطنيــة و تكــون وفقــا لمــا ورد فــي المعــايير الوطنيــة. و بمجــرد حصــولها علــى االعتمــاد فــان المنظمــة 

 علق باالجراءات التشغيلية.فيما يت DMAتكون مسؤولة عن كافة العمليات وفقا لما تم اقراره من قبل 
  
 والجدول التالي أدناه يوضح فقرات أجراء التعديل / التنقيح للمعيار الوطني : 
 

 تعديل أو تنقيح التفاصيل التاريخ الرقم
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منهجية التدريب ،  هيوضوحا  واألكثرعند استخدام الكالب للكشف عن األلغام التحديات التي تواجه 

 أكبريمكن إعطاء الصحة المهنية والعامة لرعاية الكلب قدرا و يئية ، واإلجراءات التنفيذية. والعوامل الب
كلب والرعاية االجتماعية. للواضحة لضمان الصحة الجيدة الحاجة العلى الرغم من و من االهتمام ، 

 يةنتاجرعاية الكالب سوف يؤدي إلى خفض اإلبعدم االهتمام وأن والكالب تحتاج إلى رعاية جيدة. 
 .التكاليف  أرتفاعو 

  MDD الطبية للكالب الكاشفة لأللغام و ة يالصحالعناية دليل 
  مدىال. 1

. ويغطي الكالب الكاشفة لأللغام العامة لرعاية لمبادئ التوجيهية للصحة المهنية هذا المعيار يوفر ا
جات الغذائية ، ومتطلبات الرعاية الصحية العامة والرقابة الصحية ، ومتطلبات الدعم الطبي واالحتيا
 للكالب الكاشفة لأللغام.تربية الكالب ، ونقل الكالب وتفاصيل من االمراض الوبائية والطفيليات 

 . المصطلحات والتعاريف والمختصرات 2
تعاريف والمختصرات المستخدمة في أن الفي كل شيء ، و  مسرد للمصطلحات كامليوفر هذا المعيار 
 . 04.10 تم ذكرها في المعيار الوطني ةالوطنيسلسلة المعايير 

  كالب الكاشفة لأللغامللرعاية الصحية ال. 3
 . عام 3.1
قوة من خالل ال. باأللغام  شرط أساسي لجميع الكالب العاملة يه ةجيدالالصحة البدنية والعقلية أن 

على التعلم  التي تدفعلقدرة واقدرة على التحمل ، الحيوية و ال، و  العالية مراض واللياقة البدنيةاالومقاومة 
عتماد على لالهذه المتطلبات و . الكالب الكاشفة لأللغام بصورة دائمةكلها أمور ضرورية للحفاظ على ف

وذلك متكررة  واليجوز أن تكون األمراضدقيق. التدريب الشاملة إلى جانب المنهجية و الالرعاية الصحية 
 وبائية أو العجز أو الوفاة. المراض االيؤدي إلى انتشار  افأن هذالوفاة. على سبيل المثال حاالت  لتجنب
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  . الفرز األولي3.2
ينبغي أن يشمل الفحص الطبي أللغام لالكاشفة  اختبار الفحص األولي عند اختيار تدريب الكالب  

 . افيهوغير المرغوب مرغوب الصفات لواختبار ل
 . االحتياجات الصحية الرئيسية 3.3

 : أدناه  عتمد على توفير ما يليتية جودة الرعاية الصح
 .من الغذاء الغني بالمواد الغذائية  تأمين الحاجة الفعليةأ) 

 ب) التطعيم ضد األمراض الشائعة. 
 ج) الفحوصات الطبية الدورية والعالج. 

 البدنية والعقلية. الرياضة د) ممارسة 
 مستوى عال من النظافة العامة. ه) 
 . الخاص به المأوى اوبيت الكلب االهتمام بو) 
 .  دعم البيطريالز) 
 وسائل النقل الكافية. و واإلجراءات ح) 
  ممارسةال. 3.4

ال ينبغي أن يكون هذا و بصورة منتظمة للبقاء في أعلى حالة بدنية وعقلية.  تتدربالكالب تحتاج إلى أن 
في وقت  التدريبء النهار. في المناخات الحارة فقط النه من الصعب ممارسة الكالب أثنا أجباريالشرط 

اليوم والسباحة هي خيارات جيدة. وينبغي تجنب التدريبات النمطية ، لمنع الملل. كل مبكر صباح 
 الفرد والبيئة في منطقة العمليات. و الحتياجات الكلب  التدريبوينبغي تعديل نوع ومدة 

 مراقبة الصحية ال. 4
  . عام4.1
ن إلى مواصلة العمل حتى لو كان هناك خطأ ما. ولذا فمن كثير من األحيافي كلب يحاول ان ال

الرعاية البدنية و أو اإلصابة.  باألمراض لخاصةاعالمات الالضروري أن يفهم ويكون على علم بجميع 
طفيليات المن  أي عالمةب للحصول على جسم الكلروتينية ، وكذلك الفحص اليومي لتكون المناسبة 

 المرض أو االصابة. أو 
دفتر لكل كلب. وينبغي أن تدرج معلومات عن اللقاحات مثال الحفاظ على السجالت الطبية /  ينبغيو 
به طبي العالج للدفتر و خرى ، للقضاء على الديدان ، واألمراض واإلصابات االوقائية الساليب االو 
 المرفق ألف. ب كما هوالرعاية الصحية هذه بعض من جوانب و 

كالب نسخة ال. وينبغي منح على حدة  حتفاظ بها بالنسبة لكل كلبوينبغي وضع بطاقات التطعيم واال
بطاقات التطعيم للكالب موجودة و .  بيطريالطبيب المدير المشروع أو  وتكون عندمن بطاقة التطعيم 

وطنية فيما يتعلق نظمة بعض البلدان قد يكون لها أيضا اف. لالنسانبنفس الطريقة بالنسبة  هيكما 
وائح وطنية ينبغي التقيد بها من قبل ل هو وجود المتبعام بطاقات التطعيم. وٕاذا كان التطعيم ، واستخد

 إزالة األلغام.  اوشركة منظمةال
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 الصحية اليومية أو الفحوصات  التجييكات. 4.2
فورا عن أي أعراض  أن يبلغمشرف الكلب ينبغي قبل وأثناء وبعد كل يوم عمل و وينبغي فحص الكلب 

الخاص  دفترالتي يتم اكتشافها. وينبغي التحقق من صحة تسجيل النتائج يوميا في شذوذ الأو حاالت 
 . به

كون فيها الكلب فشل في االستجابة يخطيرة أو الحاالت التي الصحية المشاكل الوينبغي اإلبالغ عن 
 المرفق باء. ب وكما هو مذكور. والفحص  طبيب بيطري لمزيد من التقييم وتحويله الىللعالج 

  الصحية ةالشاملأو الفحوصات  التجييكات. 4.3
كالب بشكل دوري ، ويفضل على األقل على أساس شهري. للكثر شموال األفحص الوينبغي أن يتم 

خاصة الالمشرف على تدريبات أن ، و  ينالبيطريواألطباء وينبغي أن يتم الفحص من قبل ذوي الخبرة 
المرفق ب وكما هو مذكورائج الفحص في دفتر الكلب. . وينبغي تسجيل نتاألولطبيب بيطري الكلب أو لل

 .باء
 كلب لل التدريبو . متطلبات الرعاية 4.4 

لكالب ، ولكن هذا ا اتوينبغي لجميع األفراد ذوي المسؤولية المباشرة عن توفير الرعاية للكالب (عاد
كالب تغطي لل كالب) والتدريب األساسي في مجال الرعايةللالموظفين شمل أيضا تربية ييمكن أن 

 : أدناه المواضيع التالية 
 أ) المتطلبات العامة والرعاية الصحية. 

 ض. امر االب) الصحة العامة ومخاطر 
 ج) األمراض الجلدية والطفيليات. 

 د) األمراض الوبائية. 
 ه) نقل األمراض إلى البشر. 

 و) اآلثار المناخية (الحرارة والبرد) على الكالب. 
 التسمم.  ز) عالمات وأعراض

 ار. بح) االحتياجات الصحية وٕاجراءات االخت
 .دعم االحتياجات الطبية جراءاتاط) 

 وتغذية الكالب.  متطلبات التطعيم فيك التغذية 
1T (لKennelling  .1المتطلباتT 

 م) متطلبات الحجر الصحي. 
 ن) نقل الكالب ، (المحلية والوطنية والدولية). 

 . الدعم الطبي للكالب 5
مع النظر نفسها التي تعامل  الكالب والرعاية الصحية لهاإزالة األلغام عالج وشركات منظمات ل وينبغي

 عندما تعمل الكالب : و في جميع األوقات و الرعاية الصحية للبشر. 
موقع والمهارات الالزمة لتقديم العالج الطبي في معرفة بالأ) يجب أن يكون هناك شخص واحد على 
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 ب. حاالت الطوارئ للكال
 موقع عالج الكالب. بمناسبة هو أن تكون متوفرة الطبية المعدات الب) 

جراءات السترداد االكلب ، والذي يتضمن للخطة اإلجالء في حاالت الطوارئ تكون ج) ينبغي أن 
 دعم البيطري المناسب. لكلب بسالم من حقل األلغام ونقل الكلب عن طريق أسرع وأسلم طريق لال
 ب عندما ال تعمل في ساعات العمل أو في عطلة نهاية األسبوع : الكالينبغي على و 

 المعرفةويمتلك  لتقديم العالج الطبي للكالبدائم د) ينبغي أن يكون هناك شخص واحد على اتصال 
 . للعمل  والمهارات الالزمة

أقرب كالب المرضى أو الجرحى الى واألجالء للبالتحويل  خاصةه) ينبغي أن تكون هناك خطة 
 . بيطري مناسب مستشفى

 . االحتياجات الغذائية 6
 . عام 6.1

من العناصر  ةالى نظام غذائي شامل يحتوي على نسبة صحيحدائمية في حاجة  ةالكالب العامل
 أدناه : كما في الغذائية والمعادن والفيتامينات. وترد التفاصيل 

 جافغذاء كك كل مشتر ل٪.  10حوالي بمياه للعلى المواد الغذائية الجافة  الجافالغذاء أ) يحتوي 
كون محمية من تويمكن تخزين المواد الغذائية الجافة لعدة أسابيع دون الحاجة إلى تبريدها شريطة أن 

الرطوبة والحشرات. ومع ذلك ، إذا تم تخزين المواد الغذائية الجافة لفترة طويلة جدا ، قد تفقد بعض 
 . )  ( مثال الفيتامينات المواد المغذية لها

تخزين وفقا اليجب أن يتم و ٪ ماء.  25ب) المواد الغذائية شبه رطبة. تحتوي على المواد الغذائية حوالي 
لديه محتوى ارتفاع نسبة السكر ، مما يجعلها  رطبالالغذاء شبه و الغذائية الجافة. مواد هو مطلوب لللما 

 غير صالحة للكالب السكري. 
(التي تحتوي على مكونات من  وهيك نوعان من األغذية المعلبة ج) المواد الغذائية المعلبة. هنا

األغذية المعلبة ال توفر نظام غذائي متوازن من الناحية و (التي تحتوي على اللحوم فقط). و الحبوب) 
 التغذوية ، ويجب أن تستكمل. 

تطلب نظاما غذائيا الكلب ييكون حاالت العادية عندما الالطعام المطبوخ في المنزل يوفر بديال جيدا في 
باستخدام المكونات األساسية ، مثل اللحوم واألرز. ويمكن توفير الفيتامينات والمعادن  له خاصا

، والبروتين ، والدهون ، والمعادن  األساسية وذلك بإضافة الكبد والعظام وجبة زيت الذرة ، والملح.
 قدرة على هضم أنواع مختلفة من الغذاء. الكلب وللوالفيتامينات ، والكربوهيدرات. 

  . اضطرابات التغذية6.2
، بما في ذلك النمو الشاذ ، ويرجع ذلك جزئيا إلى التغذية غير السليمة. ويجوز يدة مراض عدهناك ا
يؤدي الى ، مثل الكساح أو هشاشة العظام (ضعف العظام الذي  الغذاءسيئة نتيجة نقص في الللحمية 

هولة). عدم كفاية المواد الغذائية قد يؤدي أيضا إلى نقص في الطاقة ، والتركيز ، بسللعظام كسر ال
مكونات معينة ، مثل الفيتامينات والمعادن والحساسية في الجلد تغذية في زيادة تكون وفقدان الوزن. قد 
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ب أو تشوهات العظام ، وخصوصا في الشباالواألغشية المخاطية. ويمكن أيضا أن يسبب زيادة تغذية 
 الكالب الكبيرة. 

 . االحتياجات الغذائية 6.3
كمية من المواد الغذائية الالزمة للحفاظ على الصحة الجيدة والقدرة على التحمل وسوف يتطلب وجود 

تحويل الغذاء إلى طاقة  فيكلب. جميع الكالب لديها معدالت مختلفة  لكلتختلف تبعا للمطالب الفعلية 
أساس شهري ، وأن أي  ذلك علىيتم و وزن الكلب من التحقق ولذلك ينبغي  ، وحتى داخل نفس الساللة.

 قابلها تغييرات في التغذية. بالوزن يثقل كبير مثًال تغيير 
 سائل التوازن . 6.4

البشر. مثل هو  اكموصول بشكل منتظم إلى المياه العذبة ، وبنفس الدرجة من الجودة للالكالب تحتاج 
ن الماء إذا كان الكلب يعاني من مشاكل في الكلى أو اإلسهال. وينبغي رصد هناك حاجة إلى المزيد مو 

 االستهالك اليومي للمياه ، وأية انحرافات واضحة من استهالك المياه الطبيعية ينبغي التحقيق فيها. 
 . متطلبات بيت الكلب 7

 . المتطلبات األساسية 7.1
وصحية بيئة سكنية منخفضة الضغط كالب ، للتقدم لتلبية احتياجاتهم السكنية األساسية ، ينبغي أن 

 :  كالبلل المرافق األساسية توفيرنظيفة ،. وينبغي 
أ) أن يكون على نحو كاف الحجم لتوفير درجة معينة من الراحة وحرية التنقل وحرية للتعبير عن 

 السلوك الطبيعي. 
 . التنظيف سهل ب) أن يكون غير قابل لالنزالق ، 

 المياه العذبة.  الىالكالب المستمر ج) ضمان وصول 
 . الى الكالب  د) ضمان وصول ضوء النهار الطبيعي والهواء النقي

 . والتدريب مناسبة تشمل المناطق اله) اإلغاثة 
 اإلضاءة لتمكين مراقبة الكلب في أي وقت.  ظمانو) 

 مرافقين ومدربين مخصصين لهذا الغرض .ز) التأكد من أن الكالب لها 
 الدائمبيت الكلب . 7.2

لكلب للراحة أو النوم. ينبغي أن يسمح لألذن فقط أفراد مثل للكلب هو في المقام األول مكانا بيت ا
لدخول بيت الكلب دون إذن مسبق. وينبغي لجميع الموظفين الدائمين  والينبغي، والمدربين ،  المعالجين

 . الرعاية الصحية وصيانة بيت الكلبن تقديم  األساسي
يجب أن يتم تدريب الموظفين في حاالت الطوارئ و بغي وضع خطط في حال نشوب حريق أو غيرها وين

 هذه الخطط.  على وفقوتربية الكالب 
 لمرافق بيت الكلب الدائم في المرفق جيم. االحتياجات المقترحة  وردت
  المؤقت. بيت الكلب 7.3

مؤقتة البيوت والفي المناطق النائية.  عملتكون هناك وتنشأ في كثير من األحيان بيوت مؤقتة عندما 
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 أعاله.  7.1ينبغي ، حيثما أمكن ، تلبية جميع االحتياجات األساسية المدرجة في بند 
أقفاص تكون على شكل ، وفي بعض الحاالت من بناء وتصميم بسيط مؤقتة البيوت الويمكن استخدام 

 :  أدناه شروط التاليةالتباعها وينبغي في إنشاء مرافق تربية الكالب المؤقتة الواجب ا
في المناخات الباردة قد يكون من و وجاف وجيد التهوية.  دافئو ، نظيف بيت الكلب كون يأ) ينبغي أن 

 التهوية لذلك ال بد من التوصل الى حل وسط.  وجيدادافئ حفاظ على بيت الكلب الالصعب 
 .  سم فوق سطح األرض 10نوم يجب أن يرفع عن للالكلب  مكانب) 

 محمية من الطفيليات. الكالب ج) ينبغي أن تكون 
 ليكونالكلب  تجعلخاليا نسبيا من التشتت أو االضطراب التي قد بيت الكلب د) ينبغي أن يكون 

 . مشدودا 
 .الكالب في بيت الكلب نفسه  3أن يضم ما ال يزيد عن وينبغي ه) 

لمياه النظيفة الصالحة للشرب. يجب أن يكون الحصول على االقدرة ب كالب دائما يكون للو) ينبغي أن 
 بيوت الكالب. لتنظيف الغسيل و لهناك أيضا الحصول على المياه النظيفة ل

 حجر الصحي في حالة المرض. للز) ينبغي إنشاء مرفق مؤقت 
 طر الحريق. اخبم يكون هناك أهتماماأن ح) 
  . متطلبات الحجر الصحي7.4

مطلوب في كثير من واللمنع انتقال األمراض أو الطفيليات.  يتم وضع الكالب في الحجر الصحي
التي تحتاج إلى أن تقيم طبيا قبل ان ينضم الى و  حجر صحي للكالب الذين وصلوا حديثااألحيان 

عند تقديم  وخاصة،  ع الحتياجات الوطنية للحجر الصحيويجب أتباالكالب االخرى في بيت الكلب. 
عند اتخاذ فرق الكالب المدربة للعمل كذلك اض التدريب والعمليات ، و ألغر اخر صغار الكالب إلى بلد 

في بلد آخر. هذه العملية مكلفة وتستغرق وقتا طويال ، وينبغي أن تدرج في المراحل األولى من 
 .التخطيط 

حجر الصحي. وينبغي تطبيق المتطلبات التالية في لل مناطق أنشاءوينبغي لجميع مرافق تربية الكالب 
 ء أو إدارة مناطق الحجر الصحي : إنشا

بيوت الكالب األخرى ، وأبعد مسافة لحجر الصحي على مسافة كافية من الكلب الأ) أن يكون موقع 
 متر أو أكثر.  300ممكنة. ومن الناحية المثالية يجب أن تكون على مسافة 

الصحي ، وشبكات  لديهم مياه منفصلة ، والصرف أن تكون بيوت الحجر من الناحية المثاليةلب) 
 الصرف الصحي. 

غيرها من الحيوانات وصول ج) ينبغي أن يتم تشييد بيوت الحجر الصحي على نحو يحول دون 
  .نقل البكتيريا والفيروسات ، والطفيليات تبيت الكلب حيث أن هذه الحيوانات قد الى دخول الوالطيور 

 بالقوة.  هت الكبيرة من كسر حجر بطريقة تمنع الحيواناللد) ال ينبغي أن يبنى بيوت 
 ض. امر االه) نفايات المنتجات من العالج الطبي وينبغي التخلص منها بعناية لمنع انتقال 

لعمل مع الكالب في الحجر الصحي أو في بيوت الحجر الصحي ليس با المكلفينموظفين للو) ينبغي 
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التدابير الالزمة لمنع انتقال المرض عادية من دون أخذ البيوت اللديهم اتصال مع غيرها من الكالب أو 
 أو الطفيليات ، مثل التطهير أو تغيير المالبس ، والقفازات ، واألحذية. 

المالبس والمعدات التي تم استخدامها مع الكالب في الحجر الصحي في بيت يجب أن يتم تخزين ز) 
 الكلب أو الحجر الصحي على حدة من المالبس والمعدات األخرى. 

 الكالب . نقل 8
  . اعتبارات عامة8.1
 : أدناه  ينبغي اتباع اإلجراءات التاليةنقل الكالب عند 

 من قبل الكلب.  معالج ، أو شخص آخر موثوق بهالأ) خالل النقل ، ينبغي أن يقترن الكلب بواسطة 
متى و . الكالبنقل سيارات بمة خصيصا ممص ةب) ينبغي دائما أن تنقل الكالب في أقفاص محمول

 .أنهاك الكالبلمنع  عازلةمواد بتكون مغطاة  يجب أننوافذ فال اتسيار الداخل  الكالبتم نقل ما
  .كلب للالصدر من طوق ال رفعأن يكالب للينبغي أن يكون دائما  ج)

النقل ، وخصوصا عندما تكون السيارات متوقفة في  عملية التهوية الكافية أثناء دخولد) ينبغي 
ادم والغبار. إذا دخان العوالغي حماية مقصورة كلب أو قفص من الهواء الجاف ، المناخات الحارة. وينب

قافلة بالسيارة تسير ، وينبغي أن مفتوحة على الطرق الترابية الالمركبات باستخدام الكالب  كان يتم نقل
 من المركبات األخرى. المتطاير لتجنب الغبار وبشكل متدرج 

كالب كل ساعة ، قد يكون من الضروري تكميم أفواه لل لماءا طويلة يجب شربالرحالت الفي و ه) 
 . فيما بين الكالب  معاركحصول  وقت للحيلولة دونلفترة من الالكالب 

1T لألنظمة التي يقدمها االتحاد  ممتثلة الكالبأقفاص تكون  و) خالل النقل الجوي الدولي ، وينبغي أن
التنقل لوائح في حجم بالقفص المكن تطبيق نفس ). ويwww.iata.orgالدولي للنقل الجوي (اياتا) (

 1Tالبري والبحري. 
 . توصيات قفص النقل 8.2

الزجاجية والمعادن والبالستيك أقفاص النقل مصنوعة من األلياف أن تكون وينبغي من الناحية المثالية 
كون أقفاص تخشبية. وينبغي أن القفاص االتنظيفها وتطهيرها من عند ألن هذه هي أقوى وأكثر سهولة 

معدنية في القفاص اال. وينبغي تجنب بها  بارزةالمسامير ال ويجب عدم وضعطار قوي ، ذات االنقل 
 المناخات الحارة جدا أو الباردة بسبب التوصيل الحراري للمعدن. 

 نفسه والدوران حول وضعهكون كبير بما يكفي للسماح للكلب لتغيير يل ينبغي أن قفص المحمو وال
منع ت ةص صغير اقفا. وهناك من الحجم المسموح بهولكن ينبغي أن ال يكون القفص أكبر الداخل ، ب

 اإلصابة أثناء النقل. الكلب من 
غطي تو مقاومة لإلنزالق المن المواد على أن تكون االنزالق تؤدي الى جيدة وال االرضيةكون توينبغي أن 

 األرض. على الكلب انزالق  دلمنع الضرر الناجم عنمواد ب رضيةاال
إذا لزم األمر عن طريق فتحات أو ثقوب موزعة بانتظام حول  ةالتهوية الرئيسيستكمل توينبغي أن 

التهوية من خالل فتحات  يتنفس بشكل طبيعي وجيدالكلب قادرعلى كون يالقفص. وينبغي أن 
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قوية بما قد ال تكون و خشبية القفاص واال في القفصتم وضعها ثقوب من خالل أو الموضوعه أصال به 
من شبكة من األسالك هي غير صالحة للنقل الدولي عن المصنوعه األقفاص وأن ,  يكفي للكالب كبيرة

 طريق الجو.
 . االنتعاش بعد النقل 8.3

تأقلم مع لها لل، للسماح  يومينالكالب فترة نقاهة ال تقل عن  أعطاءمنطقة ، ينبغي البعد الشحن إلى 
التي يتم نقلها في كثير من األحيان قد تتطلب فترات االنتعاش أقصر من الكالب و . لها البيئة الجديدة
 . ةنادر و  نقل اال لفترات متباعدةتلم الكالب التي 

  . األمراض المعدية واألوبئة9
األكثر شيوعا هي الفيروسات و الوبائية و المعدية األمراض من أكثر و العديد من االمراض المعدية ،  توجد

شيوعا هو  يةض الوبائامر اال وأكثرسبب االسهال والقيء. وتتؤثر على الجهاز الهضمي أو البكتيريا التي 
.  جماعي لعدد من مختلف األمراض الفيروسية والبكتيرية التي تهاجم الرئتين مرضالسعال ، وهو 

الطرق أفضل و قد تؤثر على جميع الكالب في بضعة أيام. و األمراض الوبائية تنتشر بسرعة كبيرة ، و 
 . جيدةبصورة  التطعيمهي السليمة و قاية الصحية و لل

في الحجر الكلب المصاب يكون ، ينبغي أن معين مرض شديد العدوى أو وباء وجود إذا كان يشتبه في 
مرض وبائي خالل العمليات ، يجب  بأن هناك كلب فيهالصحي على الفور لمنع االنتشار. فإذا اشتبه 

 التي قد تكون مصابة. الكالب وتقييمها لتحديد  تياً أن تسحب جميع الكالب من المنطقة وق
بالغ عن كل حاالت األمراض الوبائية إلى غيرها االإلزالة األلغام  أو الشركة منظمةالوتقع على عاتق 

  .إلزالة األلغام والشركات من المنظمات 
  . طفيليات الكلب10

 التي تؤثر على الكالب.  وشملت في المرفق دال قائمة وصفا موجزا للطفيليات المشتركة
 :. المسؤوليات 11

1T11.1 . مسؤوليات دائرة شؤون األلغامDMA  1T 
الكالب أ) وضع وتنفيذ المعايير الوطنية ذات الصلة وغيرها من المبادئ التوجيهية التي تحكم استخدام 

  للكالب .مة العالرعاية واشمل المبادئ التوجيهية للصحة المهنية يفي إطار برنامج  الكاشفة لأللغام
توفير المعلومات عن األمراض المتوطنة  من خاللإزالة األلغام أو شركات منظمات الب) مساعدة 

 .الوطني  في إطار البرنامج الكالب الكاشفة لأللغاموالمخاطر الصحية التي قد تؤثر على استخدام 
 إزالة األلغام  ات وشركاتمنظممسؤوليات ال. 11.2

. للكالب الكاشفة لأللغام ات والتسهيالت لضمان الرعاية الصحية المهنية العامة أ) وضع النظم واالجراء
للكالب الكاشفة  المعايير الدولية سلسلة راعاتمعايير وطنية ومبادئ توجيهية ، مفي حالة عدم وجود و 

 ) .  09.44ولغاية  09.40 لأللغام من (
للكالب الكاشفة لأللغام الصحية المهنية العامة ب) التأكد من أن جميع الموظفين المسؤولين عن الرعاية 

 للقيام بالمهام التي يتعين عليهم القيام بها.  ن بشكل مناسب ومؤهلمدربو  أن يكونوا
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 كما هو مطلوب.  للكالب الكاشفة لأللغام متاحال مناسبالالبيطري الجانب ج) ضمان دعم 
 مسؤوليات إضافية. وتشمل هذهفتكون هناك إزالة األلغام  ات وشركاتوينبغي في حالة عدم وجود منظم

 :  كما في أدناه،  المسؤوليات
1T تشمل الرعاية  الكالب الكاشفة لأللغام، في صياغة معايير وطنية لعمليات د) مساعدة الدولة المضيفة

 MDD  .1Tللـ الصحية المهنية والعامة 
بواسطة الكالب أللغام لزالة االالتي تستخدم  والشركات مع غيرها من المنظمات الته) إقامة اتصا
 في معايير الرعاية الصحية المهنية والعامة.  علضمان االتسا الكاشفة لأللغام

  . الجهات المانحة والمنظمات الدولية11.3
1T مكافحة األلغام ، أو أي منظمة تعمل نيابة في مساعدة الينبغي على الجهات المانحة والمنظمات الدولية

يير وطنية وغيرها من المبادئ التوجيهية بشأن الرعاية الصحية المهنية العامة عنها ، وضع وتنفيذ معا
 MDD  .1Tللكالب الكاشفة لأللغام 

1T الجهات المانحة والمنظمات الدولية مساعدة وتشجيع فعلى وينبغي في حالة عدم وجود سلطة وطنية
في وضع وتنفيذ نظم وٕاجراءات  مبالكالب الكاشفة لأللغازالة األلغام أالتي تستخدم والشركات المنظمات 

   MDD .1Tللكالب الكاشفة لأللغام ة المهنية العامة يرعاية الصحلوتسهيالت ل
 

 والجدول التالي أدناه يوضح فقرات أجراء التعديل / التنقيح للمعيار الوطني :

 
 تعديل أو تنقيح التفاصيل التاريخ الرقم
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 حقوق الطبع والنشر 

) ، وحقـــــــــــوق التـــــــــــأليف NMASاأللغـــــــــــام ( شـــــــــــؤونلوطنيـــــــــــة المعـــــــــــايير الهـــــــــــذه الوثيقـــــــــــة هـــــــــــي 

وتـــــــــــم  فـــــــــــي العـــــــــــراق محفوظـــــــــــة مـــــــــــن قبـــــــــــل وزارة البيئـــــــــــة / دائـــــــــــرة شـــــــــــؤون االلغـــــــــــام والنشـــــــــــر 

أو  . هــــــــذه الوثيقـــــــــة العالميـــــــــةبــــــــرامج شـــــــــؤون األلغــــــــام أعتمــــــــاد النســــــــخة الدوليـــــــــة لتوافــــــــق جميـــــــــع 

أو تخزينهـــــــــــــا أو نقلهــــــــــــــا بـــــــــــــأي شـــــــــــــكل مــــــــــــــن  ال يمكــــــــــــــن استنســـــــــــــاخها أي مقتطـــــــــــــف منهـــــــــــــا 

دائـــــــــــرة ي غـــــــــــرض آخـــــــــــر دون إذن خطـــــــــــي مســـــــــــبق مـــــــــــن ل ، أو بـــــــــــأي وســـــــــــيلة ، ألاألشـــــــــــكا

 األلغام ، التي تعمل بالنيابة عن حكومة العراق. شؤون 
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  مقدمة
، من أجل  األهدافرائحة المتفجرات عن بعد للبحث عن و قد شهد استخدام العينات وتحليل بخار ل

 الكشف عن المتفجرات. 
بشكل و لديه القدرة على السرعة  والتي تكون لديهاالمحدودة الحالية ،  المواردوعلى الرغم من استخدام 

هي واحدة من العديد  وكماأللغام ، وخصوصا أن يحصل على نظام أكثر دقة. عملية إزالة افي ملحوظ 
 .  الحاليبرامج إزالة األلغام  في من األدوات المتاحة إلزالة األلغام

الكالب الكاشفة ، والتي يتم نقلها إلى مواقع  والرائحةبخار ال، يتم التقاط  كشف الروائح عن بعدفي نظام 
رائحة الهدف. كل مرشح يمثل قطاع  لتعقبتحقق من المرشحات يتم الحيث  على وجه التحديد لأللغام

الجهة العاملة باألزالة مثال بإعالم ويتجسد ذلك الحقا الطرق أو األراضي ، واستجابة الحيوان للمرشح 
 . األزالة نشطة ألز يتركسيكون الإلى أين  شركة أو منظمة

وينبغي أن تستخدم جنبا إلى جنب مع غيرها من  نظاما قائما بذاته ، ليس كشف الروائح عن بعد
 . ( الكاشفات )دوات االمصادر المعلومات مثل 
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 رائحة المتفجرات عن بعد بحث الكشف و 
 مدى ال. 1

تنفيذ والسلوك العداد و الهذا المعيار يصف نظام يوفر الراحة والمواصفات والمبادئ التوجيهية للتخطيط وإ 
 .  واإلدارة العامة للعمليات

  . المراجع2
ثائق الهامة التي أشير إليها في هذا الو وترد قائمة بالمراجع المعيارية في المرفق المراجع المعيارية و 

 المعيار والتي تشكل جزءا من أحكام هذا المعيار. 
  . المصطلحات والتعاريف والمختصرات3

 . 04.10معايير الفي تعاريف والمختصرات المستخدمة المسرد للمصطلحات كاملة في كل شيء ، و 
 . عام 4

 نظام كشف الروائح عن بعدنظرة شاملة على . 4.1
ينطوي على أخذ عينات من الهواء والغبار ، وربما تحتوي على رائحة  أن نظام كشف الروائح عن بعد

أو األجهزة  ةباستخدام عربة مركبسطح األرض  علىمناطق التي يشتبه في أنها خطرة لل،  األهداف
خذ العينات. وتمتص آالت أخذ عينات من الهواء والغبار من خالل مرشحات مصممة ال المحمولة

 ي هدف وارد في الهواء. الالعتراض جزيئات من الغبار والروائح 
على قطاعات من األراضي ذات حجم محدد سلفا في تغطية المشي أو  موزعةآالت أخذ العينات  انو 

 والجهاز عبارة عن، ذا القطاع. عندما اجتاحت المشي ها في هالقيادة بسرعة ثابتة حتى أن المنطقة كل
علق على آلة أخذ العينات ، من جانب إلى آخر لضمان تغطية المنطقة يأنبوب  رأس يركب على

 بأكملها داخل القطاع. 
مرشحات ، ويتم وضع عالمة على استخدام الفالتر البين كل قطاع من القطاعات ، يتم تغيير و 

لضمان قطاع. يتم تسجيل معلومات كافية للاويات. ويتميز كل مرشح مع رقم مرجعي وتخزينها في ح
 .  يمكن ربط هذا القطاعكما مسح ال

وعند االنتهاء من أخذ العينات ، يتم نقل المرشحات إلى موقع مركزي للتحليل من قبل الحيوانات المدربة 
حيوانات إلى شم المرشحات والفالتر التي تدريب (الكالب أو الفئران). وقد تم تدريب هذه اللخصيصا ل

. إذا كانت الحيوانات تشير إلى وجود مرشح المراد الكشف عليه  هدفللتشير إلى احتواء آثار رائحة 
( ملوثة وخطرة )  وسوف ينظر بأنها إيجابيةمعلوم مرشح الرائحة الهدف ، والقطاع الذي يمثله لملوثة 

 المنفجرة.  وقد تحتوي على ألغام أو الذخائر غير
أن كانت  ،  الوسيلة المناسبة لألزالةمتابعة التحقيق باستخدام تتم تم تحليل عوامل التصفية ، يوعندما 

في جميع  وأستعمال الطريقة اليدويةأ )الكالب الكاشفة لأللغامميكانيكية أو الكشف عن األلغام الكلب (
 يجابية. الالقطاعات إ
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 ن بعدكشف الروائح ع. مكونات نظام 4.2
  نظام هي :للخمسة عناصر رئيسية هناك 

 خرق. الأ) 
 رائحة. الب) تعويض 

 تحليل. الج) 
 د) متابعة التحقيق. 
 ه) إدارة البيانات. 

 خرق ال. 4.2.1
رائحة التي يتعين المحاصرة حيث المناطق الالتحديات الكبرى هو الوصول إلى اهم من  اواحد

خرق التي تقع عليه المسؤولية الرئيسية لتوفير ممرات آمنة الق االضطالع بها. ويكفل سالمة وصول فري
 رائحة. اللتعويض فرق 

 محاصرة الرائحة ال. 4.2.2
رائحة التأكد من أن الهواء (وغالبا ما تكون الغبار) التي يتم جمعها الوتتمثل المهمة الرئيسية لمحاصرة 

 بصورة منتظمة على القطاع كله يجري التحقيق فيها. 
متاحة بحرية في الة : تحمل جزيئات الغبار بشكل ملحوظ أكثر المواد الكيميائية المتفجرة المرفقة مالحظ

مرشح. إذا أخذ العينات والتي ستجرى في بيئة متربة ، السد بالهواء. ومع ذلك ، يمكن أن يسبب الغبار 
٪  80فلتر ال  لعندما يتم خفض معدل تدفق الهواء من خال هافمن المستحسن أن مرشحات يجب تغيير 

 نظيف. المرشح المن معدل التدفق من خالل 
 تحليل ال. 4.2.3
مع رائحة  المرشحات الملوثةتحليل مع الحيوانات المدربة تدريبا خاصا لتحديد ما إذا كانت الويجري 

ى لتحليل باستخدام مرشحات التحليل الكيميائي في المختبر أو البيئة األخر االهدف. قد يكون من الممكن 
 الخاضعة للمراقبة. 

 . متابعة التحقيق 4.2.4
واضحة أي ألغام أو الذخائر غير اليجابية االتحقق من القطاعات الالتحقيق هو متابعة والغرض من 

 المنفجرة الموجودة. 
 في المرفق باء.  وكماالجودة عمليات تتناول إدارة و 

 . إدارة البيانات 4.2.5
رائحة ، للمرشح والقطاع المرتبط به عند أخذ عينة الي يمكن ضمان تتبع وينبغي لنظام إدارة البيانات الت

 متابعة التحقيق. و تحليل المن خالل 
على األلغام والذخائر غير المنفجرة وينبغي أن يتم تغذية النتائج  تتطرقان يجب  أن وجدتالسجالت و 

وكاالت مراقبة الجودة ، وتقديم جواب) / السؤال و ال( وأن ظمان الجودة ينبغي لمدير المشروعمرة أخرى 
 . كشف الروائح عن بعدشيك على موثوقية نظام 
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 . لكشف الروائح عن بعدنظام الجودة وينبغي استخدام نتائج التحقيق المتابعة كجزء من مراقبة 
  نظامال. تطبيق 4.3

 تحتوي على على قطاعات من االراضي التي ال لألنتهاءاستخدام نظام الراحة  يأتيفي المقام األول 
انخفاض كثافة األلغام أو ب ها. ويتم استخدام أفضل المناطق التي يشتبه فيكشفها لغرضآثار للرائحة 

 التالية :  النظم اتتطبيق مع مراعاتالذخائر غير المنفجرة. 
لفحص أجزاء و سريعة وفعالة من حيث التكلفة  من خالل طريقةعلى أجزاء من الطريق.  األنتهاءأ) 

وسيتم األنتهاء من القطاعات  شديدةرائحة بملوثة  األرض من المحتمل أن تكونو الطريق.  كبيرة من
 القليلة خالل عملية الفرز .

غالبا ما يتم مسح المناطق التي فللتحقق أو الحد من المنطقة ، و بسبب عدم وجود معلومات محددة ب) 
كان الهدف هو تحديد ما إذا كان هناك  أذاقد يتم استخدامها   ال توجد فيها ألغام أو قذائف غير منفجرة

 .وذخائر غير منفجرة في منطقة كبيرة  الغام
 .  تكون مثالية للتطبيقفهي الضيقة الهواء  ن المتفجرات في األماكن المغلقةج) الكشف ع

 . أخذ عينات الهواء 5
المثال ال الحصر ما  سبيلعلى تشمل مسؤولياته و  انمن قبل مدير الميد الهواءويدير عملية أخذ عينات 

 يلي : 
 أ) التخطيط واإلدارة من الجو العام أخذ العينات العملية. 

 محاصرة. الورائحة الفرق  الخرقب) التنسيق بين 
 . الجيدة  ضمان السالمة المناسبة والتدابير األمنيةق يتطبج) 

 . م االنقاذ اد) ضمان الدعم في حاالت الطوارئ الطبية ونظ
 ما زالت جارية.  التيسير المكان وعمليات الالتصاالت في ه) كفالة نظم ا

 و) تنسيق الدعم اللوجستي للعملية.
 ز) إدارة وٕاعداد وتخزين ونقل السجالت المعدة أثناء عملية أخذ العينات في الهواء. 

 استخدامها. وكيفية ح) ضمان أن يتم اتباع اإلجراءات الالزمة إلدارة وتخزين الفالتر المستخدمة 
رائحة. وثمة صلة وثيقة بين فريق الخرق ومحاصرة  هماأخذ عينات الهواء تضم نشاطين رئيسيين وان 

 وفريق محاصرة رائحة وأدوار ومسؤوليات كل من الفريقين قد تتداخل. أختراق 
  خرقال. 6
 محاصر. ويتحقق ذلكالالوصول اآلمن للفريق  فيمن العناصر الرئيسية في عملية أخذ العينات هي و 

خرق يدويا أو بواسطة تم الخرق ميكانيكيا ، ولكن أيضا قد المنة. ويتم عادة االمن خرق للممرات 
 . الكالب الكاشفة لأللغام 

الميكانيكي من قبل قيادة المركبات المضادة لأللغام في وجود نمط منتظم من خالل أخذ خرق الويتم 
حد األدنى يتجاوز أقصى قدر كاألرض لى عاطارات السيارات . إذا كان ضغط من المنطقة  العينات

هذه المركبات يمكن أن تعتبر آمنة بمن الضغط الناجم عن المشي العادي ، والمسارات التي تم إنشاؤها 



 9,43 المعايير الوطنية لشؤون االلغام
  2010طبعة 

 

 7 

 للسير فيه. 
األلغام بوصفها  وتفجر يذخلف السيارة تؤ  تربطقد تستخدم بكرة  فرق األلغاممالحظة : بعض عمليات 

 تقنية بحث إضافية. 
 فريق الرق تشكيل . خ6.1

 :  ادناهخرق يشمل الموظفين الفريق  أن
دارة الميدانية االخرق في ظل توجيه من ال). قائد الفريق هو المسؤول عن إدارة العملية 1أ) قائد الفريق (
 :  ادناه المحددة ما يلي همسؤولياتو وفقا للمعيار. 

خرق لضمان الت / األصول قبل بدء عملية ، وغيرها من األدوا وكمالياتها) التفتيش على السيارات 1(
 جاهزة للخدمة .أن تكون 

) لتحديد مدى مالءمة المركبات المضادة لأللغام  العمل (بالتشاور مع مدير الميدان) تقييم مكان 2(
 .عمل في المنطقة. وينبغي لهذا التقييم النظر في ظروف التضاريس ال لتقييم

 خرق. الفيذ عمليات ) ضمان سالمة جميع العاملين في تن3(
 متباعدة بشكل صحيح ويشمل كل القطاعات. عينات التكون ان سيارة لضمان ال) توجيه 4(
) التفتيش على الطرق التي أنشأتها عجالت السيارات لضمان أن تكون واضحة للعيان. إذا لم تكن ، 5(

  مسبقا .عالمات  توضعقد 
صحيح ، وعالمات دقيقة ، وتسجل الشكل النات بعيال) ضمان وضع العالمات على القطاعات ألخذ 6(
 لتحديد المواقع المناسبة. قراءات ال
 . أي أدامة مطلوبة للسيارة ) إدارة وتنسيق أي 7(
 ) اإلشراف على أعمال الصيانة أو إصالح المركبات المضادة لأللغام. 8(

القطاعات ألخذ  هو المسؤول عن وضع العالمات وتسجيل( التأشير ) ). وماركر 1ب) ماركر (
عجلة  شخص التأشير. ويستخدم عادة بها  مرشحاتالالعينات ، بما في ذلك المواقع التي سيتم تغيير 

 . قياس لقياس المسافة بين كل تغيير فلتر. وماركر يعمل على مسافة آمنة وراء السيارة األلغام
 الفرعية (و) أدناه). من مزيلي األلغام كما ماركر (انظر الفقرة  يمكن استخدام واحد(ق)  
 معاييرلل). واإلسعاف هي المسؤولة عن ضمان الدعم الطبي في حاالت الطوارئ وفقا 1ج) اإلسعاف ( 

عن واإلسعاف مسؤولة أيضا  ، أو إجراءات التشغيل الموحدة للمنظمة إلزالة األلغام ، 10.40 الوطني
 . اآلخرى  عالج اإلصابات غير العاجلة واألمراض

). برامج التشغيل هي المسؤولة عن قيادة المركبات المخصصة ، صيانة روتينية 3-2د) سائقين (
 مستوى التشغيل ومساعد ميكانيكي مع إصالح وصيانة المركبات. 

). وميكانيكي المسؤول عن إجراءات الصيانة ، واإلشراف على صيانة وٕاصالح 1ه) ميكانيكي (
 يكون واحدا من السائقين. أن ات خالل العملية. ويجوز للميكانيكي جزء من االحتياجكقطع الالسيارات و 

) : تقديم مزيلي األلغام إلزالة األلغام يدويا في حالة وقوع حادث ، وانهيار 3-2و) مزيلي األلغام (
 سيارة أو غيرها من حاالت الطوارئ. ال
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 . مواصفات سيارة األلغام 6.2
 مطابقة للمعايير التالية : على أن تكون خرق المليات المركبات المضادة لأللغام تستخدم في ع

في دون وضع الطاقم أو الركاب للخطر أو التسبب  القوية النفجارات األلغاماحمل تمركبات تتصمم أ) 
 مركبة. لفي ضرر ال يطاق ال يمكن إصالحه ل

المشي مركبات تحمل االرض التي يتجاوز الضغط الناجم عن أفراد الب) يجب أن تمارس ضغط 
معدات. ويحدد الضغط عن طريق اختبار والتقييم للسيارة من األلغام تثبيتهم في إطار الوتحمل 

 . 09.50 الوطني المعيارسيناريوهات جميع العمليات المحتملة ، وفقا لمتطلبات 
1T 15إلى نحو  2من  المساحة المعدةالقدم في باألرض يختلف  علىمالحظة : الضغط kg/cm2 

kg/cm2 المعدات ، ونوع التربة ، وسرعة مع مادا على وزن الشخص ، ويجري تنفيذ هذه ، اعت
سيارات األكثر شيوعا الاألرض التي أنشأتها  على ضغطالوطريقة المشي ، وتوزيع الضغط في األحذية. 

اعتمادا على سطح األرض ، وتوزيع  kg/cm2 45 -- 10من  بالتساوي أللغام يختلفل بالنسبة
 العلم أنسرعة. وكعوب األحذية العسكرية مع التحميل ، و الهواء في اإلطارات ، و الضغط ، ضغط ال

، لينة توفير أفضل توزيع أقل مالءمة. نعال مطاطية كبيرة نتيجة في منطقة ضغط منخفض يجعلها ال
 1Tوتقليل العبء يتركز على أرض الواقع. 

سم ومرئية بوضوح  30 يقل عن تم إنشاؤه بواسطة مركبة يجب أن اليج) كل مسار (ممر آمن) التي 
 وراء السيارة. سيرا على األقدام متابعة للألمكانهم  الزمينمالموظفين ال من

  الميكانيكية اتالنتهاكل. اإلجراءات التنفيذية 6.3
إجراءات التشغيل الموحدة للعمليات المتقدمة يجب أن تشمل بقية المتطلبات التالية التي تنطبق على 

 ميكانيكي : خرق الالعمليات 
فريق الرئيس تقييما لمنطقة العمل أن يقوم بها يجب ان يكون هناك أ) قبل أي عمليات خرق الميكانيكية 

) لتحديد مدى مالءمة المركبات المضادة لأللغام للعمل في المنطقة. (بالتشاور مع مدير الميدانخرق لل
 .وينبغي لهذا التقييم النظر في ظروف التضاريس 

خذ عينات الهواء (اختراق الدعم عملية واحدة هي لل عن اثنين من المركبات المضادة لأللغام ب) ما ال يق
. وتتمثل المهمة للموقعرائحة). وتتمثل المهمة الرئيسية للسيارة األولى في توفير الوصول اآلمن الومحاصرة 

ارة األولى (انظر المعايير الدولية نقاذ بما في ذلك استرداد السيلالهو تقديم الدعم  ةالرئيسية للمركبة الثاني
الكابالت ، والعتالت ، وقطع غيار ومعدات إلزالة ب). ولذلك يجب أن تكون السيارة الثانية مجهزة و 09.50

 األلغام والمعدات الطبية. 
تكون مربوطة على أن مربوطة بأشرطة أللغام المضادة لدائما جميع العاملين في السيارة أن يكون يجب ج) 

مقاعد في حين أن السيارة تتحرك. وٕاذا كان بعض الموظفين بحاجة إلى التراجع عن الربط أثناء بلم بإحكا
الكامل لجميع ب ربطهاالقيادة ، يجب أن تتوقف السيارة قبل أن يتم التراجع عن األشرطة وتظل ثابتة حتى يتم 

 الموظفين في مرة أخرى. 
على نحو كاف  مربوطةأن تكون ويفضل سيارة األلغام لمقصورة بال دخلتجميع المعدات تكون يجب أن د) 
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 ألسفل. 
 محاصرة الرائحة ال. 7

على المركبات المضادة لأللغام ، دليل تربط رائحة ميكانيكيا بواسطة مرشحات متزايدة المحاصرة بويمكن القيام 
المسافة  ضمان أن تؤخذ العينات علىالمحاصرة رائحة يعطي تحكم أفضل في عملية تعويض عن طريق 

 .  قطاعالن سطح االرض والمنطقة كلها ضمن مالمطلوبة 
يتم و محركات المرفقة فلتر التفريغ المحمولة المزودة بالرائحة من دليل استخدام مضخات والويتم تعويض اللون 

 تثبيته في الرأس من األنبوب (الفلتر). 
 أدناه : رائحةال. تكوين فريق محاصرة 7.1
 يشمل الموظفين التالية : رائحة ال محاصرةفريق دليل ان 

1T) دارة الميدانية واالتحت إشراف و رائحة للمحاصرة ال). قائد الفريق هو المسؤول عن إدارة عملية 1أ) قائد الفريق
 1T:  ادناه المحددة ما يلي همسؤولياتومن  SOP وفقا إلجراءات التشغيل الموحدة

 رائحة. للمحاصرة اليات المعدات والموظفين قبل بدء عمل على) التفتيش 1(
 رائحة. ال) ضمان سالمة جميع العاملين في تنفيذ عملية محاصرة 2(
رائحة الموظفين لضمان اتباع اإلجراءات الصحيحة ألخذ العينات من حيث السرعة ونمط تعويض ) رصد 3(

 .  البحث ، وتجنب التلوث ، وحفظ السجالت
 . الميدانية  مرشحات في المواقعال) ضمان أن يتم تغيير 4(
  .بثبات في وسط الممرات الخاصة بهم  تعويض رائحة الموظفين للسير) التأكد من أن 5(
 .  التأكد من أن عمليات الصيانة الروتينية للمعداتيجري ) 6(
رئيس فريق محاصرة تخزين بشكل صحيح. ومطلوب من ال) ضمان أن يتم التعامل ، ووضع العالمات ، و 7(
 عالمات على كل مرشح كجزء من إجراءات ضمان الجودة الداخلية. الوضع  تحقق منالرائحة ال

المسؤول عن تشغيل مضخات الفراغ الذي تمتص عينات من  والمضخة ه ). مشغل2ب) مشغلي المضخة (
 .لمركبة األلغاملمسارات مضخة المشي في الممرات اآلمنة التي أوجدتها امشغلي الهواء والغبار. وهما 

هي المسؤولة عن رصد نمط أخذ العينات وسرعة المشي ، وتغيير تصفية المعالجات  ات). مرشح2ج) (
 قائد الفريق. الى شحات ، وحفظ السجالت لضمان أن يتم تمرير السجالت الصحيحة بانتظام المر 

  .مزيلي األلغام و ميكانيكي السائقين ، و الواإلسعاف ، و 
 رائحة للاالحتياجات التشغيلية  -. تعويض 7.2

 . الكشف عن بعد 7.2.1
على فلتر عندما اجتاز التصفية من قبل عنصر للكشف عن رائحة الهدف به يمكن تدريب حيوان موثوق 

 . الموضوعه له  مسافةالالهدف على 
المرشح من قبل العنصر المستهدف من أجل ضمان الكشف المسافة التي يجب ان يمر  ذهوبعد 'كشف' ه

 . موثوق بهال
 :  أدناه ليبها كما ي وثوق مالكشف المسافة 
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من جميع المناطق داخل القطاع يجري أخذ عليها تصفية الالتي يجب المراد تغطيتها أ) المسافة القصوى 
 ، على المنطقة بأكملها داخل القطاع. منها عينات 

 . يرئيسالمرشح للب) يبلغ معدل الحركة الجانبية 
 رائحة. للمحاصرة العملية بج) سرعة التحرك إلى األمام 

يد معدل الحركة أن القيمة المستخدمة لحساب المساحة التي تغطيها ، لتحدفموثوقة الوعلى مسافة الكشف 
 رائحة. للمحاصرة العملية حركة إلى األمام لالولتحديد سرعة مرشح اللرأس الجانبية 
 محاصرة الرائحة التقنية . 7.2.2

قائد الفريق أثناء البحث لمحاصرة الرائحة الة المشي من وسرع يرئيسالويتم رصد الحركة الجانبية للمرشح 
الخضوع و موثوق بها من جميع أنحاء األرض المر على مسافة الكشف ت يةرئيسالتصفية الللتأكد من أن 

 للتفتيش. 
رائحة ، مع ضمان أن عامل التصفية ال اليجب أن تبقى قريبة من أرض الواقع خالل محاصرة  اتالمرشحو 
 سم كحد أقصى.  20 أن التكونالغبار. وينبغي أن ينظر على مسافة األرض إلى مرشح وجود سد مع ي
 . جري في المناطق ذات الغطاء النباتي الكثيفترائحة يتعين أن المحاصرة  ان إذ

 تغييرات التصفية . 7.2.3
مطاف. ، وسوف تفقد في نهاية ال رائحة الهدف تتم بسحب جزيئات حسب تدفق الهواء من خالل التصفية

يعتمد على معدل تدفق المواد و ختراق الوجهة فقدان جزيء يسمى 'نقطة اختراق. الوقت الالزم لحدوث ا
 ختراق.الويتم استبدال مرشحات الراحة قبل الوصول إلى نقطة اوالتصفية. 

 هواء يجب أن توثق لالطالع كجزء من عملية الرصد. الألخذ عينات  المعدات المستخدمةوأن 
يكون الحد األقصى للوقت الذي يستخدم لتصفية واحدة وبناء  نطالقالللوصول الى نقطة االمحدد الوقت وأن 

 هواء. للواحد التي تغطيها فلتر  خذ العينات أثناء عمليات العليه يحدد المساحة القصوى 
1T أوالشركة  تغيير في إجراءات التشغيل الموحدة للمنظمةالويجب وصف إجراءات تصفيةSOP أللغام إلزالة ا

 1Tوتشمل المتطلبات التالية : 
 على رائحة المهام من حيث الوقت. محاصرة التصفية لأ) استخدام الحد األقصى ل

 مرشح من داخل الفلتر. المرشحات ، داخل الحاوية أو الب) القيود المفروضة على الموظفين لمس 
 كل تغيير فلتر. ج) إزالة التلوث من الفلتر قبل االستخدام ألول مرة كل يوم ، وبين 

 . تزويد السفن بالوقود 7.2.4
أي وقود و . منها أخذ عيناتتم أن و أخذ العينات في المناطق التي سبق  لآللةينبغي أن يتم تزويد السفن بالوقود 

 تزود بالوقود سيتم تنظيفها. والنفط على الجهاز أثناء أخذ العينات للأو تسرب 
  . الظروف البيئية8

1Tوالشركات المنظماتمن قبل إزالة األلغام القيام بعمليات يجب و رائحة. الؤثر على محاصرة الظروف البيئية ت 
والحدود المقبولة للسلوك البيئي الفعال للعمليات الجوية ألخذ العينات. ويتم توثيق هذه الحدود في إجراءات 

 SOP . 1T التشغيل الموحدة 
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 تحليل العملية . 9
 . عام 9.1

مركزي للتحليل بواسطة الشم الموقع الية أخذ العينات ، يتم جلب الفالتر المستخدمة في وعند االنتهاء من عمل
 رائحة الهدف. يوانات المدربة للكشف عن آثار حلل

 :  وهيلتصفية اتحليل وهناك أربع نتائج محتملة ل
  يعتبر مرجع لأليجابية ( ضربة) .و ،  أ) هو مرشح إيجابي حقيقي

 . يعاد أرجاعه ويعتبر شيئا سلبيامرشح إيجابي وصحيح هو ب) 
  يعتبر مرجع للسلبية ورفض الصحيح منه .المرشح سلبي حقيقي هو ج) 
  .يجابية الكما إ ويعتبر مرجعمرشح صحيح السلبية هو د) 

 تحليل الموقع . 9.2
عادة داخل مبنى صمم خصيصا لهذا الغرض. وينبغي أن تظل في مستوى بناء  يجر يوالتحليل ينبغي أن 

 :موقع التحليلهذه المتطلبات ب تتوفر. وينبغي أن معتدلةتبر للنظافة وتكون مصممة لتوفير درجة حرارة مخ
الروائح الصادرة من المنتجات النفطية واألسمدة والمواد بال يكون موجودا في أي منطقة قد تتأثر أن أ) 

 الكيميائية والنفايات. 
أو أماكن يتم فيها  / أي مخازن / حقول األلغام/ تفجرة ب) ال تكون موجودة على مقربة من الذخائر الم

 . التفجير
ج) عدم التعرض لتلوث الغالف الجوي عن طريق االنبعاثات الناتجة عن حركة المرور ، أو حرق المصانع 

 المحلية. 
 الضوضاء المزعجة المحتملة. عن  اليكون منعز يجب أن  فحصالد) 

 تحليل الخالل . التعامل مع الفالتر والملحقات 9.3
من و هدف ، وتجاهل كل الروائح األخرى للعدة روائح أو  برائحة واحدة لألستداللالشم الحيوانية حاسة يتم تدريب 

 : عادية وينبغي اتباع اإلجراءات التاليةالبسبب الروائح غير  لتلوث الرائحة أجل تجنب مؤشرات خاطئة
تطهير قبل االستخدام ، اليمكن و أثناء التحليل وغيرها ت الملحقاالحيوان على اتصال مع يكون أ) وينبغي أن 

 . وأثناء األستخدام يكون بصورة منتظمة 
 على جهاز التحليل.  توضعمغلقة في عبواتها حتى مرشحات الب) يجب أن تظل 

 التلوث. بتسبب يأو تتالمس مع أي شيء آخر يمكن أن مرشحات ال مسيال ان يجب ج) 
أن تستخدم للتعامل  هي التيالتي يتم تطهيرها بانتظام (على األقل يوميا) و خصيصا المصممة األدوات د) فقط 

 مع معدات التحليل. 
وجود أية إمكانية للتلوث المتبادل بين المرشحات أثناء عدم ضمان لنفسه  بتحليلتصميم جهاز التحليل  ويكون

 عملية التحليل. 
  تحليلال. إجراء 9.4

 تحليل المؤهلين.  ريشرف على عملية التحليل مدي
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 في كل مرة.  ةواحد ةمرشح ) شم المرشحاتل( الشم يستخدم حاسة وعلى كل حيوان 
  سلبيةعادة مرشح كمشتبه به إيجابية أو ا. معايير 9.5
تصفية بأنها ال دعوامل التنفيذية ، وتعالتستخدم لتحليل التي ) و 10.3الحد األدنى لعدد الحيوانات (بند  يكون

 لمشار إليها بواسطة الشم الحيوانية واحدة. إيجابية إذا ا
  . متابعة التحقيق9.6
 ويجب التفريق بين يجب أن يخضع لمتابعة التحقيق. و إيجابية  وتكونالمشتبه  ةتصفيبمرتبط الاألراضي ان 

متد ت لمسافة إيجابيبشكل يتعين متابعة التحقيق في هذا القطاع و ،  السلبيقطاع العلى  األيجابيحدود القطاع 
 القطاع سلبية.  عنأمتار  10ما ال يقل عن ل

 مرهون بالنظر الى يتم القضاء على السلبية ، وذلك  عندما اتصفية المشتبه بهب األراضي مرتبط أطالق
 المعلومات المتاحة بما في ذلك المعلومات ونتائج المسح من استخدام أنظمة الكشف األخرى. 

 تحليل المرشحات بعد ال. تخزين 9.7
التي تم تحليلها وتخزينها في مكان خال من التلوث مدة ال تقل عن ستة و مختومة فالتر الينبغي أن تكون و 

 مكافحة األلغام.  فيأشهر أو كما هو مطلوب 
 الشم الحيوانية حاسة . اختبار 10

 ويردار شم الحيوانية من خالل االختبار الدوري ، مع إجراءات االختبحاسة للويحدد موثوقية ودقة من كل 
 .  وصفها في إجراءات التشغيل الموحدة للمنظمة إلزالة األلغام

الكالب ويتعين استخدام نتائج االختبار لتحديد شم الحيوانات الستخدامها في تحليل وتصفية الحد األدنى لعدد 
 ). 10.3الستخدامها (انظر البند  الكاشفة لأللغام

 ختبار ال. إجراءات ا10.1
  حيوانات :لللشم احاسة عند اختبار 

1T (الـ  اختبار أن تتم على فترات منتظمة وموثقة في إجراءات التشغيل الموحدة لمنظمة إزالة األلغامينبغي أ
SOP  .1T 

 من قبل فرق الجودة الخارجية كما هو مطلوب. للتحليل تفتيش الالوثائق من التجارب في بينبغي االحتفاظ ب) 
في االختبار مع النسبة المئوية %  10ال يقل عن بماابية المعروفة مرشحات اإليجالوينبغي أن تستخدم ج) 

 ٪ من المجموع.  20 -- 5ختبار لتكون الللمرشحات اإليجابية التي استخدمت في ا
  من المرشحات اإليجابية والسلبية معرفة أيلختبار الخالل تحليل عوامل ا تدخل أي أحد يتصلد) ال يجوز 

لبيئات حيث يتم أخذ العينات من النفس مناطق التي هي مشابهة في أن يكون  اختبار المرشحات وينبغيه) 
 العمليات. 

 .تطبيق إجراءات أخذ العينات فريق للينبغي و محاصرة الرائحة الو) 
على األهداف التي لم يسبق لها ان استخدمت ألغراض  األيجابيةبعض مرشحات االختبار  أستعمالز) ينبغي 

 . أو الشركةمة التدريب من قبل المنظ
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 . معايير االختبار 10.2

 فردية ال الحيوانية. معايير 10.2.1
 أن تكون مصادفة أثناء تحليل تلك العمليات :  يجباإليجابية والسلبية  ةالمعروفاالختبار باستخدام مرشحات 

 ٪ كحد أدنى.  70بلغ يتحقيق معدل يستخدم حاسة شمه لأ) كل حيوان 
 ٪.  5 اهتحقيق معدل أقصحاسة شمه ليستخدم ب) أن كل حيوان 

 . معايير النظام 10.2.2
، والنظام ككل  10.2.1في االختبار باستخدام الحيوانات الشم فقط الذين تتوافر فيهم المعايير في جملة 

 (تراكمي على مدى عدد من الحيوانات) : 
 ٪ أو أكثر.  90بلغ ي٪ ويجب تحقيق معدل  100أ) ينبغي تحقيق معدل بلغ 

 ٪.  20كرة دون لل) ينبغي تحقيق معدل االنذار ب
  . الحد األدنى لعدد الحيوانات10.3

 شم الحيوانات. حواس لوال يجوز استخدام ما ال يقل عن ثالثة 
 10.2.2من أجل تحقيق جملة من المعايير و 

 أ) ، قد يكون مطلوبا أكثر الحيوانات المدربة. 
 ختبار ال. اعتماد ا10.4

 عمليات في المرفق جيم. لات االختبار االعتماد ليتم تضمين متطلب
 . االعتبارات اللوجستية 11

  مرشحاتال. 11.1
مرشحات ونقلها (بما في ذلك لالستخدام الميداني اليومي) في الطريقة التي تحميهم من التلوث اليتم تخزين 

 . به مرغوب الغير 
 

 المرفق ألف 
 (المعيارية) 

  المراجع
.  للتطبيقجع المؤرخة ، والتعديالت الالحقة ، أو من التنقيحات ، أي من هذه المنشورات للحصول على المراو 

معيار للتحقيق في إمكانية تطبيق الومع ذلك ، وتشجع األطراف على االتفاقات استنادا إلى هذا الجزء من 
 أحدث الطبعات من الوثائق المعيارية المبينة أدناه.
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 وضح فقرات أجراء التعديل / التنقيح للمعيار الوطني :والجدول التالي أدناه ي

 
 تعديل أو تنقيح التفاصيل التاريخ الرقم
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داخل العراق يوجد عدد كبير من مناطق المعارك وغيرها من المناطق التي كانت ملوثة بالذخائر غير المتفجرة 
 على حياة اإلنسان . وتشكل خطرا كبيرا

 UXOهي عمليات تهدف للتقليل من المخاطر ليس فقط من الذخائر غير المتفجرة  EODتدمير الذخائر المتفجرة 
ولكن أيضا من مخزونات الذخائر المتروكة وغيرها من المناطق الملوثة من الذخائر المتفجرة ويمكن تطهير الذخائر 

األلغام أو من قبل وكاالت متخصصة في التخلص من الذخائر المتفجرة  غير المتفجرة إما كجزء من مهام إزالة
EOD . 

األلغام األرضية غير تلك التي في المخازن أو المتخلى عنها ( المتروكة) غير مدرجة في هذا المعيار ولكنها أيضا 
 ( المعايير القياسية لشؤون األلغام) ( إدارة عمليات اإلزالة ).NMAS 07,1معنونة في 

التخلص من الذخائر المتفجرة في العراق ,  EODهدف من هذا المعيار توفير مواصفات التوجيه وٕادارة عمليا ال
ويغطي المبادئ العامة والمسؤوليات اإلدارية للتخلص من الذخائر المتفجرة لكنه ال يقدم إرشادات تقنية معينة للتنظيم 

 من أجهزة متفجرة دقيقة .
 

 -: ةر التخلص من الذخائر المتفج
 النطاق -1

كجزء من برامج شؤون األلغام العراقية وهو  EODهذا المعيار يؤمن مواصفات وارشادات وادارة امنة في عمليات 
يوفر تدمير الذخائر غير المنفلقة التي تتضمن نظام االلغام المبعثرة واالعتدة الحربية لكن غير تلك األلغام األرضية 

 . NMASاألخرى التي عنونت في 
ستختار وتنشر  NMASلمعيار الينطبق على االسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية اذ يهدد امر التقييم , هذا ا

 مشورة تقنية خاصة على مثل هذه االسلحة والذخائر .
 المراجع -2

ي قائمة المراجع المعيارية تعطينا في المرفق (أ) مصطلحات مراجع مهمة موثقة الي من المراجع المعمول بها والت
 تشكل جزءا من احتياط هذا المعيار .

 المصطلحات والتعاريف  -3

قائمة المصطلحات والتعاريف المستخدمة في هذا المعيار تقدم في المرفق(ب) .القائمة الكاملة للمصطلحات 
 .NMASومسرد للمصطلحات المتعلقة بااللغام والمختصرات الغراض  NMAS 04,10والتعاريف تقدم في 

 لقيادة مهمة تتناسب مع مستوى التاهيل  EODير الى ميكانيكي تخلى عن مصطلح ( مشرف) يش
 مصطلح ( سالح كيميائي) يشير الى تلك االسلحة الكيميائية عدا تلك المعبأة بمادة الفسفوريك .
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 -: اجراءات وعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة -4
 مبادئ عامة  4.1

للوصول الى التشخيص,تامين،  EODهي دورات عملية او صيغ من مالك  اجراءات التخلص من الذخائر المتفجرة
 استرداد والتخلص النهائي من الذخائر المتفجرة او أي مواد خطرة ترافق التخلص من الذخائر المتفجرة في الموقع.

هذه االعمال اتخذت لتحديد موقع وبالتحديد موقع الحصول على ذخائرالتفجير غير  -اجراءات الحصول : -1
 المتفجرة 

 هذه االجراءات اتخذت لمطابقة وتقييم الذخائر المتفجرة غير المنفجرة . -اجراءات التشخيص : -2

جزء من إجراءات المتعلقة باستخدام الطرق و األدوات إليقاف عمل أو  -االجراءات المتعلقة بضمان السالمة :  -3
 قبول.تفكيك بعض مكونات القذائف غير المنفلقة لمنع حدوث انفجار غير م

 هي اجراءات تتخذ الستعادة الذائر المتفجرة التي لم تنفجر. -اجراءات االسترداد : -4

هي التخلص النهائي من الذخائر المتفجرة من قبل العاملين في والتي تشمل  -اجراءات التخليص النهائي : -5
 مة .التفكيك ,أو الحرق في مكان ما ونقلها الى منطقة للتدمير وغيرها من الوسائل المالئ

امنة ونظام فعال وهذا يتطلب مستويات مختلفة من التدريب  EODادارة فعاليات انشطة ازالة االلغام تتطلب ادارة 
 والخبرة التشغيلية لتكون قادرة على التعامل مع مجموعة واسعة من االحتياجات العملياتية .

لتدريب والخبرة وخاصة عند التعامل مع التخلص من الذخائر المتفجرة هو مهارة معقدة تتطلب قدرا كبيرا من ا
( حاجات  NMAS 06,10نستطيع ان نجدها في  EODمنظومات االسلحة المعقدة , ووصف شكل تدريب 

 التدريب).
كمبدأ عام العاملون هم فقط الذين يتعاملون مع الفرق والحاالت التي تم تدريبهم وترخيصهم لها . جميع الحاالت 

 توى أعلى من الخبرة .األخرى يجب العودة إلى مس
 -: مؤهالت التخلص من الذخائر المتفجرة 4.2

 وعمليات فعالة  يمكن ان تتم بعدة مستويات , مع مستويات مختلفة من الخبرة والتدريب إلدارة آمنة EODعمليات 
 وهي : EODهناك اربع مستويات سلطة داخل العراق في هيكل ( اطار ) التخلص من 

1- EOD1 :- تحديد الموقع والكشف والتدمير تحت اشراف موظفي االلغام الذي تم تدريبهم على : القدرة على
 بصورة خاصة.

2- EOD2 :- كافة القدرات للتخلص منEOD  والقدرة على االضطالع في الموقع والتخلص من المواد غير
 100عددة تصل إلى ملم بضمنها قذائف الدبابات القوية أو الحرارية وتفكيك مواد مت 160والى حد  UXOالمتفجرة 

 كلغم .

3- EOD3 :- جميع قابليات التخلص من الذخائر المتفجرة (األول والثاني) مع معرفة إجراءات االسترداد اآلمن
للقنابل غير المنفلقة وتتضمن اسلحة جوية ملقاة , الصواريخ والقذائف , التخلص من مادة الفسفور األبيض والتدريب 

 غفلين .المتخصص إلدارة تطهير مصائد الم

4- EOD4 :- جميع قدراتEOD  االولى والثانية والثالثة , القدرة على استرداد القنابل غير المنفلقة , إجراءات
 عمليات (الفتح ,التفجير ,الحرق) وتدريبات متخصصة لألسلحة الكيميائية والبيولوجية والعبوات الناسفة .
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  1-4ي العراق معروضة في الجدول مستويات التأهيل لعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة ف
 

 IVالمستوى IIIالمستوى IIالمستوى  Iالمستوى  الصنف
 UXO X X X Xاستطالع و تمييز 

X تصرف التفكيك األساسي P

1 X X X 

 X X X  ملم 160تفجير مواد مفردة إلى 

 X X X  مكلغ 100تفجير مواد متعددة إلى مجموع 

 X X   الفسفور األبيض المرمي

 X X   لحة الملقاة من الجواألس

 X X   الصواريخ الموجهة

X   تنظيف (معالجة) مصائد المغفلين P

2 X 

 X X   تاإلجراءا ةالمعروف UXOتامين 

 X    تاإلجراءا ةغير المعروف UXOتامين 

 X    ر مفتوحيتفجالالحرق المفتوح / 

X    / يورانيوم منّضب ةمادة كيمياوية / حيوي P

2 

X    متفّجرة الُمرَتَجلةاألدوات ال P

2 

 
XPمالحظة  

1
P:- فقط تحت إشراف من المستوى الثاني أو أعلى 

XPمالحظة 

2
P :-فقط الذين لديهم تدريب متخصص ضمن هذه المنطقة 

 -: إجراءات النزع واإلبطال 4.3
ظرا لعوامل من االفضل تدمير جميع الذخائرغير المنفلقة في الموقع ,على كل حال ربما هذا قد اليكون ممكنا ن

مختلفة اذا كان هذا الحال فان هذه البنود يجب ان نحاول جعلها امنة قبل االنتقال الى موقع مناسب للتخلص منها 
قد التكون  RSPمن قبل اشخاص يملكون مؤهالت مناسبة الن أي محاولة قيام باجراءات ابطال مفعول الذخائر 

ماية وتفرغ االشخاص والحيوانات وغيرها من معدات االزالة يجب ناجحة وربما تنفجر المواد او العمال ,اعمال الح
 .RSP القيام بها قبل أي محاولة ابطال مفعول الذخائر

 جميع خراطيش الطاقة المعاد تسليحها اعتبرت اسلحة ويتم تخزينها ومعالجتها وتامينها وتعامل كغيرها .
  -:UXOنقل ومعالجة وتخزين  4.4

نقلت بامان او صنفت على انها امنة للنقل لغرض التخزين او الى موقع التدمير فان  UXO عندما تكون مواد
. النقل ,تخزين المتفجرات , قيود NMAS 10,50منظمات شؤون االلغام ستطبق المعايير العراقية الموجودة في 

قيود ( البنود) قد ينتج عنه كثيرة ربما توضع من قبل السلطات المدنية والعراقية المذعن لها وعدم االمتثال لهذه ال
و  NMASدعاوى مدنية او جنائية ضد االساءة لالفراد . مشورة القوانين المحلية واالنظمة يمكن الحصول عليها من 

 او من التشاور مع السلطات المحلية .
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 -. المسؤوليات و االلتزامات :5
 .دائرة شؤون األلغام 5.1

 . EODمتعلقة ب انشاء والحفاظ على المعايير الوطنية ال -
 للتخلص من الذخائر المتفجرة.EOD انشاء والحفاظ على المعايير الوطنية لتاهيل مشغلي -

 .EODانشاء والحفاظ على قدرة االعتماد والترخيص , منظمات شؤون االلغام هي القائمة بعمليات  -
 .EOD القائمة بعملياتانشاء والحفاظ على قابليات المراقبة الفعالة والسالمة من منظمات شؤون االلغام  -
 .EODانشاء معيار وطني لتقارير حوادث  -
من الضروري طلب مساعدة من حكومات اخرى طبقا للترتيبات الثنائية والدولية للحصول على خبرات مشتركة  -

 .EODومعلومات ضرورية النشاء معايير وطنية امنة وفعالة الجراءات التخلص من عمليات 
عاعتماد من منظمات شؤون االلغام العتماد وترخيص منظمات األلغام لتنفيذ أنشطة  07,30اتّبع هذا االجراء في  -

 .EOD ( فعاليات)
 منطقة ملوثة. األراضي المطهرة وحاالت التنظيف لكل المحافظة على سجل اإلزالة و -

,  07,40مراقبة منظمات االلغام وفعالياتها اثناء التطهير والحفاظ على التوثيق من مراقبة التفتيش مثل  -
 مراقبةاعمال االلغام .

 في التفتيش على تطهير االرض . 09,20تطبق اجراءات اخذ العينات وفقا للمعيار  -

 -: مراكز األلغام اإلقليمية 5.2
 -مراكز االلغام االقليمية تقوم ب :

 تنفيذ االرشادات التي انشات في هذا المعيار . -
 ابقة الذخائر المعروفة وما يرتبط بها من اجراءات .تجهيز المساعدة للمنظمات المحتاجة للمهام او مط -

كل فعاليات التنظيف و بضمنها / المسح / االستكشاف / التطهير و اإلزالة / والتأشير , ستشرع من خالل  -
إصدار أمر تكليف بمهمة ( أمر عمل ) . نظام المهام يعين المنطقة المعدة للتطهير وعمق التطهير لهذا فان 

بة والتفتيش يمكن أن تدرج أيضا, أوامر العمل يجب أن تكون معدة  بعد المسح التقني الذي اجري متطلبات المراق
باالضافة إلى ذلك فان أمر العمل  يجب أن يعين ( يحدد) أي وكاالت او جماعات قريبة تخضع لالتصال المتبادل 

 خالل فعاليات التطهير .
 -:منظمات شؤون األلغام 5.3

 -هي المكملة والمسؤولة ويجب ان : منظمات شؤون االلغام
وغيرها من وزارات الحكومة العراقية المسجلة في القانون  DMAتكون مسجلة ومعتمدة لدى دائرة شؤون األلغام   -

 العراقي .
التي تكمل المعايير الوطنية EOD ( اجراءات التشغيل الموحدة) لعمليات SOPsإنشاء والحفاظ على إجراءات   -

 ير واالنظمة ذات الصلة والتي تعكس الظروف المحلية .وغيرها من المعاي

 . EODتجنيد وتدريب والحفاظ على فريق مناسب للقيام باعمال   -
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بشكل منسق وفعال  EODلعمليات التخلص من الذخائر المتفجرة  SOPsتطبيق إجراءات العمل القياسية   -
 .هي في المرفق (ج)  SOPsوبطريقة امنة . الموضوعات المقترحة في 

وهذا يتضمن  EODالمسؤولين على تقديم المشورة , مراقبة تنفيذ فعاليات  RMAC وDMA التعاون مع فرق   -
 أو عملية مدروسة.و ABCإما كجزء من روتين اإلزالة/  EODتحقيق اعتماد مالئم إلدارة 

معينة في أوامر  تطبيق الممارسات اإلدارية وٕاجراءات العمليات التي تهدف الى تنظيف االراضي وفق متطلبات -
 العمل.
 

 ) أالمرفق (                                           
 )المعيارية(

 اإلشارات
 

 -الوثائق المعيارية التالية تتضمن أحكاما تتعلق بهذه المعايير :
- NMAS 10,10  المبادئ العامة –السالمة والصحة المهنية 
- NMAS 10,20  السالمة ومواقع العمل .مقاصد  –السالمة والصحة المهنية 

- NMAS 10,30  التخزين والنقل والتعامل مع المتفجرات –السالمة والصحة المهنية 
 

 المرفق ( ب )
 الشروط و التعاريف

 )DMAدائرة شؤون األلغام ( 1.1ب 
 أنحاء العراق .الحكومة العراقية / وزارة البيئة هي المسؤولة عن تنظيم وادارة وتنسيق االعمال المتعلقة باأللغام في  
 )NMASالمعايير الوطنية لشؤون األلغام ( 1.2ب 
المتطلبات والشروط وغيرها من المعايير الدقيقة التي تستخدم باستمرار لضمان إن المواد والمنتجات والعمليات  

من  والخدمات مخصصة لهذا الغرض ,هدف المعايير الوطنية هو تحسين السالمة والكفاءة في مجال شؤون األلغام
 خالل تشجيع أفضل اإلجراءات والممارسات في كل من المقر والمستوى الميداني .

 
 ) RMACالمركز اإلقليمي لشؤون األلغام ( 1.3ب 

هو المركز الذي يدير وينسق ويسيطر ويخطط نشاطات شؤون االلغام في منطقة مسؤؤلياته ويكون عادة مسؤوال عن  
ئرة شؤون األلغام  والتي تتعلق باالدارة اليومية لشؤون االلغام في منطقة العمليات التي هي جزء مهم من مهام دا

 مسؤولياتها 
 

  )EOالذخائر المتفجرة ( 1.4ب 
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يشمل جميع الذخائر التي تحتوي على المتفجرات , المواد االنشطارية , االنصهارية النووية والبيولوجية والكيميائية و    
ية والقذائف الموجهة وقذائف المدفعية والهاون والصواريخ واالسلحة الصغيرة يشمل أيضا القنابل والرؤوس الحرب

والذخيرة وجميع األلغام والطوربيدات واأللعاب النارية والقنابل العنقودية وخراطيش الدفع واجهزة التفجير والعبوات 
 الناسفة وجميع البنود المتماثلة ذات الصلة أو أي عناصر متفجرة في طبيعتها .

 )UXOالذخائر غير المنفجرة ( 1.5ب 
الذخائر المتفجرة التي أعدت أو جهزت أو وضعت أو أطلقت لكنها لم تنفجر لخطأ بالتصميم أو باإلطالق أو ألي   

 سبب أخر و لكنها تستمر بكونها خطر على العاملين و المواقع و التجهيزات.
 )EODمعالجة المقذوفات غير المنفلقة ( 1.6ب 

إعادة  قد يتضمن ذلك. التخلص النهائي من القذائف غير المنفلقة، إعادة التامين، الميدانيِ تقييم ال، دالتحديالكشف، 
يتم  تفكيكها,بالضرِر َأو  إلصابتها خطرةَ  أصبحتي تال القذائف غير المنفلقة التخلص من أيضًا و/ َأو التامين

 التخلص مسؤوليَة ين لتحمل خّصصالم عاملينلياِت القابالنظر إلى بعد   نفلقةالمالقذائف غير مثل هذه  التخلص من
 ية :الجهد تحت الذخائر الت والذين يستطيعون تصنيفها دون. (قد يتطلب ذلك مستوى أعلى)الروتينيِ 

 ؛ األسلحة النووية والذخيرة تحت الماءالعبوات الناسفة؛ الذخيرة الكيميائية؛ الذخيرة التقليدية؛ البايلوجية الذخيرة
 جراءات معالجة (إبطال)القذائف غير المنفلقةإ 1.7ب 

 التخلص  و ييد، تحإعادة تامينللوصوِل إلى، تشخيص، المعالجينمن ِقبل  لَأو أنماِط العم المعينةَأخذْت تلك الفصوِل 
 -:من المقذوفات غير المنفلقة اعتمادا على موقع رمي هذه المقذوفات (في الموقع)  نهائيال
بالضبط والوصول إلى الذخائر غير المنفجرة  المكان ك اإلجراءات التي اتخذت لتحديدتل -إجراءات الوصول : -1

 المتفجرة
 اتخذت لتحديد وتقييم الذخائر المتفجرة التي لم تنفجر.-إجراءات التشخيص : -2

جزء من إجراءات أبطال المتفجرات التي تنطوي على تطبيق أساليب  -االجراءات المتعلقة بضمان السالمة : -3
أو فصل مكونات أساسية من الذخائر غير  قطعالتخلص من الذخائر المتفجرة و لتوفير أدوات وظائف خاصة 

 المنفجرة المتفجرة لمنع حدوث تفجير غير مقبول. 
 
  تلك اإلجراءات التي اتخذت الستعادة الذخائر غير المنفجرة المتفجرة -إجراءات االسترداد : -4
نهائي منها من جانب العاملين في التخلص من الذخائر المتفجرة والتي التخلص ال -إجراءات التخلص النهائي : -5

 قد تشمل التفكيك أو الحرق في مكان ونقلها إلى منطقة أخرى وغيرها من الوسائل المالئمة .

 -استكشاف الذخائر المتفجرة: 1.8ب 
 ية واإلبالغ عنو األول الموقع ، ووضع العالمات ، وتحديدتحديد نطوي على التحقيق ، والكشف ، و ياستطالع 

غير المنفجرة ،  وادلم تنفجر الذخائر المتفجرة ، بواسطة وكالء استطالع الم ا من الذخائر التي المشتبه به األجسام
 العمل.تفاصيل وذلك بغية تحديد مزيد من 

 
  -أفخاخ ( مصائد مغفلين ): 1.9ب  
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ن المواد التي  توضع بقصد إيقاع الضرر عند تحرك يشير هذا المصطلح الى اية مادة او جهاز متفجر أو غيرها م
 شيء وتبدو للوهلة األولى إنها غير مؤذية.

 -عبوة ناسفة محلية : 1.10ب  
دمج مرتجل لمواد كيمياوية حارقة أو نارية أو ضارة أو قاتلة أو تدميرية و تكون مصممة للتدمير أو التشويه أو 

ن المخزونات العسكرية ولكنها تكون عادة من مكونات غير المواد صرف االنتباه أو المضايقة و هي قد تدمج م
 المستخدمة في الجيش.

 
 المرفق ( ج )

 )SOPالمحتوى المقترح إلجراءات التشغيل القياسية للمنظمة (
 

) لتكون بأسلوب امن و فعال و ثابت ,فان على المنظمات العاملة في  EODبينما وجدت المتطلبات لعمليات ( 
)EOD تؤسس و تبقي ال (ٍ ) أنSOP ممتثل إلى المعايير الوطنية و المعايير و التعليمات ذات العالقة األخرى و (

 ).DMA) يجب أن يكون مجاز من (SOPالتي تعكس الشروط المحلية وهذا أل (
اشهر ويجب أن يعدل إذا وجد انه غير امن وغير قابل للتطبيق وأي تعديل يجب  6) يجب أن يراجع كل SOPأل(ٍ 

 )DMAأن يرسل إلى (
 -) :EOD) المقترح يكون مكتوب و يوفر لعمليات (SOPأل (

 السالمة -
 االمن -

 االعداد والتخطيط -

 القيادة والتحكم -

 تنظيم ومسؤوليات الفريق -

 المتطلبات في الموقع -

 التشغيل / الطوارئ  -

 زوار الموقع -

 استطالع/ الذخائر المتفجرة -

 مراقبة الجودة ( السيطرة النوعية) -

 ( التأشير) عالمات -

 التقنية والمعدات والعمال -

 تطهير مناطق القتال -

 كشف المكان -

 التدريبات -

 االعمدة المساندة -
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 التثقيبات -

 االجراءات المتعلقة بضمان السالمة -

 المتفجرات / التخزين / النقل -

 التفكيك -

 عملية التفكيك المركزية في الموقع -

 الوثائق / تقارير العودة -

 ازالة االفخاخ المتفجرة -

 خلص من الذخائر الكيميائيةالت -

 التخلص من الذخائر البيولوجية -

 تعطيل العبوات الناسفة والتخلص منها -

 أي إجراءات تشغيل قياسية أخرى مطلوبة -
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2T 

المعايير  إنكما لمبين على صفحة الغالف. وذلك اعتبارا من التاريخ افعالة الوثيقة الحالية  هذه تعتبر

يجب على  ،منتظمةالدورية الجعة لمراا إلى ) تخضع(INMAS اقية لألعمال المتعلقة باأللغام الوطنية العر 

 العراق .  دائرة شؤون االلغام فيالمستخدمين الرجوع إلى 

 

 

 حقوق الطبع والنشر 

 

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

أو تخزينها أو  يمكن استنساخها المقتطف منها في العراق. هذه الوثيقة ، أو أي  قبل دائرة شؤون االلغام

دائرة شؤون ي غرض آخر دون إذن خطي مسبق من نقلها بأي شكل من األشكال ، أو بأي وسيلة ، أل

 األلغام ، التي تعمل بالنيابة عن حكومة العراق. 
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 مقدمة ال

2Tاسبق تسجيلهالتي جديدة أو التحقيق شامل في المناطق الخطرة  إجراءتتم من خالل التقني غير المسح عملية  إن .

مؤكد التكون نقطة البداية لتسجيل المناطق الخطرة والمناطق الخطرة  إنتقني يجب غير ال ان عملية المسحو 

)CHAيشتبه التي يوجد بالفعل قاعدة بيانات للمناطق  األلغام حيث شؤونأن التجربة في العديد من برامج  ). بيد

، في الواقع )(SHA ومناطق واسعة من العديد من )SHA(شير إلى أن عددا كبيرا من ت) CHAفي أنها خطرة (

للمتطلبات من  أصحاب المصلحة على وعي متزايدفان تطهيرها. ونتيجة لذلك  تم الخطر عندماكانت خالية من ، 

م أساليب أخرى من تخصيص دا) باستخ(SHAالمناطق الخطرة هذه التي تدور حول  وك)كالش( اجل التقليل من

الشك هو من خالل عملية جمع وتحليل  زالةإلاستخدامها محدودة. طريقة واحدة يمكن ال اإلزالةذات الموارد 

لعملية ت سليمة ل وبشكل مثالي ، من خالل إجراءايتسجالوالجديدة فيما يتعلق بمطالبة. و  موجودةالالمعلومات 

في قواعد هيه التي يتم تسجيلها فقط  والمؤكدة دقيقةالمعلومات الالتقني في جمع المعلومات األولية ، و غير المسح 

 المناطق المحددة بدقة.  علىيمكن أن تركز  عمليات التطهير أو البيانات والمسح التقني

الشك ير في عملية تحديد المناطق بدقة من بعض الحكومات والمنظمات لم تكن قد استثمرت بشكل كبسابقا 

. ولذلك في طريقة مخاطبتها وعالجهاضايا المسؤولية التي تكون معقدة عن طريق بث الخوف من الق واالرتياب

كافة المناطق بدال من صرف النظر إليها على أساس األدلة وحدها. هذا يؤدي إلى  تطهيرسهل من الكان يعتبر 

تحتوي على أي أخطار وتأخير تطهير المناطق  ال دة إلزالة األلغام في المناطق التياستخدام الموارد المحدو 

 الخطرة الحقيقي. 

أن يكون نشاط يمكن ،  األراضي إلطالق نطاقة السعاالذي يشكل جزءا من عملية و غير التقني المسح عملية  إن

 .لمسح التقني أوسع  لتكمل امسح ولكن يمكن أيضا أن تدمج في عملية بحد ذاته مستقل 

2T المناطق الخطرة الجديدة (الالزمة لتحديد وجمع المعلومات األساسية عن  المسح غير التقنيعملية جري توCHA 

مسح الطوارئ من خالل حاالت ق تم تحديدها من خالل ، وربما ، ، والتي في بعض الطر ) SHAالموجودة ( أو) 

 عن لسان احد  مأخوذةمن خالل كلمة ، والسجالت العسكرية أو  لتاثيريمسح اال، وٕاجراء 

 



 المعايير الوطنية لشؤون األلغام
 الطبعة األولى

2010 
 

تلك المنطقة.  فيفي أو  في كخطوة الحقةالخ ، من أجل السماح التخاذ قرار بشأن ما ينبغي عمله  األشخاص

 غير التقني تشمل ما يلي :  المسح إجراءات

 . اأو أجزاء منه ,الخطرة  األراضي حيال وضعالمحلية أ. إيضاحات بشأن وجهات النظر 

 .مزيدا من التحقيق إجراءتتطلب المناطق التي  ب. تحديد
  .األلغام شؤون لدعم لج. تحديد األولويات من المهام التي تتطلب المزيد من ا

 . غام والمتفجرات من مخلفات الحرباأللتطهير  أو إزالةاجل د. وضع عالمات لتحديد االحتياجات من 
 أجزاء من تلك المنطقة.به. إزالة الشكوك المرتبطة 

2T  مناطق خطرة (ف. إذا كان هناكSHA(  ،أو قد تؤدي إلى أن يتم إلغاء الشك تقنيالمسح غير فان عملية ال 
 . الريبة

من الموجودة قليلة القع اموالتحليل المعلومات الموجودة وخالل من تصنف  أنويمكن ألنشطة المسح غير التقني 
 قاءات مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة. خالل الزيارات إلى نظام أكثر تفصيال من الزيارات والل

 
 التقني في العراقغير المسح 

  
 نطاق ال      1

 مسح غير التقنيموحدة التقنية على إجراء الالتوجيهية المبادئ ال قدمالمبادئ ويويؤسس هذا المعيار يحدد 
 والمنظمات المعنية. األلغام بشؤون المتعلقة الوكاالت التزامات  تفاصيل مسؤوليات ووالمسؤوليات و

 

 تعاريف  شروط و      2

2T" مشتبه بها منطقة خطرة مصطلح ")SHA(  يشير إلى منطقة يشتبه في وجود األلغام والمتفجرات من مخلفات
،  تاثيريمسح الال عملية إجراءخالل من  )SHAخطرة ( بأنهاتحديد المناطق التي يشتبه . ويمكن ةخطرالالحرب 

 رات.جمن وجود خطر المتف االدعاءوطني ، أو المسح الآخر من  شكلو

 
2T" منطقة خطرة مؤكدمصطلح" )CHA(  تم  والتي يدها من خالل المسح غير التقنيحدتم يشير إلى المنطقة التي

 التأكيدعمليات التطهير التي تم خل من خالل إما المسح التقني أو لمزيد من التدا إجراءضرورة على تأكيد ال
 . عليها
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2T المعرفة خطرةالمنطقة لا" مصطلح) "DHA(  تقع ضمن المنطقة الخطرة يشير إلى المنطقة ، وبصفة عامة
من خالل  تحديدها  عادة يتم DHA)ان المنطقة الخطرة المعرفة ( طلب إزالة كاملة. توالتي ت،  ) CHAالمؤكدة (
 .مسح عملية ال

  
الجديدة و  أو  المعلومات مية جمع وتحليل" يصف نشاط المسح الذي ينطوي على أهالمسح غير التقنيمصطلح "

ك دليل على وجود خطر أم ال ، لتحديد نوع ل. والغرض منه هو لتأكيد ما إذا كان هناخطرالالموجودة حول منطقة 
 دون التدخل المادي تحديد   محيط المناطق الخطرة الفعلية القيام بوحجم المخاطر ضمن أي منطقة خطرة ، و

نطوي في العادة على استخدام األلغام أو التحقق من األصول. االستثناءات يال  غير التقني مسحال نإ. اإلمكانبقدر 
. ويمكن لنتائج دراسة تقنيةتحدث عندما يتم استخدام األصول لغرض وحيد هو توفير وصول فرق المسح غير ال

 للمنطقة. مسح بعليات السابقة المتصلة البيانات من التحل محل أي  أن  تقنيمسح غير الال

 
  تقنيالغرض من المسح غير ال      3

 خدم األغراض التالية : ي أن تقنيالويجوز للمسح غير 

من تطبيق المحددات  للتأكدالمتفجرات من مخلفات الحرب ، أو أ. لتقييم ما إذا كانت المناطق ملوثة من األلغام و
 ة.سابقورة في التقارير الذكالملمناطق الخطرة ل

 .المتفجرات من مخلفات الحرب وصحيحة من األلغام / التقارير غير الب. إللغاء 

 .االجتماعية واالقتصادية التي قد تؤثر على تحديد األولويات في المستقبل عوامل الخطر ج. لتحديد 

د. لجمع المعلومات عن الحوادث ، ونوع ونمط  األخطار ، وعمق الدفن ، وخصائص التربة والنبات وطرق 
لبنية التحتية المحلية ، والحالة األمنية وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على تحديد األولويات الوصول ، وا

خدم كذلك كأداة للتخطيط ي أن تقنيالغير  على المسح. وينبغي اإلضافي األلغامشؤون مع دعم  متابعة الوطريقة 
 األلغام في المستقبل (أي المسح التقني و  أو إزالة). شؤون ل

 
 المسح غير التقني مخرجات         4

2T األلغام /  علىتحتوي  والتي ربماعلى تلك المنطقة التي تم تحديدها على نحو ما  تقني يتم عادةمسح غير الال
جديدة من جود خطر المتفجرات. وعند االنتهاء من االدعاءات الالمتفجرات من مخلفات الحرب أو بناء على 

من مناطق الخطر المؤكدة ينبغي تصنيفها إلى واحدة أو أكثر بها يشتبه  تيال منطقةال انف تقنيالمسح غير ال
)CHA( ، تقني قوية بما فيه الغير المسح إذا كانت المعلومات من . وينبغي أن يالحظ أيضا أنه من الممكن 
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ذلك مع تقني مسح غير الال إن.  اإلزالةعمليات  مباشرة إلىالتقني مسح غير الالكفاية ، لالنتقال مباشرة من 
 :  مخرجات التاليةاثنين من اللديه 

2UT •المؤكدة تحديد منطقة الخطر )CHA ( 

2TU • منطقة الخطر أو كل من   ءوإزالة الشكوك حول جز ةن المناطق الخطرة الفعليعتقديم تقديرات أكثر دقة
 )U2CHAUT (ة األصلي المؤكدة

 
2Tالخطر المؤكدة ( منطقة إنCHAالمناطق ن عواألدلة   تقنيغير ال المسح عملية إجراءبعد  تعين أن ) يجب

 CHAمناطق الخطر غير المؤكدة (كون تمزيد من اإلجراءات. قد الالتي عثر عليها وهو ما يتطلب اتخاذ  الخطرة
وإذا  CHA)ضمن منطقة الخطر المؤكدة ( ةمتغير إذا كانت كمية ونوعية المعلومات  ) مصنفة تصنيف ثانوي

 لف متطلبات المتابعة أو أولويات مختلفة لدعم العمل اإلضافية المتعلقة باأللغام. كان هذا االختالف يعني مخت

 
حدود ال، ةالحال يه ههذ تواضحة للمنطقة ، وإذا كانالحدود العلى تحديد  اقادريكون  قد ال لمسح غير التقنياو
  هذه الحدود. ال يضخم أنيجب تفاصيل المسح  النقص في إن. تقيم  أنيجب  تقريبيةال

 
 عملية صنع القرار المبنية على البراهين        5

على أساس  المبنية األراضي هو لتقييم وتصنيف األراضي إطالقمنهجية و مسحعنصرا أساسيا من عناصر ال
اتخاذ عملية  أساسالمبني على يل دللا إن والموثوقية) من األلغام / المتفجرات من مخلفات الحرب. كميةاألدلة (ال

مسح غير لالمطلوب ل األدنىمصداقية ، وتحديد الحد الفي اتخاذ القرارات المالئمة وذات   ساعديكن أن قرار يمال
مزيد من األراضي. وسوف يستخدم عملية اتخاذ القرارات المبنية على األدلة التي تسعف ال إطالقالتقني من أجل 

) أ(األلغام في العراق. انظر الملحق ن شؤوعلى المستوى المطلوب من الدعم ل في المستقبل مما يجعل القرار
 لعملية صنع القرار. 

2Tكمنطقة خطر مؤكدة ت المنطقة قد تم تسجيلهالتحديد ما إذا كانهو المعايير المطلوبة  إن CHA   شكل تالعراق في
 . جزءا من المرفق أ

 .مدرجة أيضا في المرفق أ ال تسجل كمنطقة خطر مؤكدة  أنار بان المنطقة يجب قرالتخاذ ال سباباألمعايير / ال
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  غير التقنيالمبادئ المطبقة على  المسح       6

 :  المسح غير التقني إجراءيتم فيها تطبق في كل مرة سلمبادئ التالية فان اللترويج لمسح موضوعي ودقيق 

 ي: عنما يم الدقيقأ. يجب ضمان نوعية عالية من المعلومات عن طريق تطبيق إجراءات المسح 

  . تخص الموضعتصريحات  بأي اإلدالءحين من االمس منع•  

 . يةقياسالموضوعية اللمعلومات اجمع  دعم•  

 تسهيل وتحسين عملية صنع القرار. • 

 معلومات كافية للتوصل إلى استنتاجات ذات مصداقية. هنالك ب. يجب أن تكون 

2T .ولديهذا ال ينبغي أن ، حعملية المسأثناء  موجودةكافية غير كانت هناك معلومات  إذاج CHA)  منطقة خطر (
 إضافية.  مسوحات إجراءتحديد الحاجة إلى لولكن مؤكدة 

 
المسح لتسهيل وتحسين عملية عن لمعلومات من اجل تداول اكبر كمية من ا تعزيز الثقةد. يجب استخدام نظام 

 صنع القرار. ويجب أن تكون المعلومات موثوق بها.

الذي يتم  وقتالخالل مرحلة التخطيط. قد تبدو بعض المعلومات أقل أهمية في  بعيد المدى ه. وثمة حاجة إلى نهج
مفصل ، جنبا إلى اليل لتحلل النظر بعناية  في المستقبل. يجب ولكن قد تكون مفيدة جدا  عملية المسح إجراءفيه 

 . ر التقنيلمسح غيمن خالل ا ةالمطلوبللمخرجات جنب مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين ، 

 

 مصادر المعلومات       7

 العامة     7.1

المعلومات بان جميع مصادر المعلومات ذات الصلة، وضمان تحديد مسح ال جراءبإالذي يقوم غل المشيجب على 
 من هذه المصادر التي يتم جمعها بشكل مناسب وتسجيلها. 

مع المخبرين من الذكور واإلناث الذين لديهم معرفة مقابالت فيها الطريقة التي تجرى عملية المسح وبينبغي تنظيم 
كجزء من هذه العملية. وينبغي الترتيب لعقد المقابالت لهم  إجراءيتم الملوثة  العديد من المناطقحول  حددةم

منع هذه الجماعات من المشاركة الكاملة في تقد واجتماعات منفصلة مع المخبرين النساء واألطفال. على التوالي ، 
لمعلومات نفسها عدة مرات لمختلطة. قد يكون من الصعب على العودة مرارا وتكرارا ال اتمجموعالماعات اجت

خطة جمع المعلومات بصورة منهجية معالجة هذه على  جديدة. وينبغيال المناطقمعلومات عن الللحصول على 
 المسألة. 
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  مصادراليف نتص    2.7

تم جمعها. يالمعلومات التي  هميةأوصادر المعلومات على أساس نوع ملفرعي التصنيف الوقد يكون من المفيد 
كل مصدر من مصادر  إنالتصنيف القائم حيث المبنية على  دلةاألوهذا قد يكون مفيدا بشكل خاص عند استخدام 

المسح مصادر معلومات يمكن أن يتم سرد عن (كيف  قيمة فريدة. انظر الملحق أ وأعطي هو محدد المعلومات
 :  التالي واسعالتصنيف النظام  إتباعوالتحقق من صحتها. وينبغي التقني  غير

لديهم معرفة مباشرة عن متى وأين تم زرع األلغام. الذين ، الناس والمؤسسات المباشرةالمعلومات مصادر •  
 المباشرة لوماتلمعامصادر  إن. الثانية والثالثة مباشرةالمعلومات المعلومات أكثر دقة من ال هويمكن اعتبار هذ

تشمل الرجال والنساء واألطفال في المجتمعات المحلية والعسكرية المتضررة ، والشرطة ، وضحايا األلغام 
 وغيرهم ممن الحظ زرع األلغام أو الحوادث الخ. 

 

و ، الناس والمؤسسات التي ال تشكل جزءا من ، أو مراقبة زرع األلغام أ المباشرة الثانية مصادر المعلومات• 
للمعلومات الثنية مصادر المباشرة ال إن. ت الحرباأللغام والمتفجرات من مخلفاخطر عن لهم الحوادث ولكن قيل 

شمل أيضا الرجال والنساء واألطفال في المجتمعات المحلية ، والمشاة ، والسلطات المحلية والمزارعين قد ت
 والصيادين ، والمستشفيات ، الخ.

 
التي تشير إلى درجات مختلفة من األدلة ويمكن مالحظتها  المادية التي معلومات ال،  لغاماألدلة المادية من األ• 

 الخ  المؤشرة...دق واأللغام المحلية اخنالتشمل الحفر والمواقع العسكرية ، والممرات قد من األلغام. األدلة المادية 

 
2T73.      استخدام األراضي 

2T  األلغام ت المنطقة تحتوي على العلم ، أو ال يعرفون ، إذا كان األراضي معاستخدام قد تقوم بالمجتمعات المحلية
مثل ث وحد عندو. لألرضبهم  الخاصة عمليات التطهير بإجراءالقيام ، أو بعد خلفات الحرب أو المتفجرات من م

ما إذا كانت فيتأكيد في البمثابة أحد العوامل ربما يخدم ، فإن استعمال األراضي من جانب المجتمع  ا الشيءهذ
األلغام األرضية أو المتفجرات من مخلفات الحرب. اعتمادا على على  (SHA)مناطق الخطر المشتبه بهاتحتوي 

خطأ يمكن إزالتها جزئيا أو كليا. التي سجلت عن طريق الدرجة  استخدامها من قبل السكان المحليين ، المناطق 
 مستوى إنمن قبل الصيادين.  نادرالالستخدام ا إلىعة مكثفة استخدام األراضي يختلف اختالفا كبيرا ، من زرا

يمكن االعتماد عليها. على سبيل المثال ، إذا تم استخدام األراضي موثوقية المعلومات وكيف  االستخدام يعتمد على
األلغام، ينبغي اعتبار هذه وجود د دليل على وجوال يللزراعة على نطاق واسع على مدى عدد من الفصول 

لمناطق الخطرة المشبوهة. إذا تم استخدام األراضي لمعلومات كافية لتوضيح الوضع الحقيقي في قاعدة البيانات ال
. إن نفسها  لثقةالضمان وا إعطاءتمكن من نبشكل هامشي فقط ، قد تكون هناك حاجة إلى فترة أطول قبل أن 

 عن  لإلطالقفي العزلة ، وتكون كافية  يكون ربما الاستعمال األرض 
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، وتصنيفها ويمكن الجمع بين ذلك مع  وتصنيفه م في الماضي والحاضر يمكن قياسهاستخدكان االاألرض. وإذا 
األراضي. عند تقييم الماضي واالستخدام  بإطالقمن اجل السماح لمسح امعلومات إضافية أو إعادة تقييم معلومات 

 :  سعأوبشكل الحالي لألرض ، الشروط التالية يجب أن تطبق 

 عطاءينبغي  ها استخدم شخص م، ومتى تم استخدامه ، وك  كيفية استخدام األراضيعن إجراء تقييم منتظم  .
 ، جنبا إلى جنب مع أي من المناطق التي لم يتم استخدامها. المناطق م استخدالدقيقة الحدود ال إلىاالهتمام 

أو المتفجرات من مخلفات الحرب أثناء استخدام  تم العثور على األلغام ما إذا فيوينبغي إجراء تقييم منتظم 
 على هذه المخاطر ، ومنذ متى وجدت فيها.بها األراضي ، والظروف التي تم العثور 

لتصنيف الثقة في المعلومات المقدمة عن طريق تقييم  المناسب مكانالفي  نوعيينبغي أن يكون هناك نظام   •
 استخدام األراضي. 

 
2T4.7    لمناطق الخطر المؤكدة الفرعي تقسيم ال)   (   CHA أقسام أصغر  إلى 

2Tمتطلبات . المسح غير التقني والمسح التقنيتوازن بين متطلبات في بعض األحيان قد يكون من الصعب إيجاد ال
)   CHA (ما تحتوي منطقة الخطر المؤكدة  . عادة تقنيعتمد إلى حد كبير على دقة المسح غير التالمسح التقني 

 األجزاء. بعض من المنطقة خرىاألألقسام من ا أكثرجزء منها يحتوي هذا الجزء على منطقة خطر  أوعلى قسم 
، وتوثيق هذه األجزاء أو عن هذه األقسام  طالقلإلولكن ال توجد أدلة كافية  خطرخالية من الكون في الواقع تقد 

 ثقة عالية بما فيه الكفاية. وبالعملية ، 

2Tؤكدة (منطقة الخطر المتقسيم بوCHA  ( عليه بصورة  زيركيتم الت أنيمكن  مسح تقنيإلى أقسام أصغر ، أي 
 من األقسام. قسم على النحو المناسب. وهذا يساعد على تحديد الحاجة إلى المسح التقني في كل وأكثر 

2T منطقة الخطر المؤكدة (ويمكن تقسيمCHA  ( األجزاءإلى عدد من )المتوفرة  اعتمادا على المعلومات ) األقسام
 ).CHAمنطقة الخطر المؤكدة (وخصائص 

الفرعي  فان التقسيمتقني ، المسح لل مالئمةهو لتحديد االحتياجات األكثر غير التقني عندما يكون الهدف من المسح 
 مبدأين أساسيين :  إلى هتقسيميمكن 

  .مخاطرالعلى وجود أو عدم وجود  األدلةدرجات متفاوتة من • 

2T • مناطق الخطر المؤكدة ( سح التقني في أجزاء مختلفة منالم ولصأ مالئمةمدى( CHA 

2T يكون التقسيم الفرعي لمنطقة الخطر المؤكدة عندما) CHA عملية ان ،  رخطعن مناطق ال األدلةعلى  ) مبني
 عمليةخالل المرحلة األولى من  ة مثاليةربصو. وينبغي تقنيالتقسيم الفرعي هو جزء من عملية المسح غير ال

 ).CHAمنطقة الخطر المؤكدة (للموقع الميداني والوضع الخطر في  ولياألتقييم ال، وبعد  المسح
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 احتياجات فريق المسح       8

 ما يلي :بعين االعتبار  األخذ، ينبغي  الحقلغير التقني في القيام بعملية المسح  عند

المشي أو القيادة على  خاللورية من مجازفات غير ضرفي الخوض الفرق المسح  علىينبغي . السالمة•  
تقديم  يجب  إقدامهمالناجين بالعمل على  األشخاصعندما يقوم خطر األلغام.  األراضي / الطرق التي يوجد فيها

مرشدين الوثوق بالمشي على األرض ، أو مسارات الطرق. يجب قيامهم بال قبل موثوق بها الالمشورة المحلية و
 معرفة كافية للمخاطر في المنطقة لتوجيه فريق المسحبان المرشد على دقيق التقييم ال رارإق بها بعد فقطمحليين ال

عادة في منطقة   وايدخل ال أن فرق المسح غير التقني علىخالية من األلغام. وينبغي ال المنطقةعلى  آمنهبصورة 
 . المشتبه بها الخطر

 
الذين تم فقط واأللغام متخصصين بشؤون بها أفراد  ضطلعي أنيجب مسح غير التقني عملية ال إن. التدريب• 

المسح يكون له  كادرهذا النشاط. والتدريب المناسب ل لتنفيذ ينتدريبهم بشكل مناسب ، من ذوي الخبرة والمعتمد
تقني قبل أن الغير  مسحتأثير كبير على دقة المسح. وسيتم اختبار فرق المسح بما فيه الكفاية في مجال إجراء ال

 التنفيذ.  ء بعمليةالبد

يجب  العاملة في الحقل فرق المسح إنلمسح. اعلى الوضع المحلي وتعقيد يعتمد مسح الحجم فريق  إن. التوظيف• 
شريطة أن يكونوا مدربين بما فيه الكفاية على حد سواء  من قادة فرق المسح كحد أدنى ، مؤلفة من اثنين كونأن ت

إصالح محرك السيارة قادرين على قيادة وظ على االتصاالت المطلوبة ، والحفاو،  الطبي الالزمالدعم لتوفير 
 مع ذلك يفضل استخدام  المتعلقة بالسالمة واألمن. خرىاألواجبات ال داءبأالقيام سح والمالمستخدمة في عملية 

عملية  إنح. من الذكور واإلناث على حد سواء  في فرق المسالموظفين . ومن المفيد أن يكون الكبيرةفرق المسح 
األمر  ,كل من الذكور واإلناثمصادر المعلومات ل إلى الوصول ساعد علىت ين الجنسمن كال فرق المسح توازن 

 جمع البيانات. في  تمييزال عدم د من الدقة ومزيالالذي يؤدي إلى 

 . البدء بعمل المسح قبل  هاختبارهذا يجب  .االتصال• 

بالتنسيق مع  فرق المسح سوف تقوم .  أو غيرهم من أصحاب المصلحةالسلطات المحلية و /  االتصال مع• 
ضطرابات المنطقة وتجنب االلتأكد من أنها آمنة إلجراء أعمال المسح في والمناسبة واالسلطات المحلية المختصة 

 في عمل السلطة ، والشرطة أو الجيش. 

 طبيب مؤهل . هنالك  جديو عادة التقني غير المسح ال. عند إجراء طبي واإلخالءالدعم • 
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  تقنيعملية المسح غير ال     9

معلومات من النطوي على دراسة مكتبية للمعلومات إلى جانب جمع تعادة ما  عملية المسح غير التقني إن
معلومات من المؤسسات المركزية ومصادر المعلومات األخرى ذات الصلة ال، الحصول على  سابقةالسجالت ال

ش والمستشفيات والسلطات المحلية ، ومالك األراضي ، وما إلى ذلك) وعمليات التفتيش في (الشرطة والجي
 . الحقلفي التي يشتبه بها المنطقة 

 :  عملية تتألف من المراحل التاليةال إن

 أ. التخطيط واإلعداد. 

 ب. جمع المعلومات النوعية من النوع الصحيح.

 ج. الترتيب والتقييم. 

 امل والتفسير. تحليل والتكالد. 

 نشر واالستغالل. اله. 

 ف. االستعراض. 

 
 وثائق ال     10

 وبالطريقة المقسمة حسب دائماان يكون جمع البيانات وتحليلها ينبغي جمع المعلومات بطريقة منهجية. وينبغي 
 ستخدم األراضي ، واالحتياجات والحوادث ، الخ. ا وجنس ال تحديد الجنس والعمر ، من أجل

2Tلمنطقة الخطر المؤكدة (لإلشارة إلى العدد التقريبي  ةقع العامام خرائط المواستخداي وينبغCHA  ( وبصفة ،
هذه المعلومات إلكترونيا باستخدام نظم المعلومات مثل أو المعالم. وينبغي تسجيل  مرجعنقاط ال لتأشيرخاصة 

 أوم المعلومات الجغرافية انظكان . إذا الرسم، أو وضع عالمة على الخريطة الطبوغرافية أو )GIS(الجغرافية 
خرائط المنتجة محليا. وينبغي الهذه المعلومات على مثل الخرائط الطوبوغرافية  غير متوفرة ، ينبغي تسجيل 

 . يتقنوثائق المنهجية والقرارات التي اتخذت خالل عملية المسح غير الالأيضا تسجيل 

2Tمنطقة الخطر المؤكدة (رسم خريطة   يتضمنوCHA(  نظام عالمات المسح و تحديد مكان والتفاصيل كافية عن
في المستقبل من شأنها أن تساعد التي  ذات صلة خرىاألمعلومات ال. ووضع عالمات عن مناطق الخطر تأشير

 .أيضا إدراجهايتم  أنالتطهير يجب ، وأنشطة المسح التقنيفي عملية 

 إلىها اما من الوثائق المطلوبة لتسليمتشكل أيضا جزءا ه وفتقني سإن المعلومات المسجلة خالل المسح غير ال 
 النهائي لألراضي.  إلطالقوا، وإذا ما لزم األمر ،  التطهيرتقني أو المسح المنظمات التي تقوم بعملية ال
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 مشاركة المجتمع المحلي      11

األرض. المشاركة المحلية  طالقإالمجتمع المحلي  بالكامل في المراحل الرئيسية لعملية  بإدماجالقيام يجب 
 . إطالقهاتم يبشكل مناسب بعد أن  أألراضستخدام با األرضلمالك  ضمان إعطاءتتضمن 

2T المعلومات الرئيسيين كجزء من  عنوالجنس ، والتعيينات والتوقيعات وينبغي تسجيل األسماء والعمرNTS 
المالك أو  إلى إطالقهاالتي تم لتسليم األراضي مية عملية رسب، ذلك  إتباع مكنأ إذاوينبغي كمرجع في المستقبل. 

وقع على وثيقة التسليم يتم الت وتقييم المخاطر. يجب أن لمسح المجتمع. وينبغي أن يشمل وصفا تفصيليا لمنهجية ا
فضال عن وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية والممثلين ، ومالك )   RMAC( اإلقليميالمركز من قبل مدير 

 والسلطات المحلية.  المنظمات العاملةكذلك األرض ، و

2T اإلقليميمن قبل المركز  تأسيسهاعملية الرصد والمراقبة والتي يجب  عن األراضي  طالقاإلعملية  إتباعويجب 
)RMAC   ( لها بشكل مناسب تخطيط يتم ال أنوالمراقبة يجب  رصد فان عملية ال طالقاإلوفي مرحلة ما بعد

توضيح المسائل المتعلقة لو محلية على الحياة ال األرض إطالق واثر تأثيرفي قياس  للمساعدة RMACمن قبل 
  الحقا. المتفجرات من مخلفات الحرباأللغام /  حوادث وجود ةبالمسؤولية ووضع األراضي في حال

 
  االلتزامات      12

2Tعن األرض إذا  اإلطالقسؤولية تتحمل مسوف عن األرض ، فإن الحكومة  باإلطالقلمتعلقة وفقا لسياسة العراق ا
 . INMAS تبع اإلجراءات الواردة في ي (الشخص العامل في هذا المجال) مشغلالكان 

 
 المسؤوليات       13

1.13    2T لشؤون االلغام المركز اإلقليمي)RMAC ( 

في المنطقة  اللغامشؤون اإدارة وتنسيق األعمال المتعلقة بمسؤول عن تنظيم ولشؤون االلغام  اإلقليميالمركز  إن
 األلغام. بشؤون المتعلقة ستمكن اإلدارة الفعالة للمشاريع ضمان الظروف الوطنية والمحلية ، والتي لو

األراضي داخل  إطالقالمسؤول في النهاية عن جميع مراحل عملية لشؤون االلغام هو  اإلقليميالمركز  إن
 اإلقليميوسوف يقوم المركز . وعلى وجه الخصوص ،يتقنغير ال لمسح، بما في ذلك ا عنها مسؤولالمنطقة ال

والحفاظ على النظام واإلجراءات الالزمة لجمع وتصنيف وتحليل ونشر المعلومات عن  نشاءبإلشؤون االلغام 
 . لتقنيمسح غير اعملية الاأللغام والذخائر غير المنفجرة كجزء من تهديد 

2T بناء على توصية من و،  االلغامدائرة شؤونRMAC  تعطي تفويض  أنيجب لشؤون االلغام  اإلقليميالمركز
 . يالتقنمسح غير عملية الجراء إل المنظمات مناسب إلى
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 إلعداد أوامر المهام وبرامج العمل السنوية. تقنيعملية المسح غير المعلومات التي تم جمعها من خالل تسهيل ال 

 تقنيمسح غير الال الذين يقومون بعملية، واألفراد  التطهير عملياتالمتعلقة ب )قضايا المسؤولية( االلتزاماتتحديد  
 ، والمجتمع المحلي ، وفقا للتشريعات الوطنية.

 . تقنيغير ال عملية المسحعن األرض من خالل  اإلطالقمخرجات عملية تأثير ومراقبة رصد  

 
 العمليات  قسم     2.13

 :  ية المسح غير التقنيمايلي فيما يخص عملكون مسؤول عن سيقسم العمليات  إن

 وفقا لقائمة األولويات المعتمدة من المناطق الملوثة. تقني التي ستجريأ) تحديد مهام المسح غير ال 

 المهام. نظام من خالل   مصادر  المسح الملفات المهمة ومهامب) جمع  

 المسح وتقدمهم. نشاطات مصادر  ومراقبة ج) رصد  

 جمعها. د) تلقي المعلومات التي تم   

 ه) تقييم المعلومات.   

 تحليل والتكامل وتفسير المعلومات. الو)   

 مستمر للمعلومات. الستعراض الز) ا 

 
 إدارة المعلومات قسم      3.13

 :  تقنيغير المايلي فيما يخص المسح كون مسؤول عن سيالمعلومات   إدارة قسم إن

 ملفات المهمة. أ) تقديم جميع المعلومات المتاحة لتجميع تلك ال

 ب) فرز المعلومات التي وردت. 

2Tفي نظام التي تم تقييمها  ج) تسجيل المعلومات IMSMA   الملفات المهمة. ملئه بو 

 د) مساعدة قسم العمليات في التحليل ، والتكامل وتفسير المعلومات. 

 ه) نشر واستغالل المعلومات. 

 مستمر للمعلومات.الستعراض الو) ا
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  (التطهير) اإلزالةات منظم     4.13

 : تقنيغير ال مسحال فيما يخصأن منظمات إزالة األلغام ستكون مسؤولة عن ما يلي 

 . مسح العملية إلجراء  تقنيفرق المسح غير اللتدريب الأ. توفير  

 وجستي لفرق المسح. للوا اإلداري لدعم ب. ا

 . اأنشطة فرق المسح وتقدمهومراقبة ج. رصد 

 يم تقارير مسح كامل وشامل.د. ضمان تقد

2T  ه. تطويرSOP لـوفقا ل INMAS تقنيةلتنفيذ المسوحات غير ال. 

مسح غير الف. التشاور عن كثب مع المجتمعات المحلية المتأثرة فيما يتعلق بجميع القرارات الصادرة عن  
 . تقنيال

 
 قائد فريق المسح      5.13

 عن ما يلي :  كون مسؤولسيفريق المسح  قائد

 أ. التخطيط للمسح. 

 . بشكل امن المهمة تنفيذ ب. 

 دقيقة وواقعية.بصورة معلومات الج. تسجيل 

2T .لشؤون االلغام  اإلقليميفي المركز قسم العمليات  في المنظمة ومدير العمليات  إطالع دRMAC  على  إبقائهمو
 . عملية المسحقبل وبعد بما يحصل علم 
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 ) أ (  المرفق

 القرارعملية صنع 

 لقرار التي من شأنها مساعدة فريقالتقييم وعملية صنع اعلى تستند التي  دلةاأل أدناهيوضح الرسم التخطيطي  
منطقة األرض من تصنيف   طالقإلأو  تطهير المنطقة ومنطقة الخطر المؤكدةقرار بشأن الالمسح في اتخاذ 

لبحث عن ل جراءهاإتم التي  ةمعقولود الجهالل القبول الذي تم إحرازه في ك مبدأعلى أساس  الخطر المؤكدة
 . شيء أيم يتم العثور على المخاطر ول

2Tمنطقة الخطر المؤكدة (تسجيل من  اجل تخاذ القرار المعايير الCHA  ( .عن  اإلطالقمعايير مدرجة أدناه
 . أدناه كذلك مبينةغام / المتفجرات من مخلفات الحرب االلتحتوي على  أنهاالشتباه في األرض من ا

 مصادر المعلومات  

 /  الدفاع المدني أو أعضاء سابقين    جيشال /الشرطة •

 المجتمع  / مالك األرض ين عن السلطة المحلية ممثل •

 حقول األلغام  قواعد البيانات خرائط وسجالت العلى سبيل المثال  الوثائق  •

 الخ.  ...بها شتبهالممنطقة الالمعلومات التي تم جمعها من خالل مراقبة  •

 

 دليل ال

 من المعلومات)  أجزاءيمكن أن يكون األشياء المادية أو الدليل (مالحظة :  •

 مرئية / الحفرة الاأللغام  •

 مرئية أو أجزاء من المتفجرات من مخلفات الحرب الالشظايا  •

 األحداثالحوادث أو  •

 نفجارات خالل الحرق أو استخدام األراضي الا •

وجود أو عدم وجود األلغام والمتفجرات تدعم  التيالتصريحات الداعمة  •
 من مخلفات الحرب 

 

 

تمييز مصادر 
 المعلومات

 جمع

            األدلة
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تستخدم لفترة محددة التي منطقة الاستخدام األراضي : على سبيل المثال  •
 غاباتمن الزمن من قبل السكان المحليين ألغراض الزراعة والرعي ، وال

  حطبجمع الالغذاء ووالصيد و

لفترة محددة من الزمن  ةخدمستغير المالبنية التحتية المستخدمة أو  •
 (الطرق والمصانع) 

، وسجالت قاعدة البيانات  ةسجالت حقول األلغام ، وتقارير المسح السابق •
 القديمة 

 قتال في المنطقة الالنشاط العسكري /  •

  زرعها أو لم يتمعت رزن األلغام قد باتفيد  التي معلوماتال •

تقارير عن  إعطاءم والمتفجرات من مخلفات الحرب التي تاأللغام /  •
 مبادرة محلية.  أوالجيش  طهيرها من قبل ت

 
المستوى العالي  مصدر والفي  ة منخفضالعالية والاألمثلة على الثقة  

 األدلةض في قيمة خفوالمن

قائد الجيش يدعي أنه زرع األلغام في منطقة معينة ، ويعتبر مصدرا  •
 لية لألدلة. ثقة عالية في المصدر والقيمة العا -به موثوقا 

 بان  صديقا له  سمع إنعضو في القوة الجوية التي تحرس الطريق قال  •
قلة  -على مقربة من الطريق. الموقع الجغرافي غير مؤكد  زرعت األلغام

 الثقة في المصدر والقيمة المنخفضة لألدلة. 

 
 األرض   إلطالق يةمعايير العراقال

• 2T خطرة  بأنهاي يشتبه للمنطقة التمسح شامل  إجراءاالنتهاء من) SHA  (
 والمناطق المحيطة بها. 

 . لهم  مقابالتال وأجراءتم تحديدها مالك األرض / السلطة المحلية  •

 قتال حدث في هذه المنطقة. أونشاطات عسكرية  أييوجد  ال •
 يوجد سبب تكتيكي واضح الستعمال االلغام في المنطقة. ال •

 

 

ة الثقة تخصيص درج
في المصدر و قيمة 

 الدليل
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كون لت فيها  تحديدالالذي تم والمسح ية البدء بعملتم تطوير هذه المنطقة منذ  •
 ألي غرض؟). ( منطقة خطر مشتبه بها 

 .ألغامتم زرع  بأنهمعلومات يعتمد عليها تفيد  أيال يوجد  •

طهرت من قبل الجيش والسكان  بأنهاعنها  اإلبالغجميع االلغام التي تم  •
 المحليين.

 المرئية. لأللغامتوجد حفر  ال •
 اشهر. 6من  ألكثرة والرعي المستخدمة للزراع األرض •
 األرض خدم، مستاألرضمالك ، ليمحال لمجتمعاالمؤشرة من قبل  األرض •

 يوجد فيها خطورة). ال أي( خطر أيتشكل ال 
 مصدر.  أيمن  أدلةتوجد  ال •
 من شهرين (على سبيل المثال... الطرق) ألكثرالبنى  التحتية المستخدمة  •
 قد حدث. لأللغامحوادث  أيتوجد  ال •
تم  ألغاملمعلومات الموثوقة والمعتمد عليها والتي تفيد بعدم وجود ا •

 زراعتها.
 

 األرض  إطالقعدم  عن ية معايير العراقال

 .زرعت  في المنطقة  االلغام  أنتدل على معلومات موثوقة  •

  المرئية. أللغام / الذخائر غير المنفجرة •

   .األلغام المرئيةحفر  •

 .تجهيزمسامير الأللغام أو ل والرزم  لتغليفمن التعبئة وا ةمرئيالقطع ال •

  . األطراف المفقودة يةالحيوانالجثث  •

 األرض ال تكون قيد االستعمال بسبب الحوادث في المنطقة  •

إلى تقيم سوية قيمة األدلة ، توحد وتدمج مع الثقة في مصدر المعلومات  إن •
المثال ، إذا . على سبيل اتاالستنتاج من اجل تقديملمعايير اجانب مطابقة 

عدم تفيد بذات مصداقية المعلومات لمعلومات موثوق به واكان مصدر 
وجود أي نشاط عسكري معروف في المنطقة ، ويمكن إطالق المنطقة 

كلها ، أو جزء منه ، من الشك وإزالتها من قاعدة البيانات. إذا كان 

ة تخصيص درج
الثقة في المصدر و 

 قيمة الدليل
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ن ويمك أيضابها المنطقة مشتبه  اعتبرالمجتمع المحلي ، لسبب ما ، 
 الستخدامها ، مع الثقة ، واستنادا إلى األدلة.  أيضاالمجتمع  إلى إعادتها

 

وتجدر اإلشارة إلى أن العكس يمكن أن يحدث أيضا أي أنه قد يكون هناك  •
يفيد القرار الذي  إلىما يكفي من األدلة ، والمصداقية في األدلة ، للوصول 

المزيد من  إجراءتم األرض ولكن يجب أن ي إطالقال ينبغي أن يتم  بأنه
 تطهيرهناك شك في أن يجب أن يتم يوجد  الأو غير تقني مسح عملية ال

ؤدي تقد والتي الذي  عملية التطهيراألرض. ويمكن في هذه الحالة أن تبدأ 
 . إطالقهامزيد من األراضي التي يمكن أن يتم البعد ذلك في الكشف عن 

 ات : واحدا من ثالثة استنتاج هناك يمكن أن يكون

 . المنطقة إلطالقك ما يكفي من الثقة ل. هنا1

 قد يكون مناسب . المسح التقني . 2

  التطهير مطلوب..  3

مكنتهم التي و تقنيوثيق / تسجيل عملية المسح غير البتاأللغام  الةإزتقوم منظمات ومن األهمية بمكان أن 
عن األراضي . ومراجعة الحسابات  قإلطالاعدم  أو األراضي /  إلطالقالقرار النهائي  من اتخاذ

 تشرح عملية صنع القرار على أن يكون مضمونا. التي واضحة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لخاتمةا
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 )ب(المرفق 

 ةمالمه أمر

           

 

 تفويض مهمة شؤون األلغام
 تفاصيل المهمة

  رقم الملف :

  المنظمة :

  التاريخ :

  : اإلكمالتاريخ 

  المنطقة :

  : رقم المهمة

  : األولوية

 

 وصف المهمة :

 

 

 

 

 

 المنطقة التي تقع تحت مسؤولية

_____ ______________  محددة بـالمكلفة)  الجهة________ (اسم المسؤولية / النشاط ل__ المنطقة
 خريطة الموقع والخريطة المرفقة. كما هو مبين على مقسمة _____________  إلىمقسمة 

 

 

 

 خارطة الناحية
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 مسؤولية التي تقع تحت الوصول إلى المنطقة ال

لمنطقة لدخول المنطقة الخاضعة لمسؤوليتهم ، وتتيح حرية التنقل داخل هذه ا للمنظمة التفويض وتقدم هذه الوثيقة 
 إلجراءاتإلجراء مهمتهم بنجاح. لكن هذا ال يجيز الوصول إلى أي من المناطق  وصف المهامعلى النحو المبين في 

 مشددة.  أمنية

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 سالتوقيع : 

 خطة العمل

 (االسم) في________________  RMACخطة العمل للقيام بهذه المهمة إلى مكتب مفهوم تقديم  على منظمة اإلزالةيجب 
 المهمة.وصف غضون خمسة أيام من تسلم أمر 

  المرفقة المعلومات

 تنفيذ هذه المهمة.  في منظمةلومات إضافية لمساعدة المرفقة كمعالبنود التالية 

  : لرسومات الهندسيةا             صور األقمار الصناعية :                   : التقرير رقم             :التاثيريتقرير المسح 

 رقم :                  : غير التقنيمسح التقرير                      تقارير الحوادث المتعلقة باأللغام : 

   رقم :                : التعليقتقرير                          رقم :                ح التقني : تقرير المس

  رقم :               تقرير حقول األلغام :                           رقم :            المنطقة الخطرة :  تأكيد  تقرير

  رقم :                  غام : االلل حقل يسجت 

 وثيقة من إعداد :  

 ........................................... 
 مدير العمليات ،

 RMAC (االسم) _____________ ، مكتب 

 :  تفويض من قبل

 ، ______________ (االسم) RMACمدير 

                                    RMACمدير 

                                                    
 (االسم)                    

  :التوقيع

  :التاريخ

 قائد القوات العسكرية 

                                                  
 (االسم) 

  :عالتوقي

  :التاريخ
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 )ج(المرفق 

 المعدات الالزمة لفريق المسح غير التقني

 :  فريق المسح غير التقني يحملهاالحد األدنى من المعدات التي يكون  أنفيما يلي ينبغي 

 المالحظات العدد الوصف ت

  1 مناظير 1

 موشوري 1 البوصلة   2

 ة المراد مسحهالمنطقل مجموعة خرائط  3

 الدرجات العلمية 1 منقلة 4

  1 مع بطاريات احتياط GPSجهاز  5

  1 كاميرا رقمية 6

 من وجود عدد كافي من نسخ البيانات التأكد IMSMA 1جميع بيانات  أوراقملف المهمة مع  7

  1 دفتر مالحظات مع قلم 8

  مجموعة جاف و حبر أقالمورق رسم مع  9

  1 رباعيسيارات دفع  10

  1 الطبية مع نقالة واألكسجين   عدة الصدمة 11

  20 ألغامعالمات  12

  لفة 2 ألغام تأشيرشريط  13

 لوضع عالمة النقاط المرجعية علبة 1 وفرشاة للتأشيرالمستخدم الطالء األحمر  14

 لوضع عالمة النقاط المرجعية 20 أوتاد معدنية قصيرة 15

 مات األلغام إلصالح عال  سلك ربط 16

 CDMAموبايل /  1 المنظمةتصال مع لالهاتف  17

  2 راديو تردد عالي جدا محمول 18

  1 مع بطاريات احتياط ألغامكاشفة  19

  1 عدة إزالة يدوية  20

 مئزر و خوذة 2 عدة الحماية الشخصية 21
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 )د(المرفق 

 المسح غير التقني عملية  خالل ها جمعيجب المعلومات التي 

األراضي.  إطالقعدم أو  بإطالقر الصحيح فيما يتعلق فيما يلي المعلومات التي يتعين جمعها لضمان اتخاذ القرا
هذه المعلومات تحتاج أيضا لضمان التخطيط الفعال وتنفيذ فان  ) CHAمنطقة الخطر المؤكدة (تسجيل تم إذا 

ي المنطقة التي أجريت فيها ف إجراءهاالتي يتعين وو او عمليات التطهير  المسح التقني في المستقبلالمزيد من 
 . عملية المسح

 
 المسح  فيها عملية معلومات عن المنطقة التي تجري    1

 لفريق المسح في  تخصص تيالمنطقة في الوقت الفيما يتعلق بالمعلومات التالية يجب أن تجمع 

 المهام.  وصف

 . ) في المنطقةCHAsموقع جميع المناطق الخطرة (أ. 

 ب. النقطة المرجعية الجغرافية للمنطقة التي من السهل التعرف عليها ، وصفا كامال ، ووضع

 عالمة إحداثيات ثابتة.  

 . مقابالت معهم إجراءالذين تم  األشخاصن ممعلومات شخصية ج. 

 األلغام ). تم زرع  أينوقتال هل كان هنالك د. معلومات تاريخية عن المنطقة (

 . حدثتية من مخاطر األلغام التي ه. أنشطة التوع

 الضحايا ومساعدة الضحايا.  إجماليف. 

 عدد السكان المقدر. .ز

 أللغام وإزالتها (بواسطة من وأين).لأي عالمات هل يوجد هنالك  .ح

 . ) CHAمن مناطق الخطر المؤكدة () ، وإلى كل ةالجغرافي اإلشارةقة (لمنطا إلىالمؤدية  . أفضل الطرقخ 

 ء وتفاصيل االتصال لجميع االتصاالت المفيدة. . أسماو

 على المنطقة. )  CHAsخطرة ( بأنهاشدة خطورة المناطق المؤكدة  ك. مالحظات عامة 
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 ) SHAsمعلومات عن المناطق الخطرة المشتبه فيها (ال     2

طقة الخاضعة لمسؤولية داخل المن فيما يتعلق جميع المناطق الخطرة المشتبه بها المعلومات التالية يجب جمع 
 فريق المسح :

 لمنطقة الخطرة.لسابق التقرير العلى النحو المحدد في )  SHA( المنطقة الخطر المشتبه بها أ. تأكيد إحداثيات 

 ). SHAلمنطقة الخطر المشتبه بها ( وصف الحاليالم يب. تقد

   وضع سياج أي عالمات خطرة و / أوهل تم وضع ج. 

 لمنطقة أو جزء من المنطقة.على اسكان لل ةسيطرأي هل يوجد د. 

 ه. االستخدامات الحالية للمنطقة. 

 ف. إشارة بصرية لأللغام.  

 .) SHAمنطقة الخطر المؤكدة (ن حوادث األلغام التي وقعت سابقا في عأي معلومات  .ز

 ).  SHAي منطقة الخطر المؤكدة (تم إزالتها فالتي لم ينشآت العسكرية الم .ح 

 . متعلق بهويقدم وصفا تفصيال )  SHAمنطقة الخطر المؤكدة (مقربة من  علىك قتال لكان هناهل . خ

 كمنطقة خطرة؟ )  SHAمنطقة الخطر المؤكدة ( إلغاءهل من الممكن . و

 
 ) CHAsعن المناطق الخطرة (المؤكدة معلومات ال     3

التي حددها فريق المسح في  ) CHAمؤكدة (فيما يتعلق بجميع مناطق الخطر الالمعلومات التالية  يجب جمع 
 المنطقة الخاضعة لمسؤوليتهم : 

 نقطة ونقطة االنطالق بشكل واضح ومسجل.المع مشاهدة )  CHAمنطقة الخطر المؤكدة (أ. مكان 

 .  CHA) لمنطقة الخطر المؤكدة ( ب. الحدود التقريبية  

 . ) CHAمنطقة الخطر المؤكدة (في المتفجرات (القنابل)  ج. 

 . الخد. مواقع المنشآت العسكرية ، والتحصينات الدفاعية السدود ، 

 على السكان المحليين األقرب إلى التهديد. )  CHAلمنطقة الخطر المؤكدة ( المنع أو حظراله. تأثير 

 من حيث الغطاء النباتي والتعريف األرض. أراضيف. بيانات 
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 . CHA) منطقة الخطر المؤكدة (على  دلةاألتفاصيل االتصال للشخص الذي يقدم  .ز

لتقريبية حيث وقع ا  واإلحداثيات CHA)( في منطقة الخطر المؤكدة  حاليينح التفاصيل الشخصية للضحايا ال
 الحادث. 

منطقة الخطر المؤكدة  تقريبي في حالة قتل الحيوانات / المصابون من جراء االلغام فيوالتنسيق ال الكمية. خ
)CHA ( . 

تقريبية ال حداثياتاإل. CHA)منطقة الخطر المؤكدة (في  المرئيةونوع األلغام / الذخائر غير المنفجرة  . كميةو
 أيضا.  ةمطلوب

 ). CHAلمنطقة الخطر المؤكدة (السابق والمستقبلي االستخدام ك. 
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 المرفق (ز)

 والرسوماتالخرائط 

 
 الهدف       1

على أن  وماترسالقواعد في رسم الخرائط والو جراءاتاإلو ساليباألو نواعاألصف الهدف من هذا المرفق هو لو
 . تقنيغير العملية المسح فريق خالل اليتم إنتاجها من قبل 

 
 والغرض األنواع      2

 : تقنيغير ال عملية المسحالخرائط والرسومات التالية خالل  إنتاجبيقوم فريق المسح  

،  عملية المسحارة واضحة للمنطقة التي شملتها الخريطة هو إعطاء إش غطاءمن  . الغرض خريطةغطاء الأ)  
 قسممن قبل  غطاء الخريطةستخدم ي. وسالستخدامها ، وأفضل الطرقs) (CHA مناطق الخطر المؤكدةموقع 

ات إزالة األلغام وعملي تقنيةإلزالة األلغام في التخطيط المستقبلي وتنفيذ المسوحات ال (المصادر) العمليات والموارد
 في المنطقة. 

. الغرض من رسم خريطة المنطقة الخطرة هو إعطاء إشارة الخطرة / المناطق الملغومةالمناطق رسم في الب) 
 ةممكنال اومحتوياته اليهإالتقريبية ، وطرق الوصول  حدودالتفاصيل المنطقة الخطرة ، ولواضحة من حيث الموقع 

إلزالة  (المصادر) العمليات والموارد قسمستخدم رسم الخريطة من قبل يبقة. وسمن حيث التهديد والحوادث السا
 محددة. ال خطرالوعمليات إزالة األلغام من منطقة تقنية األلغام في التخطيط المستقبلي وتنفيذ المسوحات ال

 
 قياسات ال     3

 : المسوحاتخالل جميع أنواع  اقاييس الستخدامهلملهناك طريقة موحدة 

 . الخأ) النظام المتري تستخدم لجميع قياسات المسافة والمساحة واالرتفاع ،  

 المغناطيسي.  الصالتفي درجة استخدام  كل الصالت ستصبح ب)

 . WGS 84)(تنسيق  سيكون ) ال  GPS(ج) لتحديد المواقع الرئيسية 

 تقني:غير ال لية المسحعمخالل  مسح الرئيسيةالوفيما يلي المعايير التقنية لتحديد وقياس نقاط 
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على مسافة بعيدة عن المناطق الخطرة. يتم إصالح هذه  إليهاللرجوع . هناك نقطة  ثابتة ) المرجعية الجغرافيةأ

كون سمة دائمة ومعترف بها بسهولة (مثل ت. وينبغي أن عملية المسح بدأتالنقطة عادة في المجتمع / القرية حيث 
 جسر) التي يمكن استخدامها للمساعدة في االنتقال إلى واحد أو أكثر من نقاطالرق أو المدرسة ، الكنيسة ، عبر الط

تحديد المواقع. ) ل  GPSمن قبل نظام (بشكل دقيق  عو / أو نقطة االنطالق. وال بد من تحديد الموق العرض
لتفصيل في تقرير با يوصف أنيجب  جغرافيالمرجع ال مترا.  10 -+خطأ  ألقصىسجيلها بدقة ت كون ييجب أن و

 المسح.

) قيد المناقشة. SHAs( مناطق الخطر المؤكدة. هناك نقطة مرجعية ثابتة على مسافة خارج مشاهدةال) نقطة ب 
كون سمة تمن قبل فريق المسح. وينبغي أن  من مناطق الخطر المؤكدة واحدة أو أكثرعرض من حيث  عالموق

لواقع التي يمكن استخدامها للمساعدة في االنتقال إلى واحد أو ضعت بشكل دائم على أرض اومعترف بها بسهولة و
كون يلتحديد المواقع. يجب أن )  GPSمن قبل نظام ( بشكل دقيق عالبداية. وال بد من تحديد الموق أكثر من نقطة

 مترا.  10تسجيلها بدقة إلى خطأ ال يقل عن 

كون نقطة تدائمة. ويجب أن ال اإلشارةالخطرة ونقطة  إلى نقطة البداية من حدود المنطقة شيرت. ) نقطة البدايةج
تحديد المواقع . وتحمل ) ل GPSمن قبل نظام ( أيضايكون محدد  أنيجب دقيق ع الموقالبشكل دائم.  التأشير

 من نقطة البداية. عالموق تحدد أن أيضاجب جغرافي يالمرجع الالبوصلة والمسافة من وجهة النظر و / أو 

  
  خريطة لغطاء ا      4

إلى النقاط المرجعية الجغرافية ،   لإلشارة للمسؤوافريق المسح  يتم من خالل منطقة  أنيجب خريطة غطاء ال
. A4الخريطة التي ستنتج في حجم  غطاءنقاط ونقطة االنطالق. الوالطرق ، وتحديد المناطق الخطرة ، وعرض 

 خريطة المعلومات التالية : ال غطاء يتضمن أنجب وي

مركزي في القمة. ويجب أن يفصل الموقع العنوان مع عنوان  هيكون تحت ينبغي أنكل غطاء خريطة . عنوانلاأ) 
 . )IDالمسح ( مهمة رقم هويةحي ، منطقة البلدية وأسماء القرى فضال عن والمنطقة ذات الصلة ، والفرعية ال

 . غطاء الخريطةنقطة الشمال على مؤشر  جادرإيجب . والتجاها) ب

غطاء بوضوح على يجب ان يدرج  غطاء الخريطةسم ورقم الخريطة المستخدمة في اال. خريطةالسم اج) 
 . الخريطة

غطاء الخريطة يجب الخريطة. و غطاءمقياس بوضوح على الجزء السفلي ، وسط ال يدرج. ويجب أن مقياسالد) 
 .  1:50000خريطة مع مقياس من يرسم ال أن

 . غطاء الخريطةبوضوح على  إدراجهجب ي مسند المستخدمال  مسند.اله) 
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. ويكون ما ال يقل عن ثالث عالمات التسجيل باستخدام خطوط الشبكة على الخريطة على ) عالمات التسجيلو
مرة أخرى على وجه التحديد على الخريطة مرة  غطاء الخريطةوضع من شخص اللتمكين  غطاء الخريطة

 متقاطعة. الخطوط الالشبكة بجانب  رقامأجب أن يدخل وي بدقة يجب أن تتوافقالخطوط المتقاطعة أخرى. 

 

 :  غطاء الخريطةمعلومات التالية كحد أدنى على . وتدرج المسحمعلومات التي شملها ال) ز

 . اتنفيذه الطرق المقترح• 

 القرى الهامة. • 

 النقاط المرجعية الجغرافية. • 

 . CHAs)الخطرة المؤكدة التي تم تحديدها ( ناطقالم• 

 .) CHAعرض كل من مناطق الخطر المؤكدة (نقطة • 

 . CHA)من مناطق الخطر المؤكدة (نقطة االنطالق لكل •  

 . مدرج اسيقي مقياس الرسميكون   أنيجب الخريطة لغطاء في أسفل الزاوية اليسرى  جدول  , مقياس الرسم. ح) 

خريطة. اسم  غطاء كللتسجيل المعلومات على  صغير جدول إدراج.يجب  إلزالة األلغامجدول البيانات ) ط
 في الجدول. يجب ان تدرج قيع والتاريخ اوالتوالمسح فريق المسح ، عدد ، اسم قائد فريق عدد  المنظمة, 

 
 رسم الخريطة        5

ورسم . تقنيمسح غير الالخالل  ترسم من اجل بيان كل منطقة خطر تم تحديدها  أنخريطة الرسومات يجب 
شمل ي رسم الخرائطخطر في المركز. والمنطقة  مع رسم A4 حجم  على ورقةوينفذ  ينتج يجب أن ط الخرائ

 المعلومات التالية : 

يقع في الجزء العلوي. ويجب أن يفصل  يطةخر أليرسم  يكون هنالك عنوانا مركزيا لكل أنيجب . عنوانالأ) 
ورقم منطقة المسح  مهمة وهوية سماء القرى وكذلك اسمأ، منطقة البلدية والفرعيةمنطقة لمنطقة ذات الصلة ، واال

 . الخطر المؤكدة 

 .مؤشر نقطة الشمال على الخريطة  إدراجيجب . التجاها) ب

غطاء الخريطة يجب الخريطة. و غطاءمقياس بوضوح على الجزء السفلي ، وسط ال يدرج. ويجب أن مقياسال) ج 
 . 1:50000خريطة مع مقياس من يرسم ال أن
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في وسط الورقة وتدرج المعلومات  منطقة الخطر المؤكدة رسم  يكون أنيجب . مسح) المعلومات التي شملها الد
 تخطيطي : الرسم الالتالية كحد أدنى على 

 والمسافة إلى أقرب قرية.  خطرالالطريق المقترح اتخاذها لمنطقة • 

 . العرض نقطة نقطة المرجعية الجغرافية و / أو ال• 

 لبداية. نقطة ا• 

 مع المسافات واالتجاهات.  ةتقريبيالالحدود تحديد • 

 لنقطة البداية.  العرضجغرافي و / أو نقطة المرجع الالمسافات واالتجاهات من • 

 ونمط  األلغام (إذا كان معروفا).   المرئية األلغامموقع • 

 . منطقة الخطر المؤكدةأي حوادث في  موقع• 

 خطرة. المنطقة الدمها السكان المحليين من خالل و / أو بالقرب من الطرق اآلمنة التي يستخ• 

السمات البارزة في جميع أنحاء المنطقة الخطرة مثل المنازل والمقابر من . ويقدم أيضا أي المناطق المتاخمة لهاه) 
 خريطة . الخنادق ، وما إلى ذلك ستعرض على ال، واألنهار ، و

 اسيقي(   المرسومة في أسفل الزاوية اليسرى الخريطة جدولمدرج ضمن ال  يجب أن يكون    مقياس الرسم )و
.( 

. اسم من الخرائط المرسومةصغير لتسجيل المعلومات على كل  جدولدرج ي االلغام إلزالة جدول البياناتز) 
 في الجدول. يجب ان يدرج قيع والتاريخ اتوالمسح وال فريققائد فريق المسح ، عدد  منظمة,
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 )ح(المرفق 

 تقنيعملية المسح غير ال

 مقدمةال     1

نطوي على دراسة مكتبية للمعلومات إلى جانب جمع معلومات من السجالت تعادة ما  عملية المسح غير التقني إن
معلومات من المؤسسات المركزية ومصادر المعلومات األخرى ذات الصلة (الشرطة ال، الحصول على  سابقةال

التي يشتبه لمنطقة ل، وما إلى ذلك) وعمليات التفتيش يات والسلطات المحلية ، ومالك األراضي والجيش والمستشف
 . الحقلفي بها 

 تتألف من المراحل التالية :  أنيجب عملية ال

 التخطيط والتحضير.• 

 جمع المعلومات النوعية من النوع الصحيح. • 

 ترتيب والتقييم. ال• 

  التحليل والتكامل والتفسير.• 

 نشر واالستغالل. ال• 

  (المراجعة). ستعراضاال• 

 
  التخطيط والتحضير       2

. القيام بعملية المسحنفذ قبل يضروري لهذه المهمة ويجب أن يعتبر  المطلوب لعملية المسح غير التقنيالتخطيط  أن
 والمنطق العام الحسوق دائما تفتلك التجربة سوف لن نتذكر دائما بان  أنينبغي هذه المهمة ، مثل عند التخطيط ل

 قصوى. ال ولويةاألشأنها أن تكون دائما ذات والسالمة والتي من  األمانو

مع الموارد المتاحة وفي الوقت  مسحلضمان أنه ال يمكن تحقيق أهداف ال ضروري يعتبرواإلعداد الدقيق التخطيط 
 سوف تقوم بتقديمحتملة للمعلومات. وفرق المسح جميع المصادر الم بعين االعتبار واألخذ المناسب. وينبغي النظر

 المصدر الرئيسي للمعلومات. 

 
. وسيكون قسم تقنييط واإلعداد ألنشطة المسح غير المسؤوال عن التخط  RMAC اإلقليمييكون المركز  وسوف

 . المعلومات إدارةقسم  تولي الدور القيادي خالل مرحلة التخطيط واإلعداد بدعم منبالعمليات 
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 حديد األولويات ت       1.2

شملها المسح. في تحديد يخالل هذه المرحلة من التخطيط واإلعداد من المهم أن يتم تحديد أولويات المناطق التي 
جميع أصحاب المصلحة . وينبغي  باالعتبار األخذ RMAC اإلقليمييقوم المركز األولويات من األهمية بمكان أن 
 ية : استشارة أصحاب المصلحة التال

 مع المتطلبات المذكورة كما وردت من مختلف الوزارات.  االلغامأ) دائرة شؤون 

 . غام والمتفجرات من مخلفات الحرب األلوالمناطق الملوثة ب اإلقليميةحكومة الب) 

 األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب . التي تحتوي على المناطق الملوثة بالمنطقة  قادةج) 

 . غام والمتفجرات من مخلفات الحرب األلوالمناطق الملوثة بيات د) رؤساء البلد

 التهديد.ببشكل مباشر  المتأثرينالسكان المحليين ه) 

تجميع ب RMAC اإلقليمييقوم المركز  األرض. وسوف إلطالقجزء من جميع األولويات المسح تشكل أولويات  
ا عليهوالمصادقة للموافقة  اللغامها إلى دائرة شؤون اعن األراضي وتقديم طالققائمة األولويات ضمن نشاطات اإل

. 

  
 خطة المسح       2.2

، المسحلمعالجة واستغالل موارد  الخطة ستجمع لمخاطبة العمليةعندما يتم تحديد األولويات والموافقة عليها ، 
لموافقة على الخطة من قبل ذات األولوية على النحو األكثر فعالية. وتتم ا ناطقلمعالجة الم ستجريوأنشطة المسح 

 ، وينبغي أن ترسل إلى جميع أصحاب المصلحة.  RMAC اإلقليمي المركز مدير

والجدول عملية المسح عليها  إجراءالتي سيتم ذات األولوية  المناطق،  مصادر المسحالخطة  إلى تشير ويجب أن 
 الزمني إلجراء األنشطة. 

 
  المهام أمر      3.2

تصدر إلى فرق المسح لهذه المهمة وفقا لخطة المسح غير سالتي ولمهام جمع طلبات تكليف اسي العملياتقسم  
أوامر المهام  كافة المعلومات عن المنطقة المراد مسحها  تشمل لنظام المهام. يجب أن تقني. انظر المرفق بال

 ت التي قد تكون متاحة :. وفيما يلي أمثلة من المعلوماRMAC اإلقليميالمركز  المتاحة في تلك اللحظة في

 السابقة التي أجريت تنطبق على نظام المهام.  عن عمليات المسح التاثيريأ) تقارير  

 ينبغي إجراء مقابالت معهم).  ذينال األشخاصقع اب) قائمة من النقاط الممكنة لالتصال (األسماء المتاحة ومو
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 التي وقعت داخل المنطقة. مخلفات الحرب غام والمتفجرات من األلث داحوج) المعلومات المتاحة عن 

 سابقة ، الخ. الموثوقة المصادر الد) معلومات االتصال من المسؤولين والقادة العسكريين والمستشفيات و 

التي بالفعل في المنطقة  ةمسجل) ال SHAالمناطق الخطرة المشتبه بها (تشير إلى جميع   IMSMA ه) خرائط 
 . هاعملية المسح في إجراءسيتم 

 و) خرائط وصور األقمار الصناعية والصور الجوية والمخططات التي قد تكون متاحة. 

 . ةمتوفر تز) سجالت حقول األلغام إذا كان

كافة  وصف المهام وشمل ترتيب المهام ي ذيملف المهمة ال سيجمع RMAC اإلقليميقسم العمليات في المركز 
. RMACفي الـمركزعمليات ال قسمملف المهمة من قبل ل لمتاحة. وسيتم تخصيص رقم مرجعيالمعلومات ا

 ملفات المهمة إلى مديرة ، وأصدر في اليد. وستحال ملفات المهماالحتفاظ بسجل لجميع بعمليات يقوم قسم الوس
توقيع  لكل بنشر ملف المهمة  RMACمنظمات إزالة األلغام. وسيقوم المدير   إلىه إلصدار RMAC المركز

 أللغام. لمنظمة إزالة ا

، غير التقني(تقرير المسح  تي تم جمعهاجميع المعلومات ال دراجبإقائد فريق المسح سيقوم مسح البعد االنتهاء من 
 مديروالصور والخرائط والرسومات ) في ملف المهمة وإعادتها إلى  مسحكل المالحظات التي اتخذت خالل ال

 . RMAC المركز

 
 اإلزالةالمسح التابع لمنظمات فريق  ن قبلالمعد م واإلعدادالتخطيط      .24

 التالية : فراداألكحد أدنى ، من  يتكون أن: فريق المسح غير التقني يجب  تركيب الفريق

 أ) قائد فريق المسح. 

 ب) مساعد المسح.  

 . لمؤهلين)اALS ( اإلسعافموظف ج) 

 . السائقد) 

. ومن ومجتازيها بنجاح دورة المسح المعتمدة على يكونوا حاصلين  أنيجب أن كل من قائد الفريق ومساعده 
خلفية  ديهيكون ل أنمساعد قائد الفريق يجب أو  قائد فريق المسحواحد من   األقليكون على المهم أيضا أن 

 .عسكرية 
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يطلع وة الكامل خطةالقائد الفريق أن يقدم التقدير ،   يجب علىالمهمة ملف . بعد استالم  / التقييم المكتبي التخطيط
 : ينبغي أن تؤخذ في االعتبار الجوانب التالية فريقه. 

 . سبب المسحفي متناول اليد ، والتي المهمة  يددتحوالمهمة أ) مراجعة جميع المعلومات الواردة في ملف 

 . عملية المسح عليها إجراءموقع المنطقة التي سيتم ب) 

 . مسحج) الوقت المسموح به الستكمال ال

 لسفر. لمسافات اللمناطق وا  إلىطرق المؤدية أفضل ال د) 

 RMAC كل من المركز وقسم العمليات إطالعلفريق ، ا عالمخ والوقت للرحيل. إتاحة الوقت إله) التاري
 لمعدات والمركبات ، والتحضيرات اإلدارية. ل عداداإلو،  األشخاص

إلجراء مقابالت معهم إذا كان ذلك  المواعيد طاءوإع لالتصال. تحديد نقطة البداية جمع البيانات األولية خطة و) 
 ممكنا. 

 ز) توافر أماكن السكن في المناطق لفريق المسح إذا لزم األمر. 

 لمعدات المقترحة ل للحصول على قائمة على طول. انظر المرفق جالتي يتعين اتخاذها معدات المخازن والح) 
 .تقنيغير ال مسحلمهام ال

قائمة العن  والمصادر المحتملة للمعلومات. انظر المرفق دالتي سيتم جمعها علومات ط) إعداد قائمة من الم 
 . تقنيغير ال المسحمقترحة للمعلومات خالل ال

 ، واألموال الالزمة لشراء الوقود.  ةممكنالي) الوقود الالزم للقيام بهذه المهمة ، ونقاط التزود بالوقود 

 
والحد األدنى من المعدات  .في المرفق ج ةتقني مدرجغير المسح الراء . المعدات الالزمة إلجإعداد المعدات

جميع يجب على وأية معدات إضافية وفقا لتقدير فريق المسح / منظمة إزالة األلغام.  تقنيالالزمة للمسح غير ال
المعدات  استخدام وأداء كل عنصر. البروفات التي ستجرى عند الضرورة. جميعبأعضاء الفريق أن يكونوا ملمين 

رحيل الأن يتم قبل لتكون آمنة في السيارة ، وينبغي أن تكون متاحة بسهولة للمستخدمين في أي وقت من األوقات. 
 :  مايلي إجراءيجب 

 ك خلل. لإذا وجد هنا ديلهاألداء الخدمة ، وتب من المعدات  أ)  التحقق

 الغيار.  ويجب أن تؤخذ دائما  قطع شحنهاوجميع البطاريات التحقق من ب) 

 . وتزويدها بالوقود ادهاعدإلسيارة ، الفحص الدقيق لج) 

 ألخذ المالحظات ، الستكمال تقارير المسح ورسم المخططات المطلوبة.  كافية قرطاسيهوجود د) ضمان 
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 . وتأشيرهاتحديد الطرق  على جميع الخرائط المطلوبة وه) ضمان أن يتم الحصول 

 جميع صهاريج المياه .مليء و) 

 . المهمة أنحاءفي كافة لبقاء على اتصال لز) التحقق من االتصاالت (الراديو والهاتف وغيرها)  

(إن وجد)  RMAC في المركز عملياتال وموظفمنظمة إزالة األلغام موظف العمليات ل. موظف العمليات إطالع
، أي  ممع تخطيطه ل للفريق أي مشاككان هنالك  وإذان نواياه ، عمسح قبل قائد فريق المن  طالعهم سيتم إ

 عن الحالة العامة.  الجديدةمعلومات المشاكل يمكن أن توقع ، وتوفير 

 
 المسحمناطق  إلىالتنقل  أوالتحرك      5.2

يجب الحصول على شملها المسح سيالطريق إلى المناطق التي بفي فريق المسح على دراية  عضواللم يكن  إذا
القيادة على الطرق عند المناسب.  دليلطرق غير معروفة بدون السلك حاول ي الأ. وينبغي لفريق المسح دليل

هذه يجب عدم ترك ام فقط وتحت أي ظرف من الظروف ستخدالالبقاء على مسارات المركبة في ا يجبالوعرة 
إذا ور. السف عندالمسارات. وينبغي على األفراد ارتداء أحزمة المقاعد في جميع األوقات ، عندما تكون متاحة ، 

وظيفة  أيالبقاء على مسارات المركبة وإجراء عليهم  يجبسيارة ، لموظفين لمغادرة اللك حاجة لكانت هنا
 من هناك.  ضرورية 

الطرق في مختلف ظروف  حال عليهتم تسجيلها في تقرير مسح وتقييم ما قد يكون سيالطريق وأحوال الطرق 
 الطقس. 

 
 جمع المعلومات       3

عن جمع معظم  ةكون مسؤولالمدربة ستفرق المسح  شمل جمع المعلومات. تتقني الانية من المسح غير المرحلة الث
تم من خالل تس تقنيغير ال عملية المسحفرق لجمع المعلومات خالل الالمعلومات. الطريقة المستخدمة من قبل 

 للمسح.لخاضعة المنطقة ا إلىخالل زيارتهم من  ونهالحظيمصادر وتسجيل ما المقابالت مع ال

مع   أيضا ترتيبات وإجراءات خاصة  إنشاء  RMAC اإلقليمييجب على دائرة شؤون االلغام والمركز  
اجتماعات خاصة ترتيب تصال و / أو اال ضابطاألخرى والمؤسسات الحكومية ، بما في ذلك استخدام   منظماتال

جراء عمليات المسح وغيرها من األنشطة تخطيط وإاللتحسين فرص الحصول على المعلومات التي تساعد في 
 المتعلقة باأللغام. 
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 مصادر المعلومات      1.3

، وينبغي أن يتم  الممكنة أعاله فيما يلي مصادر المعلومات 7.1.3باإلضافة إلى المصادر المذكورة في القسم 
 كلما كان ذلك ممكنا : لتقنياستجوابهم على يد فرق المسح غير ا

فعالة داخل المناطق االلغام ال عن مكان مناطق ارفكاألبعض لمسؤولين لدى ا. عادة ما يكون سؤولينالم نطقةمأ)  
يقومون مع مصادر المعلومات األخرى. وقد  لالتصالفرق المسح  جلب أيضا  هم. ويمكنهمالخاضعة لمسؤوليات

تفجرات من مخلفات الحرب من األلغام / الم بسبب صادر المسدودةالم نوع  ماهية عن أيضافكرة عامة  بتقديم
 السكان المحليين. 

بين السكان ، وينبغي أن يكون لديهم معرفة  ونعيشي. هؤالء األعضاء الشرطة المحلية وأعضاء الدفاع المدنيب) 
الخطرة  عن المناطق باإلبالغ سكان المناطقيقوم ن خطر األلغام الموجودة في المنطقة. احتمال أن عجيدة 

اتصال مع مصادر المعلومات  جلب فرق المسح  ليكونوا على أيضا هم شيء عظيم. ويمكن حوادث األلغام و
 األخرى. 

.توفر وحدات  الجيش المنتشرة حاليا في المناطق  بعض المعلومات عن المناطق الخطرة التي القادة العسكريينج) 

ار  بعض القادة في هذه  خالل الصراع تواجهها خالل أنشطتها الروتينية في المنطقة. وهناك احتمال أيضا أن انتش

، وبالتالي قد تعرف أين زرعت األلغام األرضية.يشارك المهندسين العسكريين في إزالة األلغام األرضية في المناطق 

 المتضررة ،  والتي تم استيرادها من اجل الحصول على مواقع لمثل هذه األنشطة.

 القادة العسكريين المحليين. إلىفريق المسح مالحظة : قد تكون هناك حاجة لتقديم خطاب عن 

. يمكن للمستشفيات المحلية من تقديم معلومات بشأن ضحايا األلغام األرضية. المستشفيات والعيادات المحليةد) 

 تعرضوا لها والعالج الذي يقدم. اإلصابةومن المهم للحصول على أسماء هؤالء الضحايا ، فضال عن نوع  

. المعلومات التي تم الحصول عليها من ضحايا األلغام األرضية يمكن أن تعطي مؤشرا ألرضيةضحايا األلغام اه) 

واضحا عن مواقع المناطق الخطرة ، ومستوى التلوث ، وتوجهات السكان المحليين وعلى مستوى وتأثير برامج 

من حيث مكان وقوع التوعية بمخاطر األلغام. من المهم جدا للحصول على موقع دقيق (في أقرب وقت ممكن) 

 الحادث ، وما هو عمل الضحية الذي كان يقوم به في وقت وقوع الحادث.
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,حيث تجري تغطية واسعة للمناطق المتضررة من األلغام.حيث  التوعية بمخاطر األلغام للعاملين في الميدانو) 

ت عن الموقع لبعض المناطق يكون العاملين في الميدان على اتصال دائم مع السكان المحليين  لجمع المعلوما

جمع المعلومات في الميدان أيضا معلومات بشأن ضحايا األلغام في المناطق الخاضعة  إلى إضافةالخطرة.  

لمسؤوليتهم. ويشير العاملين الميدانيين أيضا إلى مستوى التوعية من مخاطر األلغام التي أجريت في مناطقهم ،و 

إلى التوعية من مخاطر األلغام ، والتي تؤثر في الغالب جزء من السكان من  ما هي المجاالت التي ال تزال بحاجة

 جراء وجود األلغام وما هو ميول السكان المحليين ورد فعل تجاه وجود األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب .

لمتفجرات من مخلفات . وهم السكان المحليين والناس الذين يتأثرون من جراء وجود األلغام / االسكان المحليينز) 

هي الطرق  الحرب. ويمكن أن تقدم دليال واضحا على أرض الواقع حيث خطر األلغام من مخلفات الحرب / وما

ومن ومتى وكيف تم زرعها لسكان لمعرفة أنواع األلغام موجودة ، , يتم االستعانة باباأللغاموالمصادر التي تهددت 

يين الثروة الحيوانية (مثل األبقار والماعز والكالب وغيرها) بسبب التهديد خسارة السكان المحل إلى إلشارةا,ويمكن 

والذي سيعطي إشارة واضحة عن موقع الخطر. يمكن للسكان المحليين كما تقديم شرح على استخدام األراضي قبل 

 والخطة المستقبلية الستخدامها بعد التطهير. باأللغامتلوثها 

 

2T3.2         جمعهاالمعلومات المزمع 

نها بأ والمشتبهكما سبقت اإلشارة إلى أن الهدف من المسح غير التقني هو لجمع المعلومات عن المناطق الخطرة 

خطرة جديدة. يجب جمع معلومات عن المناطق المتضررة من األلغام / المتفجرات من مخلفات الحرب والمناطق 

من التفصيل أدناه ، وانظر أيضا المرفق للحصول على التي ال تتأثر. ووصف المعلومات التي يتعين جمعها بمزيد 

 قائمة واقترح أن يكون للمعلومات التي تم جمعها خالل المسح غير التقني.

 خطورتها: المنطقة المؤكديتم جمع المعلومات في المسح غير التقني بحسب  

مقدار ونوع الموارد الالزمة تقدم وصفا لحجم تهديد األلغام / المتفجرات من مخلفات الحرب  ، وذلك لتقييم  . أ

 لإلزالة (أو على األقل للحد من الخطر من خالل وضع عالمات الخطر ، والتوعية ، و / أو إزالة
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ب. على موقع وحجم  المنطقة الخطرة من أجل تحديد مكان والخروج منها بسالم وبسرعة في مرحلة الحقة ، من 

 أجل إجراء مسح تقني و / أو إزالتها.

تضاريس المحلية بما في ذلك التعريف األرض ، نوع التربة ، وتلوث التربة والصرف الصحي ، والغطاء ج. على ال

النباتي (النوع والكثافة)، من أجل أن يصف بعبارات عامة العوامل التقنية التي من شأنها أن تؤثر على الموارد 

 الالزمة إلزالتها.

الحرب. من الضروري أن التفاصيل التي جمعت تكون كافية لتقييم  وكثافة األلغام والمتفجرات من مخلفات أنواع د.

ا لموارد الالزمة إلزالة األلغام. ويتم جمع معلومات أكثر تفصيال عن كثافة وعمق هذه األلغام والقذائف غير 

 المنفجرة في كل منطقة خطرة خالل المسح التقني.

 وينبغي للمسح غير التقني أيضا جمع المعلومات :

حالة وٕامكانات البنية التحتية المحلية ، بما في ذلك المرافق اللوجستية ، والنقل ، واالتصاالت والمرافق الطبية أ. عن 

 التي يمكن استخدامها لدعم المسح التقني و / أو مشاريع إزالة األلغام.

تمل على المسح التقني ب. على الظروف المناخية المحلية (هطول األمطار ودرجة الحرارة والرطوبة) ، وتأثيره المح

 و / أو مشاريع إزالة األلغام.

2T فريق المسح  ،  حظاتبها خطرة  لتسجيل مال المشتبهحيث كشف المسح غير التقني الذي سيجرى في المناطق

 على سبيل المثال :

 أ) حرث األرض التي من المفترض أن تكون جزءا من المنطقة الخطرة  

 خطرة. ب) العشب ضمن منطقة يشتبه في أنها

 ج) الحيوانات والرعي في منطقة يشتبه في أنها خطرة.

 تكون خطيرة. أند) األطفال يلعبون في المنطقة التي يفترض 
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 ه) البناء يجري داخل منطقة يشتبه في أنها خطرة.

 و) طرق اآلمن / المسارات التي اتخذتها السكان المحليين من خالل المناطق الخطرة.

 

  لبيانات للمسح غير التقنينماذج  جمع ا     3.3

هية األسئلة التي يجب طرحها خالل المقابالت. من المهم أن (انظر المرفق هاء) يكون مصدر ما المتوافقة مع

المقابالت. وهذا  أثناءتحدد مسبقا جمع المعلومات قبل بدء المقابلة. وٕاعداد قائمة من األسئلة التي يجب طرحها 

 ل المقابلة.معلومة خال أيةيضمن عدم غياب 

 التالية : األمورعند إجراء مقابالت مع مصادر المعلومات يقوم فريق المسح بتثبيت 

 للمدعى عليه قبل تنفيذ المقابلة. إذنأ) من المهم الحصول على 

 ب) اإلعالن عن الغرض الذي من أجله يتم جمع المعلومات المقابلة.

2Tشؤون  من قبل دائرة إقرارهمقابلة (على سبيل المثال ، يتم ج) ذكر الوكاالت المسؤولة عن التصريح في عملية ال

 / السلطة المحلية / السلطة البلدية). RMACااللغام و 

 د) توضيح أن هوية الضيف ستبقى سرية للغاية.

 واالعتيادية من أجل بناء الثقة بين المذيع والضيف و. أهميةاألقل  باألسئلةه) بدء عملية المقابلة 

 ون األسئلة :و) ينبغي أن تك

 أن يكون من السهل فهمها.• 

 أن تكون حساسة من الناحية الثقافية ومحددة.• 

 .األجوبةعدم حمل ضغينة بسبب • 
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عن  أسئلةز) وٕاذا كان الضيف يعرف بمواقع األلغام / الذخائر غير المنفجرة و / أو الحوادث عندها ال تتبعه  بل 

الحظ دائما ، أخذ قياسات ، المحامل ، والصور ، وما إلى ذلك في  المناطق الخطرة  للداللة من منطقة آمنة.

 المنطقة آمنة. ال تدخل أبدا المنطقة الخطرة.

تشير على الخريطة  أنفيسمح له / لها  األشخاصح) حيثما ال يمكن تحديد المواقع على أرض الواقع من قبل 

ي من وجهة نظر محددة (الشبكة المشار إليها) مع ، أو السماح له / لها برسم تخطيط لإلحداثياتلتحديد تقريبي 

 مسافات تقديرية وعالمات.

 المعلومات. أوضاعط) المعلومات التي تم جمعها يجب دائما التحقق منها. ويجب بذل الجهود لتأكيد 

 

 الحركة حول المناطق الملغومة      4.3

يتعاملوا مع أو محاولة التحرك في  أالثة ويجب بالحس السليم في المنطقة الملو  التحليويجب على األفراد دائما 

 األفرادجميع أنحاء المنطقة الملوثة من دون دليل المحلي الذي يعرف المنطقة وموقع المنطقة الملوثة. يجب على 

 أيعدم تغيير المسارات لمركباتهم أو النياسم ، مع ذلك ، حيث يمكن استخدام دليل يمكن االعتماد عليه التخاذ 

 د ذلك سوف يكون مقبوال للقيام بذلك. وٕاذا كان هذا هو الحال بعد ذلك فينبغي:عمل, بع

جب على األفراد دائما التمتع  لدخول للمنطقة الملوثة  وانك تطلب حدود تقريبية. ويتنوي ا أ) تبين للدليل أنك ال

حرك في جميع أنحاء المنطقة يتعاملوا مع أو محاولة الت أاللحس ا لسليم عند العمل في المنطقة الملوثة ويجب با

استخدام دليل مع ذلك ، حيث يمكن  وثة.الملوثة من دون دليل المحلي الذي يعرف المنطقة وموقع المنطقة المل

 بعد ذلك سوف يكون مقبوال للقيام بذلك. وٕاذا كان هذا هو الحال بعد ذلك ما يلي هو يحدث : يمكن االعتماد عليه

 لدخول المنطقة الملوثة وتتطلب سوى حدود تقريبية.أ) تبين للدليل أنك التنوي ا 

ب) وينبغي أن تكون السيارة متوقفة في مكان يمكن الوصول إليها (السيارة من النوع الذي يمكن الخروج من دون 

 . طوارئمزيد من المناورات) ، ومساعد طبي وسائق مركبة معد لحالة 
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 من المتابعة بسهولة.دليل على التحرك ببطء ، حتى تتمكنوا ال ج) أخبر

 د) إقامة االتصال الالسلكي مع مساعد المسح والمسعفين والحفاظ عليه أثناء الحركة.

 ه) إقامة اتصاالت أيضا مع منظمة إزالة األلغام وتزودهم بمعلومات عن تحركات المخطط الخاص بك.

ون من الممكن بالنسبة له مراقبة و) إذا لزم األمر مغادرة مساعد المسح  السيارة أو النقطة اآلمنة حيث سيك

 تحركاتك.

سلكي ، ومناظير ، وكاميرا ، خريطة وبوصلة ، محمول  متحسسز) خذ معك جهاز الكشف عن األلغام ، وواخزة ،

 استخدام هذه المعدات عند االقتضاء.لتحديد المواقع ، وجهاز راديو. 

 ح) اتبع  الدليل على مسافة آمنة ال تقل عن خمسة أمتار.

 السير على خطوات  الدليل.ط) 

ليسو مدربين دائما في مسائل والتوعية من مخاطر األلغام المدربين   االدالء إنويجب أن يدرك  األفراد دائما 

 إعالمهمعلى بعد سنتيمترات فقط من األلغام / المتفجرات من مخلفات الحرب وعليه يجب  أماكنوسوف تمر في 

 على مقربة من الخطر.بأنهم 

 

 المالحة      5.3

يجب أن يكون أفراد المسح من المالحين االختصاصيين وقادرين على قراءة الخريطة ،ومعرفة الحدود التقريبية 

ويمكن تحقيق ذلك عن طريق أخذ  اتجاهات مختلفة عدة نقاط آمنة المعروفة إلى أقصى الحدود للمناطق الخطرة. 

ع بعضها البعض وسوف تكشف عن الحجم التقريبي للمنطقة االتجاهات التي تتقاطع م هذهوثبت (نظر الدليل). 

 المنطقة الخطرة. شير للحصول على مثال على تأ  انظر المرفقالخطرة. 
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نظام تحديد المواقع هو األداة الرئيسية إليجاد المواقع الثابتة. حيث أنه من المستحيل أن تأخذ قراءات لتحديد 

لة ، الخريطة والخطوات. وينبغي أيضا استخدام مقياس سرعة ا لمركبة المواقع بطريقة الحذف  باستخدام البوص

 لتسجيل الطريق. كل ما يلزم من اإلحداثيات يتم تسجيلها في تقرير المسح.

جميع نقاط الداللة يجب أن تكون محددة بوضوح ، وضع عالمة بشكل دائم على األرض وتسجيلها بدقة. نقاط 

 غير التقني : الداللة التالية تنطبق على المسح

أ) الداللة الجغرافية. وهناك نقطة داللة ثابتة على مسافة بعيدة من المناطق الخطرة. يتم تثبيت هذه النقطة عادة في 

الموقع / القرية حيث بدأت الدراسة. وينبغي أن يكون سمة ثابتة ومعترف بها بسهولة (مثل المدرسة ، الكنيسة ، 

للمساعدة في االنتقال إلى واحد أو أكثر من نقاط و / أو نقطة االنطالق. وال  طرق أو جسر) التي يمكن استخدامها

و. يجب أن يكون وصف دليل جغرافي مفصل في  وٕاحداثياتهابد من تحديد الموقف بشكل دقيق لتحديد المواقع ، 

 تقرير المسح.

.يكون الموقع من حيث شوهدت ب) نقطة مشاهدة. وهناك نقطة داللة ثابتة على مسافة بعيدة عن المناطق الخطرة 

واحدة أو أكثر من المناطق الخطرة من قبل فريق المسح. وينبغي أن تعرف بسهولة كعالمة  معرفة  وضعت بشكل 

والتي يمكن استخدامها للمساعدة في االنتقال إلى واحد أو أكثر من نقطة البداية. وال بد من   أألرضدائم على 

 مترا. 10. وينبغي أن تسجل بدقة   بنسبة خطأ ال ٍتقل عن  وٕاحداثياتهاالمواقع ، تحديد الموقف بشكل دقيق لتحديد 

نقطة داللة دائمة. ويجب أن يكون نقطة  إلىج) نقطة البداية. تشير إلى نقطة البداية من حدود المنطقة الخطرة 

.  إحداثياتهان قبل ، وتدوين تميز بشكل دائم. وينبغي أيضا أن يكون موقف دقيق لتحديد المواقع التي تم تحديدها م

 لبوصلة وقياس  المسافة من نقطة المشاهدة / أو الدليل الجغرافي.ويجب أيضا تثبيت الموقع با
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2T36.       2التسجيلT 

على الوثائق األصلية (مثل االستبيانات والمذكرات)  ،و يمكن إضافة معلومات إضافية  للتوضيح  اإلبقاءينبغي 

 خاطئتفسير  ال ينبغي المحاولة في تحليل أو تفسير المعلومات ألن ذلك قد يؤدي إلى . ومع ذلك ، واإلسهاب

بدوره ، أن يمكن  اإلبهامللمعلومات في وقت مبكر  التي يجري استخالصها من مجموعة كاملة من البيانات ، وهذا 

 يؤثر على الطريقة التي  تجمع فيها المعلومات المتبقية  وتفسيرها.

قدان  المسح غير التقني إذا كانت المعلومات المكتسبة قد سجلت بشكل غير صحيح. على فريق يمكن بسهولة ف

تكون دقيقة  أنيجب  ولإلحداثياتالمسح ضمان تسجيل المعلومات بصورة دقيقة قدر اإلمكان وكذلك االتجاهات 

 :حداثياتواإللمنطقة باالستعانة بالمخططات جدا ومحددة,حيث يمكن تقديم وصف دقيق ل

 أ) الداللة الجغرافية.

 ب) نقطة مشاهدة.

 ج) نقطة البداية.

 د) المناطق اآلمنة حول المناطق الخطرة.

 ه) حدود تقريبية من المناطق الخطرة التي تم تحديدها.

 و) األلغام المرئية / والذخائر غير المنفجرة.

 ز) مواقع الحوادث لأللغام األرضية.

 ادق والسدود الدفاعية ، الخ.ح) مواقع عسكرية مثل المالجئ والخن

 ط) المرافق األخرى التي يمكن أن تدعم متابعة المسح التقني وعمليات إزالة األلغام.

ليس على فريق المسح التقني العودة إلى الموقع ليكون بمثابة دليل ، وبالتالي كل المعلومات التي يتم تسجيلها يجب 

 التسجيالت ،   بإكمال. يقوم فريق المسح الشامل متابعته اآلخرينيسهل على  أن تكون دقيقة حتى
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بات ، وما إلى ذلك قبل مغادرة المناطق التي تم مسحها لضمان عدم إهمال أي معلومات ، وٕاذا تيرسومات ، التر وال

 هناك حاجة لمزيد من المعلومات يمكن جمعها  قبل المغادرة.

2Tبيانات كجزء من عملية المسح غير الفنية على النحو وينبغي جمع المعلومات بطريقة منهجية على نماذج جمع ال

الوارد في المرفق هاء ,يجب  استخدام وتسجيل كل المعلومات. يجب الكتابة على نموذج جمع البيانات ويجب أن 

تكون قابلة للقراءة ومفهومة بشكل مع بقاء الصفحة نظيفة. يجب بذل كل الجهود الستكمال ورقة جمع البيانات 

يجب تعبئة جميع الحقول بشكل دقيق وشامل قدر اإلمكان). ويمكن طباعة  ورقة مكتوبة بخط اليد ( وٕاكمالها

لكن مكتوبة بخط اليد  RMACعلى النموذج الرقمي وطباعتها لتقديمها إلى  إدخالهاالبيانات فيها ومن ثم  وٕادخال

 2Tمن ملف المهمة المقدمة. لذي ينبغي أن يشكل النموذج ٍكجزء،ا

2Tء من ورقة جمع البيانات ، والرسومات و ملحقات الخريطة فانه يجب على قائد فريق المسح  إدراج بعد االنتها

قبل  إلكمالهاقائد الفريق بمراجعة المعلومات  جميع المالحظات في ملف المهمة التي قدمت أثناء المسح. وسيقوم

 RMAC أوتقديمها ضابط العمليات 

 

2T3.7     رسم الخرائط والمخططات 

 الخرائط والرسومات التالية خالل المسح غير التقني : بإصدارفريق المسح  ويقوم

الطرق  تأشيرأ)     تسقيط الخريطة . ويتم تسقيط الخريطة على منطقة المسح من قبل فريق المسح والتي يتم فيها 

كد من أن نظام ، وحدود المنطقة الخطرة و نقطة االنطالق والمشاهدة. يوضع اسم ومقياس ومفتاح للخريطة. تأ

 تحديد المواقع ، ومفتاح الخريطة يتوافق في كل مرة عند استخدام نظام تحديد المواقع.

ب) رسم مخطط بياني لكل منطقة خطر.يتم رسم مخطط بمقياس لكل منطقة خطرة يتم تعريفها خالل المسح,ويجب 

لمناطق الخطرة ، ونقاط التحول الحدود ل من معلومات الداللة الجغرافية و ، والطرق ، وتحديد  األدنىالحد  تأشير

 التجاهات والمسافات.وا

 .)ج(لمزيد من التفاصيل عن اإلجراءات واألساليب والقواعد على رسم الخرائط انظر الملحق 
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2T38.      وضع عالمات على المناطق الخطرة 

مداخل  وتأشيرفي معداتهم  رطةشوألى فريق المسح استخدام عالمات إذا تم العثور على منطقة مؤكدة خطورتها, فع

المناطق الخطرة الواضحة لتحذير السكان المحليين من الخطر. ومن المهم أيضا أن أبل غ السكان المحليين عن 

 العالمات وموقعها وطلب منهم عدم العبث بها.

 

 الفحص والتقييم       4

2T سيدير قسم المعلوماتRMAC  ع تقييم ٍلٍ◌ٍ◌ٍ◌لمعلومات.هذه المرحلة بمساعدة من قسم العمليات م 

 

2T41.     االستالم والفرز 

2T الفحص هو اإلجراء المتخذ الستقبال وفرز وتسجيل جميع المعلومات التي تم جمعها من جميع المصادر ، سواء

. ويتولى RMACالمخططة وغير المخططة. ويقوم رئيس فريق المسح بتسليم ملف إكمال المهمة لقسم العمليات 

ت باستعراض التقرير  للتأكد من المعلومات كاملة وشاملة بما فيه الكفاية. ثم يقدم ملف المهمة رئيس قسم العمليا

تسليمها إلى قسم المعلومات لفرز هذه المعلومات وفك   االزدواجية في عملية الفرز و تصحيح األخطاء  مثل نقل 

  ودقتها . ألهميتهاليات والمعلومات ثم فرزها و تسليمها إلى قسم العم 2Tاالتجاهات اإلحداثيات و

 

2T4.2       تقييم المعلومات 

يقوم قسم العمليات بإجراء تقييم للمعلومات ، وسوف تجري في وقت واحد  بالترتيب. وهو ينطوي على تقييم كل  

 جزء من المعلومات كما هي ألهميتها ودقتها.

 معايير الثالثة التالية :ويتم تقييم كل مصدر للمعلومات من حيث موثوقيتها ومصداقيتها وفقا لل
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(أ) المصادر المباشرة للمعلومات ؛ الناس والمؤسسات الذين لديهم معرفة مباشرة عن متى وأين تم زرع األلغام. 

  األولىويمكن اعتبار هذه  معلومات أكثر دقة من مصادر المعلومات الثاني والثالث  المباشرة.  مصادر المعلومات 

الشرطة وضحايا األلغام ، والبعض اآلخر الذي الحظ زرع األلغام أو الحوادث التي وقعت المباشرة  تشمل الجيش و 

 ... الخ.

(ب) مصادر المعلومات الثانية المباشرة  ؛وهم الناس والمؤسسات التي ال يشكلون مصادر مباشرة  في مراقبة و 

د األلغام. وهي مصادر الثانية مباشرة شهدوا تهدي أشخاصبها من  زرع األلغام أو شهدوا الحوادث بل الذين سمعوا

 للمعلومات تشمل المزارعين والمشاة ، والسلطات المحلية والمزارعين والصيادين ، والمستشفيات ، الخ.

(ج) األدلة المادية عن األلغام ، والمعلومات المادية التي يمكن مالحظتها التي تشير إلى درجات مختلفة من األدلة 

 لخنادق ودالالت واأللغام المحلية .... الخوالمواقع العسكرية ، والممرات واحفر من األلغام وتشمل ال

 وينبغي أيضا على كل قطعة من المعلومات يمكن تقييمها من حيث دقتها وفقا للمعايير األربعة التالية :

 ) تأكيدها من مصادر أخرى.1(

 على األرجح. صحيحة) 2(

 ) وارده.3(

 ها.) ال يمكن الحكم على دقت4(

2T المعلومات المناسبة,على سبيل المثال المعلومات التي تم  إلى إرجاعهموينبغي الجمع بين هذين المعيارين ، و

'الثانية مباشرة' في وقت الحق ، والتي أكدتها واحد أو أكثر مصادر أخرى  أنهاتوفيرها من قبل المصدر تؤخذ على 

 B1.'2Tسيتم تصنيفها على أنها '

لحد من عدم اليقين ، وتصحيح أخطاء في هذه المرحلة. الن البيانات غير الدقيقة والمضللة لها ومن المهم للغاية ا 

تأثير على مراحل الحقة من العملية ، ويمكن أن تقلل الثقة في المعلومات (وأكثر دقة) التي تم جمعها خالل 

ى نحو أكثر فعالية في متابعة المسح. يجب بذل مزيد من الجهود في هذه المرحلة  لتكون مركزة  المصادٍر عل

 أنشطة مثل التوعية باأللغام ، والمسح التقني ومشاريع إزالة األلغام.
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2T43.       واإليداعالتسجيل 

 وٕايداع األلغاملشؤون  المعلومات إدارةلتسجيل المعلومات في نظام   المعلوماتقسم  إلىيسلم ملف المهمة يمكن 

 ملف المهمة.

دارة المعلومات إلدخال المعلومات الموثقة والدقيقة فقط. . قسم العمليات مسؤول الموافقة ويتعين استخدام نظام إ

 على المعلومات التي يتم إدخالها.

 و وضع نظام لحفظ الملفات المناسبة لعمليات ا لمسح  (ملفات المهمة). بإدامةويقوم قسم المعلومات 

 

 التحليل ، والتكامل والتفسير      5

 عمليات العنصر الرئيسي في هذه المرحلة بدعم من قسم المعلومات.يكون قسم ال 

ينطوي التحليل على دراسة مفصلة لكل قطعة من المعلومات ، وحالما يتم تقييمها ، لتحديد الحقائق الهامة  

واستخالص االستنتاجات المالئمة. وفي هذه المرحلة قد يكون  من الضروري إعادة النظر في مصادر المعلومات 

 للتأكد من دقتها و شموليتها.

المعلومات لتحديد أنماط واستخالص االستنتاجات.  أجزاءينطوي التكامل على دراسة تفصيلية الثنين أو أكثر من  

مسح المناطق الخطرة  والتقارير الجديدة من المجتمعات المحلية ، وآخر  تقاريرومن األمثلة على ذلك التكامل 

اطق التي شملها المسح ، والبيانات الموحدة للمعلومات عن التوعية  بمخاطر األلغام حركة للسكان لوحظت في المن

 .اإلصابات/ مساعدة الضحايا المقررة بشأن األلغام والذخائر غير المنفجرة والمعلومات عن 

ي والتي تم التفسير هو عملية منهجية تؤدي االستنتاج و تعتمد على الخبرة والمهنية والحكم على فهم السياق المحل

جمع البيانات بموجبها. تتم مقارنة المعلومات الجديدة مع ما هو معروف بالفعل أو المشكوك به. قد يكون هذا زيادة 

 الثقة في االعتماد على مصدر البيانات ، أو أنه قد يثير تساؤالت جديدة أو عدم اليقين.

ل الصور الفوتوغرافية ومحللي الصور / واللغويين تحليل الفعال والتكامل والتفسير تتطلب مهارات متخصصة ، مثال

 قد تكون هذه المهارات غير مكتملة وتستغرق وقتا للتدريب.، ومزيلي األلغام من ذوي الخبرة. 
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توثق مع االفتراضات وتوضيح األسباب التي قدمت لجميع االستنتاجات. وهذا  أنوينبغي لهذه المرحلة من العملية 

لومات الجديدة والتي أصبحت متاحة أو ينبغي أن يعاد النظر بعد ذلك بتلك االفتراضات يوفر منهج مراجعة للمع

 المكررة.

 

  النشر واالستعمال    . 6

هو المسؤول عن هذه المرحلة. ينطوي على نشر المعلومات التي تم  RMACالتابع ل2Tيكون قسم المعلومات  

استغاللها بسهولة.  قد يكون شكل ووسيلة النشر متفق جمعها خالل المسح غير التقنية بحيث يمكن استخدامها و 

عليها مع المدير وٕادارة العمليات في بداية المسح ، ولكن ربما تكون بحاجة إلى تنقيح لتعكس االحتياجات المتغيرة 

 2Tمثل معالجة محددة للمعلومات .

ستعراض  في وقت الحق. وقد وينبغي أن تتاح المعلومات في شكل مناسب لالستخدام واالستغالل المحلي  ، واال

نظام المعلومات  واستخدامااللكترونية.  األعالميشمل ذلك تقارير وملخصات ، والخرائط ، وااليجازات وسائل 

حد . ولذا فمن المهم أن تكون كل المعلومات مجتمعة في المعايير القياسية لشؤون  أقصى إلىلشؤون االلغام 

 االلغام المتقدمة للعراق.

 

 المراجعة     . 7

يمكن اعتبارها عملية منتهية في مرحلة معينه,حيث, يجب أن تخضع  عادة لمراجعة  المسح غير التقني ال إن

. وعلى وجه الخصوص  المضافةالمعلومات الجديدة ، ومعالجة على نحو كاف ودقيق  للمعلومات  إلضافةمستمرة 

وٕالى االعتماد على مصادر المعلومات على أساس  ، ينبغي إعادة النظر في إدخال تغييرات على االفتراضات ،

 منتظم .ٍ 
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 آخر غرض ألي وسيلة بأية أو األشكال من شكل بأي نقلها أو تخزينها
 .إذن مسبق منها دون

 
 

mailto:dma_moen@yahoo.com


 غام   لالمعايير الوطنية لشؤون اال
2016  

 2 

 محتويات ال
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3 -----------------------------------------------------------------المقدمة 
 4  -------------------------------------------------------سح  غير التقني الم

2T1         4 ---------------------------------------------------------- النطاق 
 4 ---------------------------------------------- الشروط والتعاريف         2
 5 ------------------------------------غير التقني الغرض من المسح          3

2T4         5 -------------------------------------  مخرجات المسح غير التقني 
 6 ---------------------------المبنية على عملية صنع القرار  البراهين         5
 6 ---------------------------المبادئ المطبقة على المسح غير التقني           6
 7 ----------------------------------------------مصادر المعلومات           7

 7 ---------------------------------------------------------العامة         1.7
 7 ----------------------------------------------تصنيف المصادر         2.7
 8 -----------------------------------------استخدام األراضي               3.7
 9 ------------إلى أقسام أصغر المؤكدة لمناطق الخطر الفرعيتقسيم ال       4.7

 10 ------------------------------------------فريق المسح   احتياجات         8
 11     -----------------------------------------ح غير التقني  عملية المس         9

 11 ---------------------------------------------------------الوثائق         10
 12 ------------------------------------------------مشاركة المجتمع         11
 12 -----------------------------------------------------االلتزامات         12
 12        -----------------------------------------------------المسؤوليات        13

 12  -----------------------------------المركز اإلقليمي لشؤون األلغام     1.13
2T2.13    13 --------------------------------------------------عمليات  قسم أل 

 13 -------------------------------------------إدارة المعلومات  قسم     3.13
 14 --------------------------------------------------منظمات إزالة     4.13
 14 -----------------------------------------------قائد فريق المسح      5.13

 15       --------------------------------------------المرفق (أ) عملية صنع القرار 
 16 -------------------------------------المرفق (ب) المهمة المطلوب تنفيذها 

 21 ---------------------------المرفق (ج)  المعدات لفريق المسح غير التقني  
 22 ----------جمعها  خالل  المسح غير التقني   التي يجبمات المرفق (د) المعلو

 24  --------------------------------------) رسم الخرائط وتأشيرها هـالمرفق (
 28 -------------------------------------) عملية المسح غير التقني  والمرفق (



 غام   لالمعايير الوطنية لشؤون اال
2016  

 3 

 مقدمة ال
2Tني تتم من خالل إجراء تحقيق شامل في المناطق الخطرة الجديدة أو إن عملية المسح غير التق

التي سبق تسجيلها. وان عملية المسح غير التقني يجب إن تكون نقطة البداية لتسجيل المناطق 
). بيد أن التجربة في العديد من برامج شؤون األلغام CHAالخطرة والمناطق الخطرة المؤكد (

) تشير إلى أن عددا CHAات للمناطق التي يشتبه في أنها خطرة (حيث يوجد بالفعل قاعدة بيان
)، في الواقع ، كانت خالية من الخطر (SHA) ومناطق واسعة من العديد من SHAكبيرا من (

عندما تم تطهيرها. ونتيجة لذلك فان أصحاب المصلحة على وعي متزايد للمتطلبات من اجل 
) باستخدام أساليب أخرى من (SHAالمناطق الخطرة التقليل من (الشكوك) التي تدور حول هذه 

تخصيص الموارد ذات اإلزالة المحدودة. طريقة واحدة يمكن استخدامها إلزالة الشك هو من خالل 
عملية جمع وتحليل المعلومات الموجودة والجديدة فيما يتعلق بمطالبة. والتسجيل وبشكل مثالي ، 

ر التقني في جمع المعلومات األولية ، والمعلومات من خالل إجراءات سليمة لعملية المسح غي
الدقيقة والمؤكدة فقط هيه التي يتم تسجيلها في قواعد البيانات والمسح التقني أو عمليات التطهير 

 يمكن أن تركز على المناطق المحددة بدقة. 
طق سابقا بعض الحكومات والمنظمات لم تكن قد استثمرت بشكل كبير في عملية تحديد المنا

بدقة من الشك واالرتياب عن طريق بث الخوف من القضايا المسؤولية التي تكون معقدة في 
طريقة مخاطبتها وعالجها. ولذلك كان يعتبر من السهل تطهير كافة المناطق بدال من صرف 
النظر إليها على أساس األدلة وحدها. هذا يؤدي إلى استخدام الموارد المحدودة إلزالة األلغام في 

 مناطق التي ال تحتوي على أي أخطار وتأخير تطهير المناطق الخطرة الحقيقي. ال
إن عملية المسح غير التقني الذي يشكل جزءا من عملية واسعة النطاق إلطالق األراضي ، 
يمكن أن يكون نشاط مستقل بحد ذاته ولكن يمكن أيضا أن تدمج في عملية مسح أوسع  لتكمل 

 المسح التقني .
2Tية المسح غير التقني الالزمة لتحديد وجمع المعلومات األساسية عن المناطق الخطرة وتجري عمل

)، والتي في بعض الطرق تم تحديدها من خالل ، وربما ،  SHA) أو الموجودة ( CHAالجديدة (
من خالل حاالت مسح الطوارئ ، وٕاجراء المسح التأثيري ، والسجالت العسكرية أو من خالل 

لسان احد األشخاص الخ ، من أجل السماح التخاذ قرار بشأن ما ينبغي عمله كلمة مأخوذة عن 
 في كخطوة الحقة في أو في تلك المنطقة. إجراءات المسح غير التقني تشمل ما يلي : 

 إيضاحات بشأن وجهات النظر المحلية حيال وضع األراضي الخطرة , أو أجزاء منها . -أ 
 ا من التحقيق.تحديد المناطق التي تتطلب إجراء مزيد  -ب 
 تحديد األولويات من المهام التي تتطلب المزيد من الدعم لشؤون األلغام .  -ج 
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وضع عالمات لتحديد االحتياجات من اجل إزالة أو تطهير األلغام والمتفجرات من مخلفات  -د 
 الحرب. 

 إزالة الشكوك المرتبطة بأجزاء من تلك المنطقة. -ه 
ية المسح غير التقني قد تؤدي إلى أن يتم ) ، فان عملSHAإذا كان هناك مناطق خطرة (2T -و 

 إلغاء الشك أو الريبة. 
ويمكن ألنشطة المسح غير التقني أن تصنف من خالل تحليل المعلومات الموجودة والمواقع 
القليلة الموجودة من خالل الزيارات إلى نظام أكثر تفصيال من الزيارات واللقاءات مع مجموعة 

 واسعة من أصحاب المصلحة. 

 

 التقني في العراقغير لمسح ا
  نطاقال -1

مسح موحدة التقنية على إجراء الالتوجيهية المبادئ ال قدمالمبادئ ويويؤسس هذا المعيار يحدد 
األلغام بشؤون المتعلقة الوكاالت التزامات  تفاصيل مسؤوليات ووالمسؤوليات و غير التقني

 والمنظمات المعنية. 
 

 تعاريف  شروط و -2
2T" مشتبه بها رةمنطقة خط مصطلح ")SHA(  يشير إلى منطقة يشتبه في وجود األلغام

 )SHAتحديد المناطق التي يشتبه بأنها خطرة (. ويمكن ةخطرالوالمتفجرات من مخلفات الحرب 
من وجود  االدعاءوطني ، أو المسح الآخر من  شكل، و تأثيريالمسح ال خالل إجراء عمليةمن 

 رات.جخطر المتف
 

2T" مؤكد منطقة خطرةمصطلح" )CHA(  يدها من خالل المسح غير حدتم يشير إلى المنطقة التي
خل من خالل إما المسح التقني أو لمزيد من التدإجراء اضرورة على تأكيد التم  والتي التقني

 . عمليات التطهير التي تم التأكيد عليها
 

2T المعرفة خطرةالمنطقة ال" مصطلح) "DHA(  تقع ضمن يشير إلى المنطقة ، وبصفة عامة
ان المنطقة الخطرة المعرفة  طلب إزالة كاملة. توالتي ت،  ) CHAالمنطقة الخطرة المؤكدة (

)(DHA مسح عملية المن خالل  تحديدها  عادة يتم. 
  

 " يصف نشاط المسح الذي ينطوي على أهمية جمع وتحليلالمسح غير التقنيمصطلح "
ك ل. والغرض منه هو لتأكيد ما إذا كان هناخطرلاالجديدة و  أو الموجودة حول منطقة  المعلومات

تحديد   القيام بدليل على وجود خطر أم ال ، لتحديد نوع وحجم المخاطر ضمن أي منطقة خطرة ، و
نطوي يال  غير التقني ن المسحإ. بقدر اإلمكان دون التدخل المادي محيط المناطق الخطرة الفعلية 

تحقق من األصول. االستثناءات تحدث عندما يتم استخدام في العادة على استخدام األلغام أو ال
مسح غير ال. ويمكن لنتائج دراسة تقنيةاألصول لغرض وحيد هو توفير وصول فرق المسح غير ال

 مسح للمنطقة. بعليات السابقة المتصلة البيانات من التحل محل أي أن   تقنيال
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  تقنيالغرض من المسح غير ال -3
 خدم األغراض التالية : أن ي يتقنالويجوز للمسح غير 

للتأكد من المتفجرات من مخلفات الحرب ، أو لتقييم ما إذا كانت المناطق ملوثة من األلغام و -أ 
 ة.سابقورة في التقارير الذكالملمناطق الخطرة تطبيق المحددات ل

  .المتفجرات من مخلفات الحرب وصحيحة من األلغام / التقارير غير الإللغاء  -ب 
 االجتماعية واالقتصادية التي قد تؤثر على تحديد األولويات في المستقبل مل الخطر عوالتحديد  -ج 
لجمع المعلومات عن الحوادث ، ونوع ونمط  األخطار ، وعمق الدفن ، وخصائص التربة  -د 

والنبات وطرق الوصول ، والبنية التحتية المحلية ، والحالة األمنية وغيرها من العوامل التي 
على . وينبغي اإلضافي األلغامشؤون متابعة  مع دعم اليد األولويات وطريقة قد تؤثر على تحد

األلغام في المستقبل (أي المسح التقني شؤون خدم كذلك كأداة للتخطيط لأن ي تقنيالغير  المسح
 و  أو إزالة). 

 
 المسح غير التقني مخرجات  -4

2T على نحو ما والتي ربما  المسح غير التقني يتم عادة على تلك المنطقة التي تم تحديدها
تحتوي على األلغام / المتفجرات من مخلفات الحرب أو بناء على االدعاءات الجديدة من جود 
خطر المتفجرات. وعند االنتهاء من المسح غير التقني فان المنطقة التي يشتبه بها ينبغي 

. ه بها او منطقة مشتب )CHAتصنيفها إلى واحدة أو أكثر من مناطق الخطر المؤكدة (
إذا كانت المعلومات من المسح غير التقني قوية وينبغي أن يالحظ أيضا أنه من الممكن ، 

بما فيه الكفاية ، لالنتقال مباشرة من المسح غير التقني مباشرة إلى عمليات اإلزالة . إن 
 من المخرجات التالية :  ثالثةالمسح غير التقني مع ذلك لديه 

 2Tة (تحديد منطقة الخطر المؤكدCHA ( 
 2T تقديم تقديرات أكثر دقة عن المناطق الخطرة الفعلية وٕازالة الشكوك حول جزء

 )2TCHA (أو كل من  منطقة الخطر المؤكدة األصلية 
لمنازل او المباني المدمرة تدميرا كامال وانقاض المبنى متراكمة فوق بعضها البعض بحيث ال ااما 

ن عصابات داعش االرهابية تعامل معاملة لمناطق المحررة مفي ايمكن رؤية وسط المبنى 
 على ان وعدم وجود أي دليل على الغائها او تأكيدها SHAمشتبه بها  ةطقمن المسطحات المائية
 .لغاية اجراء عليها اعمال المسح التقني SHAتبقى مشتبه بها 

 
2T) إن منطقة الخطر المؤكدةCHA األدلة ) يجب أن تعين بعد إجراء عملية المسح غير التقني  و

عن المناطق الخطرة التي عثر عليها وهو ما يتطلب اتخاذ المزيد من اإلجراءات. قد تكون 
) مصنفة تصنيف ثانوي إذا كانت كمية ونوعية المعلومات   CHAمناطق الخطر غير المؤكدة (

وٕاذا كان هذا االختالف يعني مختلف متطلبات  CHA)متغيرة ضمن منطقة الخطر المؤكدة (
 أو أولويات مختلفة لدعم العمل اإلضافية المتعلقة باأللغام. المتابعة 
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والمسح غير التقني قد ال يكون قادرا على تحديد الحدود الواضحة للمنطقة ، وٕاذا كانت هذه هي 
الحالة، الحدود التقريبية يجب أن تقيم . إن النقص في تفاصيل المسح يجب أن ال يضخم هذه 

 . الحدود
 

 
 عملية صنع القرار على المبنية البراهين  -5

عنصرا أساسيا من عناصر المسح ومنهجية إطالق األراضي هو لتقييم وتصنيف األراضي 
إن  المبنية على أساس األدلة (الكمية والموثوقية) من األلغام / المتفجرات من مخلفات الحرب.

ات المالئمة لدليل المبني على أساس عملية اتخاذ القرار يمكن أن يساعد  في اتخاذ القرار ا
وذات المصداقية ، وتحديد الحد األدنى المطلوب للمسح غير التقني من أجل إطالق المزيد 
من األراضي. وسوف يستخدم عملية اتخاذ القرارات المبنية على األدلة التي تسعف في 
المستقبل مما يجعل القرار على المستوى المطلوب من الدعم لشؤون األلغام في العراق. انظر 

 ملحق (أ) لعملية صنع القرار. ال
2Tإن المعايير المطلوبة هو لتحديد ما إذا كانت المنطقة قد تم تسجيلها كمنطقة خطر مؤكدة 

CHA   .في العراق تشكل جزءا من المرفق أ 
المعايير / األسباب التخاذ القرار بان المنطقة يجب أن ال تسجل كمنطقة خطر مؤكدة  مدرجة 

 أيضا في المرفق أ.
 

  غير التقنيبادئ المطبقة على  المسح الم -6
للترويج لمسح موضوعي ودقيق فان المبادئ التالية ستطبق في كل مرة يتم فيها إجراء المسح 

 غير التقني : 
يجب ضمان نوعية عالية من المعلومات عن طريق تطبيق إجراءات المسح الدقيق  -أ 

 مما يعني: 
 وضع . منع المساحين من اإلدالء بأي تصريحات تخص الم •
 دعم جمع المعلومات الموضوعية القياسية . •
 تسهيل وتحسين عملية صنع القرار.   •

 يجب أن تكون هنالك معلومات كافية للتوصل إلى استنتاجات ذات مصداقية.  -ب 
إذا كانت هناك معلومات غير كافية موجودة أثناء عملية المسح ،هذا ال ينبغي أن 2T -ج 

 ديد الحاجة إلى إجراء مسوحات إضافية. ) منطقة خطر مؤكدة ولكن لتح (CHAيولد 
يجب استخدام نظام تعزيز الثقة من اجل تداول اكبر كمية من المعلومات عن المسح  -د 

 لتسهيل وتحسين عملية صنع القرار. ويجب أن تكون المعلومات موثوق بها.
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وثمة حاجة إلى نهج بعيد المدى خالل مرحلة التخطيط. قد تبدو بعض المعلومات   -ه 
ية في الوقت الذي يتم فيه إجراء عملية المسح ولكن قد تكون مفيدة جدا في أقل أهم

المستقبل. يجب  النظر بعناية  للتحليل المفصل ، جنبا إلى جنب مع جميع أصحاب 
 المصلحة المعنيين ، للمخرجات المطلوبة من خالل المسح غير التقني. 

 مصادر المعلومات  -7
 العامة  -7-1

بإجراء المسح ضمان تحديد جميع مصادر المعلومات ذات يجب على المشغل الذي يقوم 
 الصلة، وبان المعلومات من هذه المصادر التي يتم جمعها بشكل مناسب وتسجيلها. 

ينبغي تنظيم عملية المسح وبطريقة التي تجرى فيها المقابالت مع المخبرين من الذكور 
الملوثة يتم إجراء المقابالت واإلناث الذين لديهم معرفة محددة حول العديد من المناطق 

لهم كجزء من هذه العملية. وينبغي الترتيب لعقد اجتماعات منفصلة مع المخبرين النساء 
واألطفال. على التوالي ، وقد تمنع هذه الجماعات من المشاركة الكاملة في اجتماعات 

ت نفسها المجموعات المختلطة. قد يكون من الصعب على العودة مرارا وتكرارا للمعلوما
عدة مرات للحصول على المعلومات عن المناطق الجديدة. وينبغي على خطة جمع 

 المعلومات بصورة منهجية معالجة هذه المسألة. 
 

 مصادر اليف تصن -7-2
وقد يكون من المفيد التصنيف الفرعي لمصادر المعلومات على أساس نوع وأهمية 

ل خاص عند استخدام األدلة المبنية المعلومات التي يتم جمعها. وهذا قد يكون مفيدا بشك
على التصنيف القائم حيث إن كل مصدر من مصادر المعلومات هو محدد وأعطي قيمة 
فريدة. انظر الملحق أ عن (كيف يمكن أن يتم سرد مصادر معلومات المسح غير التقني 

 والتحقق من صحتها. وينبغي إتباع نظام التصنيف الواسع التالي  :
، الناس والمؤسسات الذين لديهم معرفة مباشرة عن متى المباشرةومات مصادر المعل•  

وأين تم زرع األلغام. ويمكن اعتبار هذه المعلومات أكثر دقة من المعلومات المباشرة 
الثانية والثالثة. إن مصادر المعلومات المباشرة تشمل الرجال والنساء واألطفال في 

، والشرطة ، وضحايا األلغام وغيرهم ممن  المجتمعات المحلية والعسكرية المتضررة
 الحظ زرع األلغام أو الحوادث الخ. 

 
الناس والمؤسسات التي ال تشكل جزءا من ، أو ،  المباشرة الثانية مصادر المعلومات• 

مراقبة زرع األلغام أو الحوادث ولكن قيل لهم عن خطر األلغام والمتفجرات من مخلفات 
رة الثنية للمعلومات قد تشمل أيضا الرجال والنساء واألطفال الحرب. إن المصادر المباش
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في المجتمعات المحلية ، والمشاة ، والسلطات المحلية والمزارعين والصيادين ، 
 والمستشفيات ، الخ.

 
 

 التي تشير إلىويمكن مالحظتها  المادية التي معلومات ال،  األدلة المادية من األلغام• 
تشمل الحفر والمواقع العسكرية ، قد من األلغام. األدلة المادية  درجات مختلفة من األدلة

 الخ  المؤشرة...دق واأللغام المحلية اخنالوالممرات 
 

 استخدام األراضي -7-3
2T  المجتمعات المحلية قد تقوم باستخدام األراضي مع العلم ، أو ال يعرفون ، إذا كانت

الحرب ، أو بعد القيام بإجراء  المنطقة تحتوي على األلغام أو المتفجرات من مخلفات
عمليات التطهير الخاصة بهم لألرض. وعند حدوث مثل هذا الشيء ، فإن استعمال 
األراضي من جانب المجتمع ربما يخدم بمثابة أحد العوامل في التأكيد فيما إذا كانت 

على األلغام األرضية أو المتفجرات من  (SHA)تحتوي مناطق الخطر المشتبه بها
الحرب. اعتمادا على درجة  استخدامها من قبل السكان المحليين ، المناطق  مخلفات

التي سجلت عن طريق الخطأ يمكن إزالتها جزئيا أو كليا. استخدام األراضي يختلف 
اختالفا كبيرا ، من زراعة مكثفة إلى االستخدام النادر من قبل الصيادين. إن مستوى 

ات وكيف يمكن االعتماد عليها. على سبيل المثال االستخدام يعتمد على موثوقية المعلوم
، إذا تم استخدام األراضي للزراعة على نطاق واسع على مدى عدد من الفصول وال 
يوجد دليل على وجود األلغام، ينبغي اعتبار هذه المعلومات كافية لتوضيح الوضع 

م األراضي بشكل الحقيقي في قاعدة البيانات للمناطق الخطرة المشبوهة. إذا تم استخدا
هامشي فقط ، قد تكون هناك حاجة إلى فترة أطول قبل أن نتمكن من إعطاء الضمان 
والثقة نفسها . إن استعمال األرض ربما ال يكون في العزلة ، وتكون كافية لإلطالق عن 
األرض. وٕاذا كان االستخدام في الماضي والحاضر يمكن قياسه وتصنيفه ، وتصنيفها 

ن ذلك مع معلومات إضافية أو إعادة تقييم معلومات المسح من اجل ويمكن الجمع بي
السماح بإطالق األراضي. عند تقييم الماضي واالستخدام الحالي لألرض ، الشروط 

 التالية يجب أن تطبق بشكل أوسع : 
إجراء تقييم منتظم عن كيفية استخدام األراضي  ، ومتى تم استخدامه ، وكم شخص  •

طاء االهتمام إلى الحدود الدقيقة الستخدام  المناطق، جنبا إلى استخدمها  ينبغي ع
وينبغي إجراء تقييم منتظم فيما إذا   جنب مع أي من المناطق التي لم يتم استخدامها

تم العثور على األلغام أو المتفجرات من مخلفات الحرب أثناء استخدام األراضي ، 
 ، ومنذ متى وجدت فيها.والظروف التي تم العثور بها على هذه المخاطر 
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لتصنيف الثقة في المعلومات  ينبغي أن يكون هناك نظام نوعي في المكان المناسب •

 المقدمة عن طريق تقييم استخدام األراضي. 

7-4- 2Tالفرعي لمناطق الخطر المؤكدة تقسيم ال)   (   CHA  أقسام أصغر إلى 
2Tالمسح غير التقني  في بعض األحيان قد يكون من الصعب إيجاد التوازن بين متطلبات

والمسح التقني. متطلبات المسح التقني تعتمد إلى حد كبير على دقة المسح غير التقني. 
) على قسم أو جزء منها يحتوي هذا   CHA (عادة  ما تحتوي منطقة الخطر المؤكدة 

الجزء على منطقة خطر أكثر من األقسام األخرى من المنطقة. بعض األجزاء قد تكون 
خالية من الخطر ولكن ال توجد أدلة كافية لإلطالق عن هذه األقسام  أو  في الواقع

 األجزاء، وتوثيق هذه العملية ، وبثقة عالية بما فيه الكفاية. 
2T) وبتقسيم منطقة الخطر المؤكدةCHA  إلى أقسام أصغر ، أي مسح تقني يمكن أن يتم (

عد على تحديد الحاجة إلى التركيز عليه بصورة  أكثر وعلى النحو المناسب. وهذا يسا
 المسح التقني في كل قسم  من األقسام.

2T) ويمكن تقسيم منطقة الخطر المؤكدةCHA  إلى عدد من األجزاء (األقسام)  اعتمادا (
 ).CHAعلى المعلومات المتوفرة وخصائص منطقة الخطر المؤكدة (

ثر مالئمة للمسح عندما يكون الهدف من المسح غير التقني هو لتحديد االحتياجات األك
 التقني ، فان التقسيم الفرعي يمكن تقسيمه إلى مبدأين أساسيين : 

 درجات متفاوتة من األدلة على وجود أو عدم وجود المخاطر.  •
• 2T مدى مالئمة أصول المسح التقني في أجزاء مختلفة من مناطق الخطر المؤكدة
)CHA( 

2T عندما يكون التقسيم الفرعي لمنطقة الخطر المؤكدة) CHA  مبني على األدلة عن (
مناطق الخطر ، ان عملية التقسيم الفرعي هو جزء من عملية المسح غير التقني. 
وينبغي بصورة مثالية خالل المرحلة األولى من عملية المسح ، وبعد التقييم األولي للموقع 

 ).CHAالميداني والوضع الخطر في منطقة الخطر المؤكدة (
 

 احتياجات فريق المسح  -8
 ند القيام بعملية المسح غير التقني في الحقل ، ينبغي األخذ بعين االعتبار ما يلي :ع
. ينبغي على فرق المسح الخوض في المجازفات غير ضرورية من خالل المشي السالمة•  

أو القيادة على األراضي / الطرق التي يوجد فيها خطر األلغام. عندما يقوم 
امهم يجب  تقديم المشورة المحلية والموثوق بها  األشخاص الناجين بالعمل على إقد
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قبل قيامهم بالمشي على األرض ، أو مسارات الطرق. يجب الوثوق بالمرشدين 
المحليين فقط بها بعد إقرار التقييم الدقيق بان المرشد على معرفة كافية للمخاطر 

لغام. في المنطقة لتوجيه فريق المسح بصورة آمنه على المنطقة الخالية من األ
وينبغي على فرق المسح غير التقني أن ال يدخلوا عادة في منطقة  الخطر المشتبه 

 بها. 
إن عملية المسح غير التقني يجب أن يضطلع بها أفراد متخصصين بشؤون . التدريب •

األلغام فقط والذين تم تدريبهم بشكل مناسب ، من ذوي الخبرة والمعتمدين لتنفيذ 
لمناسب لكادر المسح يكون له تأثير كبير على دقة المسح. هذا النشاط. والتدريب ا

وسيتم اختبار فرق المسح بما فيه الكفاية في مجال إجراء المسح غير التقني قبل 
 أن البدء بعملية التنفيذ. 

 فرق المسحإن لمسح. اعلى الوضع المحلي وتعقيد يعتمد مسح الحجم فريق  إن. التوظيف •
ون كحد أدنى ، مؤلفة من اثنين من قادة فرق المسح العاملة في الحقل يجب أن تك

شريطة أن يكونوا مدربين بما فيه الكفاية على حد سواء لتوفير الدعم الطبي الالزم 
، والحفاظ على االتصاالت المطلوبة ، وقادرين على قيادة وٕاصالح محرك السيارة 

علقة بالسالمة المستخدمة في عملية المسح والقيام بأداء الواجبات األخرى المت
واألمن. مع ذلك يفضل استخدام  فرق المسح الكبيرة. ومن المفيد أن يكون 
الموظفين من الذكور واإلناث على حد سواء  في فرق المسح. إن عملية توازن 
فرق المسح من كال الجنسين  تساعد على الوصول إلى مصادر المعلومات لكل 

المزيد من الدقة وعدم  التمييز في جمع من الذكور واإلناث, األمر الذي يؤدي إلى 
 البيانات. 

 . البدء بعمل المسح قبل  هاختبارهذا يجب  .االتصال •
 فرق المسح سوف تقوم   .االتصال مع السلطات المحلية و / أو غيرهم من أصحاب المصلحة •

لتأكد من أنها آمنة إلجراء أعمال والمناسبة وابالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة 
 ضطرابات في عمل السلطة ، والشرطة أو الجيش. المنطقة وتجنب االالمسح في 

 طبيب مؤهل . هنالك  عادة ال يوجدتقني غير المسح ال. عند إجراء طبي الدعم واإلخالء •
 

  تقنيعملية المسح غير ال -9
نطوي على دراسة مكتبية للمعلومات إلى جانب جمع تعادة ما  إن عملية المسح غير التقني

معلومات من المؤسسات المركزية ال، الحصول على  سابقةعلومات من السجالت المال
ومصادر المعلومات األخرى ذات الصلة (الشرطة والجيش والمستشفيات والسلطات المحلية ، 

 . الحقلفي التي يشتبه بها ومالك األراضي ، وما إلى ذلك) وعمليات التفتيش في المنطقة 
 احل التالية : عملية تتألف من المرإن ال

 التخطيط واإلعداد.  -أ 
 جمع المعلومات النوعية من النوع الصحيح. -ب 
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 الترتيب والتقييم. -ج 
 تحليل والتكامل والتفسير. ال -د 
 نشر واالستغالل. ال -ه 
 االستعراض.  -و 

 وثائق ال  .10
ينبغي جمع المعلومات بطريقة منهجية. وينبغي ان يكون جمع البيانات وتحليلها دائما 

حسب الجنس والعمر ، من أجل تحديد الجنس و استخدم األراضي ، وبالطريقة المقسمة 
 واالحتياجات والحوادث ، الخ. 

2T وينبغي استخدام خرائط المواقع العامة لإلشارة إلى العدد التقريبي لمنطقة الخطر المؤكدة
)CHA  وبصفة خاصة لتأشير نقاط المرجع أو المعالم. وينبغي تسجيل مثل هذه ، (

)، أو وضع عالمة على GISرونيا باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (المعلومات إلكت
الخريطة الطبوغرافية أو الرسم. إذا كان نظام المعلومات الجغرافية أو الخرائط الطوبوغرافية  
غير متوفرة ، ينبغي تسجيل مثل هذه المعلومات على الخرائط المنتجة محليا. وينبغي أيضا 

 والقرارات التي اتخذت خالل عملية المسح غير التقني. تسجيل الوثائق المنهجية 
2T) ويتضمن رسم خريطة  منطقة الخطر المؤكدةCHA  تفاصيل كافية عن المكان وتحديد (

عالمات المسح ونظام تأشير ووضع عالمات عن مناطق الخطر. المعلومات األخرى ذات 
تقني، وأنشطة التطهير يجب صلة التي من شأنها أن تساعد في المستقبل في عملية المسح ال

 أن يتم إدراجها أيضا.
إن المعلومات المسجلة خالل المسح غير التقني سوف تشكل أيضا جزءا هاما من الوثائق  

المطلوبة لتسليمها إلى المنظمات التي تقوم بعملية المسح التقني أو التطهير ، وٕاذا ما لزم 
 األمر ، واإلطالق النهائي لألراضي. 

 
 
 
 
 المجتمع المحلي  مشاركة .11

يجب القيام بإدماج المجتمع المحلي  بالكامل في المراحل الرئيسية لعملية إطالق األرض. 
المشاركة المحلية تتضمن إعطاء ضمان لمالك األرض باستخدام أألراض بشكل مناسب بعد 

 أن يتم إطالقها. 
2Tلمعلومات الرئيسيين وينبغي تسجيل األسماء والعمر والجنس ، والتعيينات والتوقيعات عن ا

كمرجع في المستقبل. وينبغي إذا أمكن إتباع ذلك ، بعملية رسمية لتسليم  NTSكجزء من 
األراضي التي تم إطالقها إلى المالك أو المجتمع. وينبغي أن يشمل وصفا تفصيليا لمنهجية 
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كز المسح  وتقييم المخاطر. يجب أن يتم التوقع على وثيقة التسليم من قبل مدير المر 
) فضال عن وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية والممثلين ، ومالك األرض ،   RMACاإلقليمي (

 وكذلك المنظمات العاملة والسلطات المحلية. 
2T ويجب إتباع عملية اإلطالق عن األراضي  عملية الرصد والمراقبة والتي يجب تأسيسها من

طالق فان عملية الرصد  والمراقبة ) وفي مرحلة ما بعد اإل  RMACقبل المركز اإلقليمي (
للمساعدة في قياس تأثير واثر  RMACيجب أن يتم التخطيط لها بشكل مناسب من قبل 

إطالق األرض على الحياة المحلية  ولتوضيح المسائل المتعلقة بالمسؤولية ووضع األراضي 
  في حالة وجود حوادث األلغام / المتفجرات من مخلفات الحرب الحقا.

 
  لتزاماتاال  .12

2Tتتحمل مسؤولية سوف عن األرض ، فإن الحكومة  لمتعلقة باإلطالقوفقا لسياسة العراق ا
تبع اإلجراءات ي (الشخص العامل في هذا المجال) مشغلالعن األرض إذا كان  اإلطالق

 . INMAS الواردة في 
 
 المسؤوليات   .13

13-1- 2T  لشؤون االلغام المركز اإلقليمي)RMAC ( 
شؤون االلغام مسؤول عن تنظيم وٕادارة وتنسيق األعمال المتعلقة إن المركز اإلقليمي ل

بشؤون االلغام في المنطقة ولضمان الظروف الوطنية والمحلية ، والتي ستمكن اإلدارة 
 الفعالة للمشاريع المتعلقة بشؤون األلغام. 

إن المركز اإلقليمي لشؤون االلغام هو المسؤول في النهاية عن جميع مراحل عملية 
الق األراضي داخل المنطقة المسؤول عنها ، بما في ذلك المسح غير التقني. وعلى إط

وجه الخصوص ،وسوف يقوم المركز اإلقليمي لشؤون االلغام بإنشاء والحفاظ على 
النظام واإلجراءات الالزمة لجمع وتصنيف وتحليل ونشر المعلومات عن تهديد األلغام 

 ة المسح غير التقني. والذخائر غير المنفجرة كجزء من عملي
2T دائرة شؤون االلغام ، وبناء على توصية منRMAC  المركز اإلقليمي لشؤون االلغام

 يجب أن تعطي تفويض إلى المنظمات مناسب إلجراء عملية المسح غير التقني. 
تسهيل المعلومات التي تم جمعها من خالل عملية المسح غير التقني إلعداد أوامر  

 عمل السنوية.المهام وبرامج ال
تحديد االلتزامات (قضايا المسؤولية) المتعلقة بعمليات التطهير ، واألفراد الذين يقومون  

 بعملية المسح غير التقني ، والمجتمع المحلي ، وفقا للتشريعات الوطنية.
رصد ومراقبة تأثير مخرجات عملية اإلطالق عن األرض من خالل عملية المسح غير  

 التقني. 
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 مليات الع قسم  -13-2
 إن قسم العمليات سيكون مسؤول فيما يخص عملية المسح غير التقني : 

تحديد مهام المسح غير التقني التي ستجري وفقا لقائمة األولويات المعتمدة من  -أ 
 المناطق الملوثة.

 جمع الملفات المهمة ومهام مصادر  المسح  من خالل نظام  المهام. -ب 
 دمهم. رصد ومراقبة  نشاطات مصادر المسح وتق -ج 
 تلقي المعلومات التي تم جمعها.  -د 
 تقييم المعلومات.  -ه 
 التحليل والتكامل وتفسير المعلومات.  -و 
 االستعراض المستمر للمعلومات.  -ز 

 

  قسم إدارة المعلومات -13-3
 إن قسم إدارة  المعلومات سيكون مسؤول عن مايلي فيما يخص المسح غير التقني : 

 ك الملفات المهمة. تقديم جميع المعلومات المتاحة لتجميع تل -أ 
 فرز المعلومات التي وردت.  -ب 
وملئه بالملفات    IMSMAتسجيل المعلومات التي تم تقييمها في نظام  2T -ج 

 المهمة. 
 مساعدة قسم العمليات في التحليل ، والتكامل وتفسير المعلومات.  -د 
 نشر واستغالل المعلومات.  -ه 
 االستعراض المستمر للمعلومات. -و 

 
 

  ير)ات اإلزالة (التطهمنظم -13-4
 أن منظمات إزالة األلغام ستكون مسؤولة عن ما يلي فيما يخص المسح غير التقني :

 توفير التدريب لفرق المسح غير التقني إلجراء عملية المسح .  -أ 
 الدعم  اإلداري واللوجستي لفرق المسح.  -ب 
 رصد ومراقبة أنشطة فرق المسح وتقدمها.  -ج 
 ضمان تقديم تقارير مسح كامل وشامل. -د 
 لتنفيذ المسوحات غير التقنية. INMASوفقا للـ  SOPتطوير 2T -ه 
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التشاور عن كثب مع المجتمعات المحلية المتأثرة فيما يتعلق بجميع القرارات  -و 
 الصادرة عن المسح غير التقني. 

 قائد فريق المسح  -3-2
 عن ما يلي :  كون مسؤولسيفريق المسح  قائد
 التخطيط للمسح.  -أ 
 . بشكل امن المهمة تنفيذ -ب 
 دقيقة وواقعية.بصورة ومات معلالتسجيل  -ج 
في المركز اإلقليمي لشؤون قسم العمليات  في المنظمة ومدير العمليات  إطالع2T -د 

 . عملية المسحقبل وبعد بما يحصل على علم  وإبقائهم  RMACااللغام 
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 ) أ (  المرفق
 عملية صنع القرار

لقرار التي من شأنها مساعدة صنع االتقييم وعملية على تستند التي  دلةاأل أدناهيوضح الرسم التخطيطي  
األرض من   طالقإلأو  تطهير المنطقة ومنطقة الخطر المؤكدةقرار بشأن الالمسح في اتخاذ  فريق

تم التي  ةمعقولود الجهالالقبول الذي تم إحرازه في كل مبدأ على أساس  منطقة الخطر المؤكدةتصنيف 
 . ي شيءم يتم العثور على ألبحث عن المخاطر ولجراءها لإ

2Tمنطقة الخطر المؤكدة (تسجيل من  اجل تخاذ القرار المعايير الCHA  ( .اإلطالقمعايير مدرجة أدناه 
 . كذلك مبينة أدناهغام / المتفجرات من مخلفات الحرب االلتحتوي على  الشتباه في أنهاعن األرض من ا

 مصادر المعلومات  
 قين   /  الدفاع المدني أو أعضاء ساب جيشال /الشرطة •

 المجتمع  / مالك األرضين عن السلطة المحلية ممثل •

قواعد البيانات خرائط وسجالت العلى سبيل المثال  الوثائق  •
 حقول األلغام  

 شتبهالممنطقة الالمعلومات التي تم جمعها من خالل مراقبة  •
 الخ.  بها...

 
 دليل ال

من  اءأجزيمكن أن يكون األشياء المادية أو الدليل (مالحظة :  •
 المعلومات) 

 مرئية / الحفرة الاأللغام  •

 مرئية أو أجزاء من المتفجرات من مخلفات الحرب الالشظايا  •

 األحداثالحوادث أو  •

 نفجارات خالل الحرق أو استخدام األراضي الا •

وجود أو عدم وجود األلغام التي تدعم التصريحات الداعمة  •
 والمتفجرات من مخلفات الحرب 

 
 

تستخدم التي منطقة الراضي : على سبيل المثال استخدام األ •
لفترة محددة من الزمن من قبل السكان المحليين ألغراض 

  حطبجمع الالغذاء ووالصيد و غاباتالزراعة والرعي ، وال

لفترة محددة من  ةستخدمغير المالبنية التحتية المستخدمة أو  •
 الزمن (الطرق والمصانع) 

 
تمييز مصادر 

 المعلومات

 جمع األدلة
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، وسجالت  ةالمسح السابق سجالت حقول األلغام ، وتقارير •
 قاعدة البيانات القديمة 

 قتال في المنطقة الالنشاط العسكري /  •

  زرعها أو لم يتمعت رزن األلغام قد باتفيد  التي معلوماتال •

والمتفجرات من مخلفات الحرب التي تم إعطاء تقارير األلغام /  •
 مبادرة محلية. الجيش أو  طهيرها من قبل عن ت

 
المستوى مصدر والفي  ة منخفضالعالية والالثقة  األمثلة على 

 ض في قيمة األدلةخفالعالي  والمن
قائد الجيش يدعي أنه زرع األلغام في منطقة معينة ، ويعتبر  •

 ثقة عالية في المصدر والقيمة العالية لألدلة.  -به مصدرا موثوقا 

صديقا له   إنعضو في القوة الجوية التي تحرس الطريق قال  •
على مقربة من الطريق. الموقع  زرعت األلغام بان  سمع

قلة الثقة في المصدر والقيمة المنخفضة  -الجغرافي غير مؤكد 
 لألدلة. 

 
 األرض   إلطالق يةمعايير العراقال

• 2T للمنطقة التي يشتبه بأنها خطرة مسح شامل االنتهاء من إجراء) 
SHA  ( .والمناطق المحيطة بها 

 مقابالتتم تحديدها وأجراء الالمحلية مالك األرض / السلطة  •
 . لهم 

 يوجد أي نشاطات عسكرية أو قتال حدث في هذه المنطقة. ال •
 يوجد سبب تكتيكي واضح الستعمال االلغام في المنطقة. ال •
 تحديدالالذي تم والمسح البدء بعملية تم تطوير هذه المنطقة منذ  •

 ألي غرض؟). ( منطقة خطر مشتبه بها كون لت فيها 

 ال يوجد أي معلومات يعتمد عليها تفيد بأنه تم زرع ألغام. •

جميع االلغام التي تم اإلبالغ عنها بأنها طهرت من قبل الجيش  •
 والسكان المحليين.

 توجد حفر لأللغام المرئية. ال •
 اشهر. 6األرض المستخدمة للزراعة والرعي ألكثر من  •
، مالك األرض، ليمحال لمجتمعااألرض المؤشرة من قبل  •

 يوجد فيها خطورة). (أي ال خطرتشكل أي ال  األرض خدممست

 
ة الثقة تخصيص درج

في المصدر و قيمة 
 الدليل

ة تخصيص درج
 الثقة في المصدر و

 قيمة الدليل
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 توجد أدلة من أي مصدر.  ال •
البنى  التحتية المستخدمة ألكثر من شهرين (على سبيل المثال...  •

 الطرق)
 توجد أي حوادث لأللغام قد حدث. ال •
المعلومات الموثوقة والمعتمد عليها والتي تفيد بعدم وجود ألغام  •

 تم زراعتها.
 
 األرض  عدم إطالق عن ية معايير العراقلا
 .زرعت  في المنطقة  تدل على أن االلغام معلومات موثوقة  •

  المرئية. أللغام / الذخائر غير المنفجرة •

   .األلغام المرئيةحفر  •

مسامير أللغام أو ل والرزم  من التعبئة والتغليف ةمرئيالقطع ال •
 .تجهيزال

  . األطراف المفقودة يةالحيوانالجثث  •

 األرض ال تكون قيد االستعمال بسبب الحوادث في المنطقة  •

تقيم قيمة األدلة ، توحد وتدمج مع الثقة في مصدر المعلومات  إن •
. اتاالستنتاج من اجل تقديملمعايير اإلى جانب مطابقة سوية 

لمعلومات موثوق به اعلى سبيل المثال ، إذا كان مصدر 
م وجود أي نشاط عسكري عدتفيد بذات مصداقية المعلومات و

معروف في المنطقة ، ويمكن إطالق المنطقة كلها ، أو جزء منه 
، من الشك وإزالتها من قاعدة البيانات. إذا كان المجتمع المحلي 

 إلى إعادتهاويمكن  بها أيضاالمنطقة مشتبه  اعتبر، لسبب ما ، 
 الستخدامها ، مع الثقة ، واستنادا إلى األدلة. أيضا المجتمع 

 
وتجدر اإلشارة إلى أن العكس يمكن أن يحدث أيضا أي أنه قد  •

يكون هناك ما يكفي من األدلة ، والمصداقية في األدلة ، 
 إطالقال ينبغي أن يتم يفيد بأنه القرار الذي  إلىللوصول 

غير مسح إجراء المزيد من عملية الاألرض ولكن يجب أن يتم 
األرض.  تطهيريتم هناك شك في أن يجب أن يوجد  الأو تقني 

قد والتي الذي  عملية التطهيرويمكن في هذه الحالة أن تبدأ 
مزيد من األراضي التي يمكن الؤدي بعد ذلك في الكشف عن ت

 . إطالقهاأن يتم 

 

 
 الخاتمة
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 واحدا من ثالثة استنتاجات :  هناك يمكن أن يكون
 . المنطقة إلطالقك ما يكفي من الثقة لهنا .1
 .  قد يكون مناسبالمسح التقني  .2
  التطهير مطلوب. .3

 تقنيوثيق / تسجيل عملية المسح غير البتاأللغام  الةتقوم منظمات إزومن األهمية بمكان أن 
عن األراضي .  إلطالقاأو عدم  األراضي /  إلطالقالقرار النهائي  مكنتهم من اتخاذالتي و

 نا. تشرح عملية صنع القرار على أن يكون مضموالتي واضحة الومراجعة الحسابات 
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 )ج(المرفق 
 المعدات الالزمة لفريق المسح غير التقني

 فيما يلي ينبغي أن يكون الحد األدنى من المعدات التي يحملها فريق المسح غير التقني :
 المالحظات العدد الوصف ت
  1 مناظير 1
 موشوري 1 البوصلة 2
 للمنطقة المراد مسحها مجموعة خرائط 3
 لعلميةالدرجات ا 1 منقلة 4
  1 مع بطاريات احتياط GPSجهاز  5
  1 كاميرا رقمية 6
 وجود عدد كافي من نسخ البيانات IMSMA 1ملف المهمة مع أوراق جميع بيانات  7
  1 دفتر مالحظات مع قلم 8
  مجموعة ورق رسم مع أقالم جاف و حبر 9

  1 سيارات دفع رباعي 10
  1 كسجينعدة الصدمة  الطبية مع نقالة واأل 11
  20 عالمات ألغام 12
  لفة 2 شريط تأشير ألغام 13
 لوضع عالمة النقاط المرجعية علبة 1 الطالء األحمر المستخدم للتأشير وفرشاة 14
 لوضع عالمة النقاط المرجعية 20 أوتاد معدنية قصيرة 15
 إلصالح عالمات األلغام  سلك ربط 16
 CDMAيل / موبا 1 هاتف لالتصال مع المنظمة 17
  2 راديو تردد عالي جدا محمول 18
  1 كاشفة ألغام مع بطاريات احتياط 19
  1 عدة إزالة يدوية 20
 مئزر و خوذة 2 عدة الحماية الشخصية 21
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 )ح(المرفق 
 تقنيعملية المسح غير ال

 مقدمةال .1
جانب جمع إن عملية المسح غير التقني عادة ما تنطوي على دراسة مكتبية للمعلومات إلى 

معلومات من السجالت السابقة ، الحصول على المعلومات من المؤسسات المركزية ومصادر 
المعلومات األخرى ذات الصلة (الشرطة والجيش والمستشفيات والسلطات المحلية ، ومالك 

 األراضي ، وما إلى ذلك) وعمليات التفتيش للمنطقة التي يشتبه بها في الحقل. 
 ألف من المراحل التالية : العملية يجب أن تت

 التخطيط والتحضير.• 
 جمع المعلومات النوعية من النوع الصحيح. • 
 الترتيب والتقييم. • 
 التحليل والتكامل والتفسير. • 
 النشر واالستغالل. • 
 االستعراض (المراجعة). • 

 
 التخطيط والتحضير  .2

ري لهذه المهمة ويجب أن ينفذ أن التخطيط المطلوب لعملية المسح غير التقني يعتبر ضرو 
قبل القيام بعملية المسح. عند التخطيط لمثل هذه المهمة ، ينبغي أن نتذكر دائما بان تلك 
التجربة سوف لن تفوق دائما الحس العام والمنطق واألمان والسالمة والتي من شأنها أن تكون 

 دائما ذات األولوية القصوى. 
روري لضمان أنه ال يمكن تحقيق أهداف المسح مع الموارد التخطيط الدقيق واإلعداد يعتبر ض

المتاحة وفي الوقت المناسب. وينبغي النظر واألخذ بعين االعتبار جميع المصادر المحتملة 
 للمعلومات. وفرق المسح سوف تقوم بتقديم المصدر الرئيسي للمعلومات. 

اد ألنشطة المسح غير مسؤوال عن التخطيط واإلعد  RMACوسوف يكون المركز اإلقليمي 
التقني. وسيكون قسم العمليات بتولي الدور القيادي خالل مرحلة التخطيط واإلعداد بدعم من 

 قسم إدارة المعلومات. 
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 حديد األولويات ت -3-3
خالل هذه المرحلة من التخطيط واإلعداد من المهم أن يتم تحديد أولويات المناطق التي 

ويات من األهمية بمكان أن يقوم المركز اإلقليمي يشملها المسح. في تحديد األول
RMAC  األخذ باالعتبار جميع أصحاب المصلحة . وينبغي استشارة أصحاب المصلحة
 التالية : 

 ورة كما وردت من مختلف الوزارات.دائرة شؤون االلغام مع المتطلبات المذك -أ 
 خلفات الحرب . الحكومة اإلقليمية والمناطق الملوثة باأللغام والمتفجرات من م -ب 
قادة المنطقة التي تحتوي على المناطق الملوثة باأللغام والمتفجرات من مخلفات  -ج 

 الحرب . 
 رؤساء البلديات والمناطق الملوثة باأللغام والمتفجرات من مخلفات الحرب .  -د 
 السكان المحليين المتأثرين بشكل مباشر بالتهديد. -ه 
ت إلطالق األرض. وسوف يقوم المركز أولويات المسح تشكل جزء من جميع األولويا 

بتجميع قائمة األولويات ضمن نشاطات اإلطالق عن األراضي  RMACاإلقليمي 
 .وتقديمها إلى دائرة شؤون االلغام للموافقة والمصادقة عليها 

 
 خطة المسح  -3-2

عندما يتم تحديد األولويات والموافقة عليها ، الخطة ستجمع لمخاطبة العملية لمعالجة 
الل موارد المسح، وأنشطة المسح ستجري لمعالجة المناطق ذات األولوية على واستغ

،  RMACالنحو األكثر فعالية. وتتم الموافقة على الخطة من قبل مدير المركز اإلقليمي 
 وينبغي أن ترسل إلى جميع أصحاب المصلحة. 

م إجراء ويجب أن تشير الخطة  إلى مصادر المسح ، المناطق ذات األولوية التي سيت
 عملية المسح عليها والجدول الزمني إلجراء األنشطة. 

 
  أمر المهام -2-3

قسم العمليات سيجمع طلبات تكليف المهام والتي ستصدر إلى فرق المسح لهذه المهمة  
وفقا لخطة المسح غير التقني. انظر المرفق ب لنظام المهام. يجب أن تشمل أوامر 

المراد مسحها المتاحة في تلك اللحظة في المركز المهام  كافة المعلومات عن المنطقة 
 . وفيما يلي أمثلة من المعلومات التي قد تكون متاحة :RMACاإلقليمي 

السابقة التي أجريت تنطبق على نظام  التأثيريتقارير عن عمليات المسح  -أ 
 المهام. 
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قائمة من النقاط الممكنة لالتصال (األسماء المتاحة ومواقع األشخاص الذين  -ب 
 نبغي إجراء مقابالت معهم). ي

المعلومات المتاحة عن حوادث األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب  التي  -ج 
 وقعت داخل المنطقة.

معلومات االتصال من المسؤولين والقادة العسكريين والمستشفيات والمصادر  -د 
 الموثوقة السابقة ، الخ. 

)  SHA بها ( تشير إلى جميع المناطق الخطرة المشتبه  IMSMAخرائط  -ه 
 المسجلة بالفعل في المنطقة التي سيتم إجراء عملية المسح فيها. 

خرائط وصور األقمار الصناعية والصور الجوية والمخططات التي قد تكون  -و 
 متاحة. 

 . ةمتوفر تسجالت حقول األلغام إذا كان -ز 
سيجمع ملف المهمة الذي يشمل ترتيب  RMACقسم العمليات في المركز اإلقليمي 

المهام وصف المهام و كافة المعلومات المتاحة. وسيتم تخصيص رقم مرجعي لملف 
. وسيقوم قسم العمليات باالحتفاظ RMACالمهمة من قبل قسم العمليات في الـمركز

بسجل لجميع ملفات المهمة ، وأصدر في اليد. وستحال ملفات المهمة إلى مدير المركز 
RMAC  إلصداره إلى  منظمات إزالة األلغام. وسيقوم المديرRMAC   بنشر ملف

 المهمة لكل توقيع لمنظمة إزالة األلغام. 
بعد االنتهاء من المسح سيقوم قائد فريق المسح بإدراج جميع المعلومات التي تم جمعها 

الخرائط (تقرير المسح غير التقني، كل المالحظات التي اتخذت خالل المسح والصور و 
 . RMACوالرسومات ) في ملف المهمة وٕاعادتها إلى مدير المركز 

 
 المسح التابع لمنظمات اإلزالةفريق  المعد من قبل واإلعدادالتخطيط   -2-4

 : فريق المسح غير التقني يجب أن يتكون كحد أدنى ، من األفراد التالية : تركيب الفريق
 قائد فريق المسح. -أ 
 مساعد المسح.   -ب 
 المؤهلين). ALS عاف (موظف اإلس  -ج 
 السائق.  -د 

أن كل من قائد الفريق ومساعده يجب أن يكونوا حاصلين على  دورة المسح المعتمدة 
ومجتازيها بنجاح. ومن المهم أيضا أن يكون على األقل  واحد من قائد فريق المسح أو 

 مساعد قائد الفريق يجب أن يكون لديه خلفية عسكرية .
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بعد استالم ملف المهمة يجب على قائد الفريق أن يقدم  : تبيالتخطيط / التقييم المك

 التقدير ،  الخطة الكاملة ويطلع فريقه. الجوانب التالية ينبغي أن تؤخذ في االعتبار : 
مراجعة جميع المعلومات الواردة في ملف المهمة وتحديد المهمة التي في متناول  -أ 

 اليد ، وسبب المسح. 
 جراء عملية المسح عليها. موقع المنطقة التي سيتم إ -ب 
 الوقت المسموح به الستكمال المسح.  -ج 
 أفضل الطرق المؤدية إلى  المناطق والمسافات للسفر.  -د 
التاريخ والوقت للرحيل. إتاحة الوقت إلعالم الفريق ، إطالع كل من المركز  -ه 

األشخاص ، واإلعداد للمعدات والمركبات ،  RMACوقسم العمليات 
 . والتحضيرات اإلدارية

خطة جمع البيانات األولية . تحديد نقطة البداية لالتصال وٕاعطاء المواعيد  -و 
 إلجراء مقابالت معهم إذا كان ذلك ممكنا. 

 توافر أماكن السكن في المناطق لفريق المسح إذا لزم األمر.  -ز 
المخازن والمعدات التي يتعين اتخاذها على طول. انظر المرفق ج للحصول  -ح 

 لمعدات  لمهام المسح غير التقني.على قائمة المقترحة ل
إعداد قائمة من المعلومات التي سيتم جمعها والمصادر المحتملة للمعلومات.  -ط 

 انظر المرفق د عن القائمة المقترحة للمعلومات خالل المسح غير التقني. 
الوقود الالزم للقيام بهذه المهمة ، ونقاط التزود بالوقود الممكنة ، واألموال الالزمة  -ي 

 اء الوقود. لشر 
 

المعدات الالزمة إلجراء المسح غير التقني مدرجة في المرفق ج. والحد  :إعداد المعدات
األدنى من المعدات الالزمة للمسح غير التقني وأية معدات إضافية وفقا لتقدير فريق 
المسح / منظمة إزالة األلغام. يجب على جميع أعضاء الفريق أن يكونوا ملمين باستخدام 

كل عنصر. البروفات التي ستجرى عند الضرورة. جميع المعدات لتكون آمنة في  وأداء
السيارة ، وينبغي أن تكون متاحة بسهولة للمستخدمين في أي وقت من األوقات. قبل أن 

 :  يما يليتم الرحيل يجب إجراء 
 التحقق من المعدات  ألداء الخدمة ، وتبديلها إذا وجد هنالك خلل.  -أ 
 البطاريات وشحنها ويجب أن تؤخذ دائما  قطع الغيار.  التحقق من جميع -ب 
 الفحص الدقيق للسيارة ، إعدادها وتزويدها بالوقود.  -ج 
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ضمان وجود قرطاسيه كافية ألخذ المالحظات ، الستكمال تقارير المسح ورسم  -د 
 المخططات المطلوبة. 

 .ضمان أن يتم الحصول على جميع الخرائط المطلوبة و تحديد الطرق وتأشيرها -ه 
 جميع صهاريج المياه مليء  -و 
التحقق من االتصاالت (الراديو والهاتف وغيرها) للبقاء على اتصال في كافة  -ز 

 أنحاء المهمة. 
. موظف العمليات لمنظمة إزالة األلغام وموظف العمليات في إطالع موظف العمليات

وٕاذا (إن وجد) سيتم إطالعهم  من قبل قائد فريق المسح عن نواياه ،  RMACالمركز 
كان هنالك أي مشاكل للفريق  مع تخطيطهم ، أي مشاكل يمكن أن توقع ، وتوفير 

 المعلومات الجديدة عن الحالة العامة. 
 

 التحرك أو التنقل إلى مناطق المسح  -2-5
إذا لم يكن العضو في فريق المسح على دراية بالطريق إلى المناطق التي سيشملها 

لفريق المسح أال يحاول سلك طرق غير المسح يجب الحصول على دليل. وينبغي 
معروفة بدون الدليل المناسب. عند القيادة على الطرق الوعرة يجب البقاء على مسارات 
المركبة في االستخدام فقط وتحت أي ظرف من الظروف يجب عدم ترك هذه المسارات. 

تاحة ، عند وينبغي على األفراد ارتداء أحزمة المقاعد في جميع األوقات ، عندما تكون م
السفر. وٕاذا كانت هنالك حاجة للموظفين لمغادرة السيارة ، يجب عليهم البقاء على 

 مسارات المركبة وٕاجراء أي وظيفة ضرورية  من هناك. 
الطريق وأحوال الطرق سيتم تسجيلها في تقرير مسح وتقييم ما قد يكون عليه حال الطرق 

 في مختلف ظروف الطقس. 
 

 جمع المعلومات  -3
رحلة الثانية من المسح غير التقني تشمل جمع المعلومات.  فرق المسح المدربة ستكون الم

مسؤولة عن جمع معظم المعلومات. الطريقة المستخدمة من قبل الفرق لجمع المعلومات خالل 
عملية المسح غير التقني ستتم من خالل المقابالت مع المصادر وتسجيل ما يالحظونه من 

 لمنطقة الخاضعة للمسح.خالل زيارتهم إلى ا
إنشاء  ترتيبات وٕاجراءات خاصة   RMACيجب على دائرة شؤون االلغام والمركز اإلقليمي  

أيضا  مع المنظمات األخرى والمؤسسات الحكومية ، بما في ذلك استخدام  ضابط االتصال 
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و / أو ترتيب اجتماعات خاصة لتحسين فرص الحصول على المعلومات التي تساعد في 
 تخطيط وٕاجراء عمليات المسح وغيرها من األنشطة المتعلقة باأللغام. ال

 
 مصادر المعلومات   -3-1

أعاله فيما يلي مصادر المعلومات  7.1.3باإلضافة إلى المصادر المذكورة في القسم 
كلما كان ذلك  الممكنة ، وينبغي أن يتم استجوابهم على يد فرق المسح غير التقني

 :ممكنا
عادة ما يكون لدى المسؤولين بعض األفكار عن مكان  .منطقة المسؤولين -أ 

مناطق االلغام الفعالة داخل المناطق الخاضعة لمسؤولياتهم. ويمكنهم أيضا 
جلب  فرق المسح لالتصال مع مصادر المعلومات األخرى. وقد يقومون بتقديم 
 فكرة عامة أيضا عن ماهية  نوع المصادر المسدودة بسبب األلغام / المتفجرات

 من مخلفات الحرب من السكان المحليين. 
هؤالء األعضاء يعيشون بين السكان  .الشرطة المحلية وأعضاء الدفاع المدني -ب 

، وينبغي أن يكون لديهم معرفة جيدة عن خطر األلغام الموجودة في المنطقة. 
احتمال أن يقوم سكان المناطق باإلبالغ عن المناطق الخطرة وحوادث األلغام  

. ويمكنهم أيضا جلب فرق المسح  ليكونوا على  اتصال مع شيء عظيم
 مصادر المعلومات األخرى. 

توفر وحدات  الجيش المنتشرة حاليا في المناطق  بعض  القادة العسكريين -ج 
المعلومات عن المناطق الخطرة التي تواجهها خالل أنشطتها الروتينية في 

دة في هذه  خالل الصراع المنطقة. وهناك احتمال أيضا أن انتشار  بعض القا
يشارك المهندسين العسكريين  ، وبالتالي قد تعرف أين زرعت األلغام األرضية

في إزالة األلغام األرضية في المناطق المتضررة ،  والتي تم استيرادها من اجل 
 الحصول على مواقع لمثل هذه األنشطة.

لى القادة مالحظة : قد تكون هناك حاجة لتقديم خطاب عن فريق المسح إ
 العسكريين المحليين.

يمكن للمستشفيات المحلية من تقديم معلومات   المستشفيات والعيادات المحلية -د 
بشأن ضحايا األلغام األرضية. ومن المهم للحصول على أسماء هؤالء الضحايا 

 ، فضال عن نوع  اإلصابة تعرضوا لها والعالج الذي يقدم.
التي تم الحصول عليها من ضحايا األلغام  . المعلوماتضحايا األلغام األرضية  -ه 

األرضية يمكن أن تعطي مؤشرا واضحا عن مواقع المناطق الخطرة ، ومستوى 



 غام   لالمعايير الوطنية لشؤون اال
2016  

 28 

التلوث ، وتوجهات السكان المحليين وعلى مستوى وتأثير برامج التوعية 
بمخاطر األلغام. من المهم جدا للحصول على موقع دقيق (في أقرب وقت 

الحادث ، وما هو عمل الضحية الذي كان يقوم ممكن) من حيث مكان وقوع 
 به في وقت وقوع الحادث.

,حيث تجري تغطية واسعة  التوعية بمخاطر األلغام للعاملين في الميدان -و 
حيث يكون العاملين في الميدان على اتصال  للمناطق المتضررة من األلغام

طق دائم مع السكان المحليين  لجمع المعلومات عن الموقع لبعض المنا
الخطرة.  إضافة إلى جمع المعلومات في الميدان أيضا معلومات بشأن ضحايا 
األلغام في المناطق الخاضعة لمسؤوليتهم. ويشير العاملين الميدانيين أيضا إلى 
مستوى التوعية من مخاطر األلغام التي أجريت في مناطقهم ،و ما هي 

األلغام ، والتي تؤثر في المجاالت التي ال تزال بحاجة إلى التوعية من مخاطر 
الغالب جزء من السكان من جراء وجود األلغام وما هو ميول السكان المحليين 

 ورد فعل تجاه وجود األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب .
وهم السكان المحليين والناس الذين يتأثرون من جراء وجود  السكان المحليين -ز 

ويمكن أن تقدم دليال واضحا على األلغام / المتفجرات من مخلفات الحرب. 
هي الطرق  أرض الواقع حيث خطر األلغام من مخلفات الحرب / وما

والمصادر التي تهددت باأللغام, يتم االستعانة بالسكان لمعرفة أنواع األلغام 
موجودة ، ومن ومتى وكيف تم زرعها ,ويمكن اإلشارة إلى خسارة السكان 

األبقار والماعز والكالب وغيرها) بسبب التهديد المحليين الثروة الحيوانية (مثل 
والذي سيعطي إشارة واضحة عن موقع الخطر. يمكن للسكان المحليين كما 
تقديم شرح على استخدام األراضي قبل تلوثها باأللغام والخطة المستقبلية 

 الستخدامها بعد التطهير.
 
 المعلومات المزمع جمعها -3-2

ن المسح غير التقني هو لجمع المعلومات عن كما سبقت اإلشارة إلى أن الهدف م
المناطق الخطرة والمشتبه بأنها خطرة جديدة. يجب جمع معلومات عن المناطق 
المتضررة من األلغام / المتفجرات من مخلفات الحرب والمناطق التي ال تتأثر. ووصف 

للحصول المعلومات التي يتعين جمعها بمزيد من التفصيل أدناه ، وانظر أيضا المرفق 
على قائمة واقترح أن يكون للمعلومات التي تم جمعها خالل المسح غير التقني يتم جمع 

 المعلومات في المسح غير التقني بحسب المنطقة المؤكد خطورتها:
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تقدم وصفا لحجم تهديد األلغام / المتفجرات من مخلفات الحرب  ، وذلك لتقييم  -أ 
على األقل للحد من الخطر من خالل وضع مقدار ونوع الموارد الالزمة لإلزالة (أو 

 )عالمات الخطر ، والتوعية ، و / أو إزالة
على موقع وحجم  المنطقة الخطرة من أجل تحديد مكان والخروج منها بسالم  -ب 

 وبسرعة في مرحلة الحقة ، من أجل إجراء مسح تقني و / أو إزالتها.
التربة ، وتلوث التربة  على التضاريس المحلية بما في ذلك التعريف األرض ، نوع -ج 

والصرف الصحي ، والغطاء النباتي (النوع والكثافة)، من أجل أن يصف بعبارات 
 عامة العوامل التقنية التي من شأنها أن تؤثر على الموارد الالزمة إلزالتها.

أنواع وكثافة األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب. من الضروري أن التفاصيل   -د 
افية لتقييم ا لموارد الالزمة إلزالة األلغام. ويتم جمع معلومات التي جمعت تكون ك

أكثر تفصيال عن كثافة وعمق هذه األلغام والقذائف غير المنفجرة في كل منطقة 
 وينبغي للمسح غير التقني أيضا جمع المعلومات : خطرة خالل المسح التقني

لمرافق اللوجستية ، عن حالة وٕامكانات البنية التحتية المحلية ، بما في ذلك ا .1
والنقل ، واالتصاالت والمرافق الطبية التي يمكن استخدامها لدعم المسح التقني 

 و / أو مشاريع إزالة األلغام.
على الظروف المناخية المحلية (هطول األمطار ودرجة الحرارة والرطوبة) ،  .2

 وتأثيره المحتمل على المسح التقني و / أو مشاريع إزالة األلغام.
2T كشف المسح غير التقني الذي سيجرى في المناطق المشتبه بها خطرة  لتسجيل حيث

 حظات فريق المسح  ، على سبيل المثال :مال
  حرث األرض التي من المفترض أن تكون جزءا من المنطقة الخطرة 
 .العشب ضمن منطقة يشتبه في أنها خطرة 
 .الحيوانات والرعي في منطقة يشتبه في أنها خطرة 
  يلعبون في المنطقة التي يفترض أن تكون خطيرة.األطفال 
 .البناء يجري داخل منطقة يشتبه في أنها خطرة 
 .طرق اآلمن / المسارات التي اتخذتها السكان المحليين من خالل المناطق الخطرة 

 
 
 

 نماذج  جمع البيانات للمسح غير التقني  -3-3
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التي يجب طرحها خالل  المتوافقة مع (انظر المرفق هاء) يكون مصدر ماهية األسئلة
المقابالت. من المهم أن تحدد مسبقا جمع المعلومات قبل بدء المقابلة. وٕاعداد قائمة من 

األسئلة التي يجب طرحها أثناء المقابالت. وهذا يضمن عدم غياب أية معلومة خالل 
عند إجراء مقابالت مع مصادر المعلومات يقوم فريق المسح بتثبيت األمور  المقابلة

 تالية :ال
 من المهم الحصول على إذن للمدعى عليه قبل تنفيذ المقابلة. -أ 
 اإلعالن عن الغرض الذي من أجله يتم جمع المعلومات المقابلة. -ب 
ذكر الوكاالت المسؤولة عن التصريح في عملية المقابلة (على سبيل المثال ، يتم 2T -ج 

 لسلطة البلدية)./ السلطة المحلية / ا RMACإقراره من قبل دائرة شؤون االلغام و 
 توضيح أن هوية الضيف ستبقى سرية للغاية. -د 
بدء عملية المقابلة باألسئلة األقل أهمية واالعتيادية من أجل بناء الثقة بين المذيع  -ه 

 والضيف و.
 ينبغي أن تكون األسئلة : -و 

 أن يكون من السهل فهمها.• 
 أن تكون حساسة من الناحية الثقافية ومحددة.• 
 بسبب األجوبة.عدم حمل ضغينة • 

وٕاذا كان الضيف يعرف بمواقع األلغام / الذخائر غير المنفجرة و / أو الحوادث  -ز 
عندها ال تتبعه  بل أسئلة عن المناطق الخطرة  للداللة من منطقة آمنة. الحظ دائما 
، أخذ قياسات ، المحامل ، والصور ، وما إلى ذلك في المنطقة آمنة. ال تدخل أبدا 

 المنطقة الخطرة.
حيثما ال يمكن تحديد المواقع على أرض الواقع من قبل األشخاص فيسمح له / لها  -ح 

أن تشير على الخريطة لتحديد تقريبي لإلحداثيات ، أو السماح له / لها برسم 
تخطيطي من وجهة نظر محددة (الشبكة المشار إليها) مع مسافات تقديرية 

 وعالمات.
حقق منها. ويجب بذل الجهود لتأكيد المعلومات التي تم جمعها يجب دائما الت -ط 

 أوضاع المعلومات.
 
 
 

 الحركة حول المناطق الملغومة -3-4
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ويجب على األفراد دائما التحلي بالحس السليم في المنطقة الملوثة ويجب أال يتعاملوا مع 
أو محاولة التحرك في جميع أنحاء المنطقة الملوثة من دون دليل المحلي الذي يعرف 

منطقة الملوثة. يجب على األفراد عدم تغيير المسارات لمركباتهم أو المنطقة وموقع ال
النياسم ، مع ذلك ، حيث يمكن استخدام دليل يمكن االعتماد عليه التخاذ أي عمل, بعد 

 ذلك سوف يكون مقبوال للقيام بذلك. وٕاذا كان هذا هو الحال بعد ذلك فينبغي:
وثة  وانك تطلب حدود تقريبية. ويجب تبين للدليل أنك ال تنوي الدخول للمنطقة المل -

على األفراد دائما التمتع  بالحس ا لسليم عند العمل في المنطقة الملوثة ويجب أال 
يتعاملوا مع أو محاولة التحرك في جميع أنحاء المنطقة الملوثة من دون دليل المحلي 

دليل  الذي يعرف المنطقة وموقع المنطقة الملوثة. مع ذلك ، حيث يمكن استخدام
يمكن االعتماد عليه بعد ذلك سوف يكون مقبوال للقيام بذلك. وٕاذا كان هذا هو الحال 

 بعد ذلك ما يلي هو يحدث :
 تبين للدليل أنك التنوي ا لدخول المنطقة الملوثة وتتطلب سوى حدود تقريبية. -أ 
وينبغي أن تكون السيارة متوقفة في مكان يمكن الوصول إليها (السيارة من النوع  -ب 

لذي يمكن الخروج من دون مزيد من المناورات) ، ومساعد طبي وسائق مركبة ا
 معد لحالة طوارئ .

 أخبر الدليل على التحرك ببطء ، حتى تتمكنوا من المتابعة بسهولة. -ج 
 إقامة االتصال الالسلكي مع مساعد المسح والمسعفين والحفاظ عليه أثناء الحركة. -د 
األلغام وتزودهم بمعلومات عن تحركات إقامة اتصاالت أيضا مع منظمة إزالة  -ه 

 المخطط الخاص بك.
إذا لزم األمر مغادرة مساعد المسح  السيارة أو النقطة اآلمنة حيث سيكون من  -و 

 الممكن بالنسبة له مراقبة تحركاتك.
،متحسس سلكي ، ومناظير ،  وواخزخذ معك جهاز الكشف عن األلغام ،  -ز 

استخدام هذه المواقع ، وجهاز راديو.  وكاميرا ، خريطة وبوصلة ، محمول لتحديد
 المعدات عند االقتضاء.

 اتبع  الدليل على مسافة آمنة ال تقل عن خمسة أمتار. -ح 
 السير على خطوات  الدليل. -ط 

مدربين دائما في مسائل والتوعية من  اليسو ويجب أن يدرك  األفراد دائما إن االدالء  
ى بعد سنتيمترات فقط من األلغام / مخاطر األلغام المدربين وسوف تمر في أماكن عل

 المتفجرات من مخلفات الحرب وعليه يجب إعالمهم بأنهم على مقربة من الخطر.
 



 غام   لالمعايير الوطنية لشؤون اال
2016  

 32 

 المالحة  -3-5
يجب أن يكون أفراد المسح من المالحين االختصاصيين وقادرين على قراءة الخريطة 

اتجاهات  ويمكن تحقيق ذلك عن طريق أخذ ،ومعرفة الحدود التقريبية للمناطق الخطرة. 
وثبت هذه االتجاهات مختلفة عدة نقاط آمنة المعروفة إلى أقصى الحدود (نظر الدليل). 

التي تتقاطع مع بعضها البعض وسوف تكشف عن الحجم التقريبي للمنطقة الخطرة. 
 انظر المرفق  للحصول على مثال على تأشير  المنطقة الخطرة.

جاد المواقع الثابتة. حيث أنه من المستحيل أن نظام تحديد المواقع هو األداة الرئيسية إلي
تأخذ قراءات لتحديد المواقع بطريقة الحذف  باستخدام البوصلة ، الخريطة والخطوات. 
وينبغي أيضا استخدام مقياس سرعة ا لمركبة لتسجيل الطريق. كل ما يلزم من 

 اإلحداثيات يتم تسجيلها في تقرير المسح.
كون محددة بوضوح ، وضع عالمة بشكل دائم على األرض جميع نقاط الداللة يجب أن ت

 وتسجيلها بدقة. نقاط الداللة التالية تنطبق على المسح غير التقني :
الداللة الجغرافية. وهناك نقطة داللة ثابتة على مسافة بعيدة من المناطق  -أ 

الخطرة. يتم تثبيت هذه النقطة عادة في الموقع / القرية حيث بدأت الدراسة. 
بغي أن يكون سمة ثابتة ومعترف بها بسهولة (مثل المدرسة ، الكنيسة ، طرق وين

أو جسر) التي يمكن استخدامها للمساعدة في االنتقال إلى واحد أو أكثر من 
نقاط و / أو نقطة االنطالق. وال بد من تحديد الموقف بشكل دقيق لتحديد 

ي مفصل في تقرير المواقع ، وٕاحداثياتها و. يجب أن يكون وصف دليل جغراف
 المسح.

نقطة مشاهدة. وهناك نقطة داللة ثابتة على مسافة بعيدة عن المناطق الخطرة  -ب 
.يكون الموقع من حيث شوهدت واحدة أو أكثر من المناطق الخطرة من قبل 
فريق المسح. وينبغي أن تعرف بسهولة كعالمة  معرفة  وضعت بشكل دائم على 

مساعدة في االنتقال إلى واحد أو أكثر من أألرض  والتي يمكن استخدامها لل
نقطة البداية. وال بد من تحديد الموقف بشكل دقيق لتحديد المواقع ، وٕاحداثياتها . 

 مترا. 10وينبغي أن تسجل بدقة   بنسبة خطأ ال ٍتقل عن 
نقطة البداية. تشير إلى نقطة البداية من حدود المنطقة الخطرة إلى نقطة داللة  -ج 

ن يكون نقطة تميز بشكل دائم. وينبغي أيضا أن يكون موقف دائمة. ويجب أ
دقيق لتحديد المواقع التي تم تحديدها من قبل ، وتدوين إحداثياتها . ويجب أيضا 
تثبيت الموقع بالبوصلة وقياس  المسافة من نقطة المشاهدة / أو الدليل 

 الجغرافي.
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 التسجيل  -3-6

ستبيانات والمذكرات)  ،و يمكن إضافة ينبغي اإلبقاء على الوثائق األصلية (مثل اال
معلومات إضافية  للتوضيح واإلسهاب . ومع ذلك ، ال ينبغي المحاولة في تحليل أو 
تفسير المعلومات ألن ذلك قد يؤدي إلى تفسير خاطئ للمعلومات في وقت مبكر  التي 

أن يؤثر يجري استخالصها من مجموعة كاملة من البيانات ، وهذا اإلبهام يمكن بدوره ، 
 على الطريقة التي  تجمع فيها المعلومات المتبقية  وتفسيرها.

يمكن بسهولة فقدان  المسح غير التقني إذا كانت المعلومات المكتسبة قد سجلت بشكل 
غير صحيح. على فريق المسح ضمان تسجيل المعلومات بصورة دقيقة قدر اإلمكان 

,حيث يمكن تقديم  قة جدا ومحددةوكذلك االتجاهات ولإلحداثيات يجب أن تكون دقي
 وصف دقيق للمنطقة باالستعانة بالمخططات واإلحداثيات:

 الداللة الجغرافية. -أ 
 نقطة مشاهدة. -ب 
 نقطة البداية. -ج 
 المناطق اآلمنة حول المناطق الخطرة. -د 
 حدود تقريبية من المناطق الخطرة التي تم تحديدها. -ه 
 األلغام المرئية / والذخائر غير المنفجرة. -و 
 الحوادث لأللغام األرضية. مواقع -ز 
 مواقع عسكرية مثل المالجئ والخنادق والسدود الدفاعية ، الخ. -ح 
 المرافق األخرى التي يمكن أن تدعم متابعة المسح التقني وعمليات إزالة األلغام. -ط 

ليس على فريق المسح التقني العودة إلى الموقع ليكون بمثابة دليل ، وبالتالي كل 
يسهل على اآلخرين متابعته. يقوم  سجيلها يجب أن تكون دقيقة حتىالمعلومات التي يتم ت

 فريق المسح الشامل بإكمال  التسجيالت ، 
والرسومات ، الترتيبات ، وما إلى ذلك قبل مغادرة المناطق التي تم مسحها لضمان عدم 

 إهمال أي معلومات ، وٕاذا هناك حاجة لمزيد من المعلومات يمكن جمعها  قبل المغادرة.
2T وينبغي جمع المعلومات بطريقة منهجية على نماذج جمع البيانات كجزء من عملية المسح

غير الفنية على النحو الوارد في المرفق هاء ,يجب  استخدام وتسجيل كل المعلومات. 
يجب الكتابة على نموذج جمع البيانات ويجب أن تكون قابلة للقراءة ومفهومة بشكل مع 

بذل كل الجهود الستكمال ورقة جمع البيانات وٕاكمالها (يجب  بقاء الصفحة نظيفة. يجب
تعبئة جميع الحقول بشكل دقيق وشامل قدر اإلمكان). ويمكن طباعة  ورقة مكتوبة بخط 
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اليد وٕادخال البيانات فيها ومن ثم إدخالها على النموذج الرقمي وطباعتها لتقديمها إلى 
RMAC شكل النموذج ٍكجزء من ملف المهمة لكن مكتوبة بخط اليد ،الذي ينبغي أن ي
 2Tالمقدمة.

2T بعد االنتهاء من ورقة جمع البيانات ، والرسومات و ملحقات الخريطة فانه يجب على قائد
فريق المسح  إدراج جميع المالحظات في ملف المهمة التي قدمت أثناء المسح. وسيقوم 

 RMACلعمليات أو قائد الفريق بمراجعة المعلومات إلكمالها قبل تقديمها ضابط ا
 

 رسم الخرائط والمخططات  -3-7
 ويقوم فريق المسح بإصدار الخرائط والرسومات التالية خالل المسح غير التقني :

تسقيط الخريطة . ويتم تسقيط الخريطة على منطقة المسح من قبل فريق المسح والتي   -أ 
هدة. يوضع يتم فيها تأشير الطرق ، وحدود المنطقة الخطرة و نقطة االنطالق والمشا

اسم ومقياس ومفتاح للخريطة. تأكد من أن نظام تحديد المواقع ، ومفتاح الخريطة 
 يتوافق في كل مرة عند استخدام نظام تحديد المواقع.

يتم رسم مخطط بمقياس لكل منطقة خطرة يتم  رسم مخطط بياني لكل منطقة خطر  -ب 
الداللة الجغرافية و ، ويجب تأشير الحد األدنى  من معلومات  تعريفها خالل المسح

 والطرق ، وتحديد الحدود للمناطق الخطرة ، ونقاط التحول واالتجاهات والمسافات.
لمزيد من التفاصيل عن اإلجراءات واألساليب والقواعد على رسم الخرائط انظر الملحق 

 (ج).
 

 وضع عالمات على المناطق الخطرة  -3-8
فريق المسح استخدام عالمات وأشرطة إذا تم العثور على منطقة مؤكدة خطورتها, فعلى 

في معداتهم وتأشير مداخل المناطق الخطرة الواضحة لتحذير السكان المحليين من الخطر. 
ومن المهم أيضا أن أبل غ السكان المحليين عن العالمات وموقعها وطلب منهم عدم 

 العبث بها.
 
 
 
 

 الفحص والتقييم  -4
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2T سيدير قسم المعلوماتRMAC   بمساعدة من قسم العمليات مع تقييم هذه المرحلة
 لمعلومات.ل
 االستالم والفرز -4-1

2T الفحص هو اإلجراء المتخذ الستقبال وفرز وتسجيل جميع المعلومات التي تم جمعها
من جميع المصادر ، سواء المخططة وغير المخططة. ويقوم رئيس فريق المسح 

قسم العمليات  . ويتولى رئيسRMACبتسليم ملف إكمال المهمة لقسم العمليات 
باستعراض التقرير  للتأكد من المعلومات كاملة وشاملة بما فيه الكفاية. ثم يقدم ملف 
المهمة تسليمها إلى قسم المعلومات لفرز هذه المعلومات وفك   االزدواجية في عملية 

والمعلومات ثم فرزها و  2Tاالتجاهات الفرز و تصحيح األخطاء  مثل نقل اإلحداثيات و
  إلى قسم العمليات ألهميتها ودقتها .تسليمها 

 تقييم المعلومات  -4-2
يقوم قسم العمليات بإجراء تقييم للمعلومات ، وسوف تجري في وقت واحد  بالترتيب.  

ويتم تقييم كل  وهو ينطوي على تقييم كل جزء من المعلومات كما هي ألهميتها ودقتها
 لمعايير الثالثة التالية :مصدر للمعلومات من حيث موثوقيتها ومصداقيتها وفقا ل

؛ الناس والمؤسسات الذين لديهم معرفة مباشرة عن  المصادر المباشرة للمعلومات -أ 
متى وأين تم زرع األلغام. ويمكن اعتبار هذه  معلومات أكثر دقة من مصادر 
المعلومات الثاني والثالث  المباشرة.  مصادر المعلومات األولى  المباشرة  تشمل 

ة وضحايا األلغام ، والبعض اآلخر الذي الحظ زرع األلغام أو الجيش والشرط
 الحوادث التي وقعت ... الخ.

مصادر المعلومات الثانية المباشرة  ؛وهم الناس والمؤسسات التي ال يشكلون  -ب 
مصادر مباشرة  في مراقبة و زرع األلغام أو شهدوا الحوادث بل الذين سمعوا بها 

. وهي مصادر الثانية مباشرة للمعلومات تشمل من أشخاص شهدوا تهديد األلغام
المزارعين والمشاة ، والسلطات المحلية والمزارعين والصيادين ، والمستشفيات ، 

 الخ.
األدلة المادية عن األلغام ، والمعلومات المادية التي يمكن مالحظتها التي تشير  -ج 

العسكرية ، إلى درجات مختلفة من األدلة من األلغام وتشمل الحفر والمواقع 
 والممرات والخنادق ودالالت واأللغام المحلية .... الخ

 
وينبغي أيضا على كل قطعة من المعلومات يمكن تقييمها من حيث دقتها وفقا 

 للمعايير األربعة التالية :
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 تأكيدها من مصادر أخرى. -1
 صحيحة على األرجح. -2
 وارده. -3
 ال يمكن الحكم على دقتها. -4

2Tعلى سبيل  معيارين ، و إرجاعهم إلى المعلومات المناسبةوينبغي الجمع بين هذين ال,
المثال المعلومات التي تم توفيرها من قبل المصدر تؤخذ على أنها 'الثانية مباشرة' في 
وقت الحق ، والتي أكدتها واحد أو أكثر مصادر أخرى سيتم تصنيفها على أنها 

'B1.' 
أخطاء في هذه المرحلة. الن ومن المهم للغاية الحد من عدم اليقين ، وتصحيح  

البيانات غير الدقيقة والمضللة لها تأثير على مراحل الحقة من العملية ، ويمكن أن 
تقلل الثقة في المعلومات (وأكثر دقة) التي تم جمعها خالل المسح. يجب بذل مزيد 
 من الجهود في هذه المرحلة  لتكون مركزة  المصادٍر على نحو أكثر فعالية في متابعة

 أنشطة مثل التوعية باأللغام ، والمسح التقني ومشاريع إزالة األلغام.
 التسجيل واإليداع -4-3

يسلم ملف المهمة يمكن إلى قسم المعلومات لتسجيل المعلومات في نظام  إدارة 
 المعلومات لشؤون األلغام وٕايداع ملف المهمة.

قة والدقيقة فقط. . قسم ويتعين استخدام نظام إدارة المعلومات إلدخال المعلومات الموث
 العمليات مسؤول الموافقة على المعلومات التي يتم إدخالها.

ويقوم قسم المعلومات بإدامة و وضع نظام لحفظ الملفات المناسبة لعمليات ا لمسح  
 (ملفات المهمة).

 التحليل ، والتكامل والتفسير -5
 قسم المعلومات.يكون قسم العمليات العنصر الرئيسي في هذه المرحلة بدعم من  
ينطوي التحليل على دراسة مفصلة لكل قطعة من المعلومات ، وحالما يتم تقييمها ، لتحديد  

الحقائق الهامة واستخالص االستنتاجات المالئمة. وفي هذه المرحلة قد يكون  من الضروري 
 إعادة النظر في مصادر المعلومات للتأكد من دقتها و شموليتها.

ى دراسة تفصيلية الثنين أو أكثر من أجزاء المعلومات لتحديد أنماط ينطوي التكامل عل 
واستخالص االستنتاجات. ومن األمثلة على ذلك التكامل تقارير مسح المناطق الخطرة  
والتقارير الجديدة من المجتمعات المحلية ، وآخر حركة للسكان لوحظت في المناطق التي 

لومات عن التوعية  بمخاطر األلغام / مساعدة شملها المسح ، والبيانات الموحدة للمع
 الضحايا المقررة بشأن األلغام والذخائر غير المنفجرة والمعلومات عن اإلصابات.
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التفسير هو عملية منهجية تؤدي االستنتاج و تعتمد على الخبرة والمهنية والحكم على فهم 
لمعلومات الجديدة مع ما هو السياق المحلي والتي تم جمع البيانات بموجبها. تتم مقارنة ا

معروف بالفعل أو المشكوك به. قد يكون هذا زيادة الثقة في االعتماد على مصدر البيانات 
 ، أو أنه قد يثير تساؤالت جديدة أو عدم اليقين.

تحليل الفعال والتكامل والتفسير تتطلب مهارات متخصصة ، مثل الصور الفوتوغرافية ال
قد تكون هذه المهارات غير ، ومزيلي األلغام من ذوي الخبرة.  ومحللي الصور / واللغويين

 مكتملة وتستغرق وقتا للتدريب.
وينبغي لهذه المرحلة من العملية أن توثق مع االفتراضات وتوضيح األسباب التي قدمت 
لجميع االستنتاجات. وهذا يوفر منهج مراجعة للمعلومات الجديدة والتي أصبحت متاحة أو 

 اد النظر بعد ذلك بتلك االفتراضات المكررة.ينبغي أن يع
 

  النشر واالستعمال -6
هو المسؤول عن هذه المرحلة. ينطوي على نشر  RMACالتابع ل2Tيكون قسم المعلومات  

المعلومات التي تم جمعها خالل المسح غير التقنية بحيث يمكن استخدامها واستغاللها 
ا مع المدير وٕادارة العمليات في بداية المسح بسهولة.  قد يكون شكل ووسيلة النشر متفق عليه

، ولكن ربما تكون بحاجة إلى تنقيح لتعكس االحتياجات المتغيرة مثل معالجة محددة 
 للمعلومات .

وينبغي أن تتاح المعلومات في شكل مناسب لالستخدام واالستغالل المحلي  ، واالستعراض  
وسائل األعالم  اإلجازات الخرائط ، وفي وقت الحق. وقد يشمل ذلك تقارير وملخصات ، و 

االلكترونية. واستخدام نظام المعلومات لشؤون االلغام إلى أقصى حد . ولذا فمن المهم أن 
 تكون كل المعلومات مجتمعة في المعايير القياسية لشؤون االلغام المتقدمة للعراق.

 
 المراجعة -7

,حيث, يجب أن  ي مرحلة معينهإن المسح غير التقني ال يمكن اعتبارها عملية منتهية ف
تخضع  عادة لمراجعة مستمرة إلضافة المعلومات الجديدة ، ومعالجة على نحو كاف ودقيق  
للمعلومات المضافة . وعلى وجه الخصوص ، ينبغي إعادة النظر في إدخال تغييرات على 

 االفتراضات ، وٕالى االعتماد على مصادر المعلومات على أساس منتظم .ٍ 
 

 )د( المرفق
 المسح غير التقني عملية  خالل ها جمعيجب المعلومات التي 
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فيما يلي المعلومات التي يتعين جمعها لضمان اتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق بإطالق أو عدم 
) فان هذه المعلومات تحتاج  CHAإطالق األراضي. إذا تم تسجيل منطقة الخطر المؤكدة (

يذ المزيد من المسح التقني في المستقبل و او عمليات التطهير أيضا لضمان التخطيط الفعال وتنف
 والتي يتعين إجراءها في المنطقة التي أجريت فيها عملية المسح. 

 
 المسح  فيها عملية معلومات عن المنطقة التي تجري  -1

المعلومات التالية يجب أن تجمع فيما يتعلق بالمنطقة في الوقت التي خصصت لفريق المسح 
 المهام. في وصف 

 ) في المنطقة. CHAsموقع جميع المناطق الخطرة ( -1
النقطة المرجعية الجغرافية للمنطقة التي من السهل التعرف عليها ، وصفا كامال ،  -2

 عالمة إحداثيات ثابتة.  ووضع
 معلومات شخصية من األشخاص الذين تم إجراء مقابالت معهم.  -3
 ال وأين تم زرع األلغام ). معلومات تاريخية عن المنطقة (هل كان هنالك قت -4
 أنشطة التوعية من مخاطر األلغام التي حدثت.  -5
 إجمالي الضحايا ومساعدة الضحايا.  -6
 عدد السكان المقدر.  -7
 هل يوجد هنالك أي عالمات لأللغام وٕازالتها (بواسطة من وأين). -8
ر أفضل الطرق المؤدية إلى المنطقة (اإلشارة الجغرافية) ، وٕالى كل من مناطق الخط -9

 ).  CHAالمؤكدة (
 أسماء وتفاصيل االتصال لجميع االتصاالت المفيدة.  -10
 ) على المنطقة.  CHAsمالحظات عامة  شدة خطورة المناطق المؤكدة بأنها خطرة ( -11

 
 

  )SHAsمعلومات عن المناطق الخطرة المشتبه فيها (ال -2
بها  داخل المنطقة يجب جمع المعلومات التالية فيما يتعلق جميع المناطق الخطرة المشتبه 

 الخاضعة لمسؤولية فريق المسح :
)على النحو المحدد في التقرير   SHAتأكيد إحداثيات المنطقة الخطر المشتبه بها ( -أ 

 السابق للمنطقة الخطرة.
 ). SHAتقديم الوصف الحالي لمنطقة الخطر المشتبه بها ( -ب 
 هل تم وضع أي عالمات خطرة و / أو وضع سياج   -ج 
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 رة للسكان على المنطقة أو جزء من المنطقة.هل يوجد أي سيط -د 
 االستخدامات الحالية للمنطقة. -ه 
 إشارة بصرية لأللغام.  -و 
 SHAأي معلومات عن حوادث األلغام التي وقعت سابقا في منطقة الخطر المؤكدة ( -ز 

.( 
 ).  SHAالمنشآت العسكرية التي لم يتم إزالتها في منطقة الخطر المؤكدة ( -ح 
) ويقدم وصفا  SHAى مقربة من منطقة الخطر المؤكدة (هل كان هنالك قتال عل -ط 

 تفصيال متعلق به. 
 كمنطقة خطرة؟ )  SHAالخطر المؤكدة ( هل من الممكن إلغاء منطقة -ي 

 
 ) CHAsعن المناطق الخطرة (المؤكدة معلومات ال -3

) التي حددها  CHAيجب جمع المعلومات التالية  فيما يتعلق بجميع مناطق الخطر المؤكدة (
 يق المسح في المنطقة الخاضعة لمسؤوليتهم : فر 

) مع مشاهدة النقطة ونقطة االنطالق بشكل  CHAمكان منطقة الخطر المؤكدة ( -أ 
 واضح ومسجل.

 .  CHA) الحدود التقريبية  لمنطقة الخطر المؤكدة ( -ب 
 ).  CHAالمتفجرات (القنابل) في منطقة الخطر المؤكدة ( -ج 
 نات الدفاعية السدود ، الخ. مواقع المنشآت العسكرية ، والتحصي -د 
) على السكان المحليين األقرب  CHAتأثير الحظر أو المنع لمنطقة الخطر المؤكدة ( -ه 

 إلى التهديد. 
 بيانات أراضي من حيث الغطاء النباتي والتعريف األرض. -و 
 . CHA) تفاصيل االتصال للشخص الذي يقدم األدلة على منطقة الخطر المؤكدة ( -ز 
 CHA)للضحايا الحاليين في منطقة الخطر المؤكدة  ( التفاصيل الشخصية -ح 

 واإلحداثيات  التقريبية حيث وقع الحادث. 
الكمية والتنسيق التقريبي في حالة قتل الحيوانات / المصابون من جراء االلغام في  -ط 

 ).  CHAمنطقة الخطر المؤكدة (
ر المؤكدة كمية ونوع األلغام / الذخائر غير المنفجرة المرئية في منطقة الخط -ي 

)(CHA .اإلحداثيات التقريبية مطلوبة أيضا . 
 ). CHAاالستخدام السابق والمستقبلي لمنطقة الخطر المؤكدة ( -ك 
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 المرفق (ز)
 والرسوماتالخرائط          

 
 الهدف -1

الهدف من هذا المرفق هو لوصف األنواع واألساليب واإلجراءات والقواعد في رسم الخرائط 
 ومات على أن يتم إنتاجها من قبل الفريق خالل عملية المسح غير التقني. والرس

 
 والغرض األنواع -2
 يقوم فريق المسح بإنتاج الخرائط والرسومات التالية خالل عملية المسح غير التقني : 

. الغرض من غطاء الخريطة هو إعطاء إشارة واضحة للمنطقة التي  غطاء الخريطة -أ 
، وأفضل الطرق s) (CHAموقع مناطق الخطر المؤكدة شملتها عملية المسح ، 

الستخدامها. وسيستخدم غطاء الخريطة من قبل قسم العمليات والموارد (المصادر) 
إلزالة األلغام في التخطيط المستقبلي وتنفيذ المسوحات التقنية وعمليات إزالة األلغام في 

 المنطقة. 
. الغرض من رسم خريطة المنطقة الرسم في المناطق الخطرة / المناطق الملغومة -ب 

الخطرة هو إعطاء إشارة واضحة من حيث الموقع لتفاصيل المنطقة الخطرة ، والحدود 
التقريبية ، وطرق الوصول إليها ومحتوياتها الممكنة من حيث التهديد والحوادث السابقة. 

لغام في وسيستخدم رسم الخريطة من قبل قسم العمليات والموارد (المصادر) إلزالة األ
التخطيط المستقبلي وتنفيذ المسوحات التقنية وعمليات إزالة األلغام من منطقة الخطر 

 المحددة. 
 
 قياسات ال  -3

 هناك طريقة موحدة للمقاييس الستخدامها خالل جميع أنواع المسوحات :
 النظام المتري تستخدم لجميع قياسات المسافة والمساحة واالرتفاع ، الخ.  -أ 
 ح في درجة استخدام الصالت المغناطيسي. كل الصالت ستصب -ب 
 . WGS 84)) التنسيق  سيكون (  GPSلتحديد المواقع الرئيسية ( -ج 

 
 
 
 

 وفيما يلي المعايير التقنية لتحديد وقياس نقاط المسح الرئيسية خالل عملية المسح غير التقني:
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ن المناطق . هناك نقطة  ثابتة للرجوع إليها على مسافة بعيدة عالمرجعية الجغرافية -أ 
الخطرة. يتم إصالح هذه النقطة عادة في المجتمع / القرية حيث تبدأ عملية المسح. 
وينبغي أن تكون سمة دائمة ومعترف بها بسهولة (مثل المدرسة ، الكنيسة ، عبر الطرق 
أو الجسر) التي يمكن استخدامها للمساعدة في االنتقال إلى واحد أو أكثر من نقاط 

من قبل نظام دقيق  ة االنطالق. وال بد من تحديد الموقع بشكلالعرض و / أو نقط
)GPS  مترا.  10 -+خطأ ألقصى سجيلها بدقة ت كون ييجب أن وتحديد المواقع. ) ل 

 المرجع الجغرافي يجب أن يوصف بالتفصيل في تقرير المسح.
 هناك نقطة مرجعية ثابتة على مسافة خارج مناطق الخطر المؤكدة .نقطة المشاهدة -ب 

)SHAs قيد المناقشة. الموقع من حيث عرض واحدة أو أكثر من مناطق الخطر (
المؤكدة من قبل فريق المسح. وينبغي أن تكون سمة معترف بها بسهولة ووضعت بشكل 
دائم على أرض الواقع التي يمكن استخدامها للمساعدة في االنتقال إلى واحد أو أكثر من 

) لتحديد  GPSموقع بشكل دقيق من قبل نظام (نقطة البداية. وال بد من تحديد ال
 مترا.  10المواقع. يجب أن يكون تسجيلها بدقة إلى خطأ ال يقل عن 

تشير إلى نقطة البداية من حدود المنطقة الخطرة ونقطة اإلشارة الدائمة.  .نقطة البداية -ج 
ا من ويجب أن تكون نقطة التأشير بشكل دائم. الموقع الدقيق يجب أن يكون محدد أيض

) لتحديد المواقع . وتحمل البوصلة والمسافة من وجهة النظر و / أو  GPSقبل نظام (
 المرجع الجغرافي يجب أيضا أن تحدد الموقع من نقطة البداية.

 خريطة  غطاء ال -4
غطاء الخريطة يجب أن يتم من خالل منطقة  فريق المسح المسؤول لإلشارة  إلى النقاط 

طرق ، وتحديد المناطق الخطرة ، وعرض النقاط ونقطة االنطالق. المرجعية الجغرافية ، وال
. ويجب أن يتضمن غطاء الخريطة المعلومات A4 غطاء الخريطة التي ستنتج في حجم 

 التالية : 
. كل غطاء خريطة ينبغي أن يكون تحته عنوان مع عنوان الموقع المركزي في العنوان -أ 

والفرعية والحي ، منطقة البلدية وأسماء  القمة. ويجب أن يفصل المنطقة ذات الصلة ،
 ). IDالقرى فضال عن رقم هوية مهمة المسح (

 . ويجب إدراج مؤشر نقطة الشمال على غطاء الخريطة. االتجاه -ب 
االسم ورقم الخريطة المستخدمة في غطاء الخريطة يجب ان يدرج  .اسم الخريطة -ج 

 بوضوح على غطاء الخريطة. 
قياس بوضوح على الجزء السفلي ، وسط غطاء . ويجب أن يدرج المالمقياس -د 

 .  1:50000الخريطة. وغطاء الخريطة يجب أن يرسم الخريطة مع مقياس من 
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 المسند المستخدم يجب إدراجه بوضوح على غطاء الخريطة.   .المسند -ه 
ويكون ما ال يقل عن ثالث عالمات التسجيل باستخدام خطوط  .عالمات التسجيل -و 

ى غطاء الخريطة لتمكين الشخص من وضع غطاء الخريطة الشبكة على الخريطة عل
مرة أخرى على وجه التحديد على الخريطة مرة أخرى. الخطوط المتقاطعة يجب أن 

 تتوافق بدقة ويجب أن يدخل أرقام الشبكة بجانب الخطوط المتقاطعة. 
. وتدرج المعلومات التالية كحد أدنى على غطاء معلومات التي شملها المسح -ز 

 ة : الخريط
 الطرق المقترح تنفيذها. • 
 القرى الهامة. • 
 النقاط المرجعية الجغرافية. • 
 . CHAs)المناطق الخطرة المؤكدة التي تم تحديدها (• 
 ). CHAنقطة عرض كل من مناطق الخطر المؤكدة (• 
 . CHA)نقطة االنطالق لكل من مناطق الخطر المؤكدة (•  

اوية اليسرى لغطاء الخريطة يجب أن يكون  جدول في أسفل الز   , مقياس الرسم -ح 
 مقياس الرسم قياسي مدرج. 

.يجب إدراج جدول صغير لتسجيل المعلومات على  جدول البيانات إلزالة األلغام -ط 
غطاء كل خريطة. اسم المنظمة,  عدد فريق المسح ، عدد ، اسم قائد فريق المسح 

 والتواقيع والتاريخ يجب ان تدرج في الجدول. 
 
 
 الخريطة سم ر -5

خريطة الرسومات يجب أن ترسم من اجل بيان كل منطقة خطر تم تحديدها  خالل المسح 
مع رسم منطقة الخطر  A4غير التقني. ورسم الخرائط يجب أن ينتج  وينفذ على ورقة حجم  

 في المركز. ورسم الخرائط يشمل المعلومات التالية : 
كل رسم ألي خريطة يقع في الجزء . يجب أن يكون هنالك عنوانا مركزيا لالعنوان -أ 

العلوي. ويجب أن يفصل المنطقة ذات الصلة ، والمنطقة الفرعية، منطقة البلدية 
 وأسماء القرى وكذلك اسم وهوية مهمة المسح ورقم منطقة الخطر المؤكدة . 

 . يجب إدراج مؤشر نقطة الشمال على الخريطة .االتجاه -ب 
على الجزء السفلي ، وسط غطاء  . ويجب أن يدرج المقياس بوضوحالمقياس -ج 

 . 1:50000الخريطة. وغطاء الخريطة يجب أن يرسم الخريطة مع مقياس من 
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. يجب أن يكون رسم منطقة الخطر المؤكدة  في وسط المعلومات التي شملها المسح -د 
 الورقة وتدرج المعلومات التالية كحد أدنى على الرسم التخطيطي : 

 طقة الخطر والمسافة إلى أقرب قرية. الطريق المقترح اتخاذها لمن• 
 النقطة المرجعية الجغرافية و / أو  نقطة العرض .• 
 نقطة البداية. • 
 تحديد الحدود التقريبية مع المسافات واالتجاهات. • 
 المسافات واالتجاهات من المرجع الجغرافي و / أو نقطة العرض لنقطة البداية. • 
 األلغام (إذا كان معروفا). موقع األلغام المرئية  ونمط  • 
 موقع أي حوادث في منطقة الخطر المؤكدة. • 
الطرق اآلمنة التي يستخدمها السكان المحليين من خالل و / أو بالقرب من • 

 المنطقة الخطرة. 
. ويقدم أيضا أي من السمات البارزة في جميع أنحاء المنطقة المناطق المتاخمة لها -ه 

بر ، واألنهار ، والخنادق ، وما إلى ذلك ستعرض على الخطرة مثل المنازل والمقا
 الخريطة . 

يجب أن يكون  مدرج ضمن الجدول في أسفل الزاوية اليسرى الخريطة  مقياس الرسم -و 
 المرسومة  ( قياسي ).

يدرج جدول صغير لتسجيل المعلومات على كل من  جدول البيانات إلزالة االلغام -ز 
فريق المسح ، قائد فريق المسح والتواقيع والتاريخ  الخرائط المرسومة. اسم منظمة, عدد

 يجب ان يدرج في الجدول. 
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  12.10معيار الوطني ال
 والمخلفات الحربية التوعية من مخاطر األلغام

 في العراق
 

U اعداد دائرة شؤون االلغام 
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 والمخلفات الحربيةالتوعية من مخاطر األلغام 

هو مرجع يزود كل المهتمين بالعمل في التوعية  الخاص المعيار الوطني 
في مجال التوعية من مخاطر األلغام ومخلفات الحروب والمقذوفات غير 

في العراق بالمعلومات التي تساعدهم في التقييد بالنظم الوطنية  المنفجرة
المعتمدة وهي تعتبر المرجع الوطني الوحيد لشؤون التوعية من مخاطر 

 .  في العراقالمنفجرة لفات الحروب والمقذوفات غير األلغام ومخ

العراق  االلتزام  يجب على جميع المنظمات العاملة في مجال االلغام في
أخذت بعين اإلعتبار ما هو مالئم وعملي لظروف البالد. كما  يارالمع 1بهذ

أنه يساعد هذا المعيار في جعل نشاطات التوعية من مخاطر األلغام في 
حيث أن التوعية تعتبر أحد المكونات  ، كفاءةو ة وإنتاجيةثر فعاليالعراق أك

 عالم .في العراق وال الرئيسية واألساسية لبرامج شؤون األلغام 
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والدليل للتقييم الفعال  المبادىء  NMAS لشؤون االلغام الوطنيةمعايير تقدم ال

وتم تحديث  .MREبمخاطر االلغام  التوعيةوتقييم  والمراقبة والتنفيذوالتخطيط 

 ,07.41, 07.31, 07.11في المعايير  خصوصا الفقرات IMAS الدولية اييرالمع

لجمع وذلك  12.10المعيارا اعداد هذ . وتم14.20و 12,20, 12.10, 08.50

في  إيجادهاممكن  كثيرة, اما فيما يخص تنفيذ المعايير فهناك تفاصيل  هذه المعايير

(الملحق  في الفقره ادناه التي تخص التوعيةالكتب االرشاديه والنماذج المشار اليها 

A مع المعايير االخرى والدالئل , كما ان االهتمام  اً ارتباط). ويجب قراءة هذا المعيار

 المبادىء ويقدم  IMASمعايير الدولية والذي يبين دور ال 01.10موجود في المعيار 

 الستخدامها الخاص . االرشادية

 المراجع   .2

راجع المعياريه هي . والمAهناك قائمه من المراجع المعياريه موضحه في المرفق 

 في بنود هذا المعيار . جزء مهمو  ملفات مهمه

3. Uرات اختصطلحات والتعاريف واالالمص 

 راتاصــــــــــــختواال والتعــــــــــــاريف المصــــــــــــطلحات لجميــــــــــــع كامــــــــــــلال مســــــــــــرديســــــــــــتخدم ال

والموضــــــــــــحه فــــــــــــي الفقــــــــــــره شــــــــــــؤون األلغــــــــــــام ل الدوليــــــــــــة المعــــــــــــايير سلســــــــــــلة فــــــــــــي

04.10 

 Uالتوعيــــــــــــة مــــــــــــن مخــــــــــــاطر االلغــــــــــــامU :   هــــــــــــي األنشــــــــــــــــطة  التــــــــــــي  تســــــــــــعى الــــــــــــى

ــــــــــق  تقليــــــــــل اإلصــــــــــابة   ــــــــــة  عــــــــــن طري ــــــــــات الحربي مــــــــــن مخــــــــــاطر األلغــــــــــام والمخلف

اإلرتقـــــــــــــــاء  بـــــــــــــــالوعي وتشـــــــــــــــجيع تغييـــــــــــــــر الســـــــــــــــلوك. عـــــــــــــــن طريــــــــــــــــــق التعليــــــــــــــــــم 

 والتدريـــب ونشـر المعلومات  واالتصال المجتمعي .

مثــــــــــل (  الدوليــــــــــة والوطنيــــــــــة وهنــــــــــاك كلمــــــــــات مســــــــــتخدمه فــــــــــي سلســــــــــلة المعــــــــــايير

ـــــــــــــى الدرجـــــــــــــة المقصـــــــــــــوده مـــــــــــــن  يجـــــــــــــب, ينبغـــــــــــــي ،قـــــــــــــد) تســـــــــــــتخدم لالشـــــــــــــاره ال

ــــــــــال وهــــــــــذا االســــــــــتخدام يتطــــــــــابق مــــــــــع اللغــــــــــه المســــــــــتخدمه فــــــــــي المعــــــــــايير  االمتث

 .  والتعليمات الخاصة بذلك ISO منظمة المعايير الدوليةالدوليه  ل
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(يجــــــــــب) تســـــــــــتخدم لالشــــــــــاره الـــــــــــى المتطلبــــــــــات والطـــــــــــرق والمحــــــــــددات التـــــــــــي  . أ

 ان تتوافق مع المعايير .تطبق من اجل 

ـــــــــــــــــات والطـــــــــــــــــرق (ينبغـــــــــــــــــي) تســـــــــــــــــتخدم للداللـــــــــــــــــه  . ب ـــــــــــــــــى افضـــــــــــــــــل المتطلب عل

  والمحددات .

  (قد) وتستخدم للدالله على الطرق الممكنه او مسار العمل .ج. 

MRE التوعية من مخاطر االلغام 
DMA دائرة شؤون االلغام 
MAC مركز شؤون االلغام 
EOD  القذائف غي المنفجرةالتخلص من 

IMSMA  بااللغامنظام ادارة المعلومات لألعمال المتعلقة 
NTS مسح غير التقني 
UXO الذخائر غير المنفجرة 
ISO منظمة المعايير الدولية 

IMAS المعايير الدولية لألعمال المتعلقة بااللغام 
NMAS المعايير الوطنية لألعمال المتعلقة بااللغام 

UNMAS دائرة االمم المتحدة لألعمال المتعلقة بااللغام 
GICHD  الدولي ألنشطة ازالة االلغام لألغراض االنسانيةمركز حنيف 
APMBC اتفاقية حظر األلغام المضادة لالفراد 
CCW اتفاقية حظر االسلحة التقليدية 
CCM اتفاقية حظر الذخائر العنقودية 

 

U4 التوعية بمخاطراأللغام . MRE بشكل عام 

 . ماهي التوعيه بمخاطر األلغام والمخلفات الحربيه4.1
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بمخاطر األلغام والمخلفات الحربية تدل على النشاطات التي تبحث عن  التوعيةان مصطلح 

(وتتضمن الذخائر  الحربيةتقليل من خطورة االصابات والوفيات من جراء األلغام والمخلفات ال

كما تتضمن تبادل ، وتعزيز السلوك االمن  التوعية) وذلك من خالل نشر منفجرةالغير  الصغيرة

ع يالمعلومات مع المجتمعات المتأثرة مباشرًة بالمخاطر واالتصال من خالل الرسائل االمنه للمجام

 المتعلقةفي االعمال  والمشاركةوتقديم الدعم فيما يخص ادارة المجتمعات المتأثرة  المستهدفة

متأثره من كما ينبغي ان تؤمن ارواح النساء والرجال واالطفال من المجتمعات ال ,بشؤون األلغام 

تقلل  ةخالل توعيتهم وتعريفهم بمخاطر األلغام والمخلفات الحربيه وتشجعيهم على التصرف بطريق

, وذلك من اجل تقليل المخاطر حيث يكون بأمكان  ملكياتهمعلى االشخاص و  ةر و من الخط

 . واالجتماعيةبها التنمية االقتصادية  تجرياالشخاص العيش بأمان واعادة خلق بيئة 

وال ينبغي  ،عية بمخاطر األلغام هي جزء اليتجزأ من التخطيط والتنفيذ العمال شؤون األلغامالتو 

أن ينفذ بالدعم واالرتباط مع األنشطة االخرى الخاصة  جبنشاطًا قائمًا بذاته ، ولكن يأن يكون 

ومع ذلك  ،مشاريع في حاالت الطوارئ واالنتقال أوالتنميةالبرامج و البشؤون األلغام. ويمكن تنفيذ 

.  ومناسباً  هناك نشاطات خاصة بالتوعية بمخاطر األلغام " قائمة بذاتها " على حد سواء ممكناً 

كما يمكن إدارتها  في وزارة التربية في العراق هي جزءا من المناهج الدراسية التوعيةكما ان 

التحذيرية حيث تم وضع العالمات   DMAمن قبل قسم التوعية بمخاطر االلغام في ومراقبتها 

 .2015الخامس والسادس االبتدائي لعام  المرحلةفي  واشكال االلغام

 مخاطر األلغامة بوعي. االلتزامات القانونية الدولية لتقديم الت 4.2

دولية معينة تفرض التزامات قانونية على الدول األطراف لتقديم التوعيه بمخاطر  اتفاقياتهناك 

ي وضع يمكنها من القيام األلغام المضادة لألفراد الدول األطراف ف حظر وتلزم اتفاقية، األلغام

 األلغام .مخاطر ب التوعيةفي برامج  المساعدةيم لتقدو بذلك 

الدول االطراف التي تعمل في مجال التوعية بمخاطر األلغام ُتلزم  اتفاقية الذخائر العنقوديةوان 

على ضمان توعية االشخاص المدنيين الساكنين في المدن القريبه من حقول األلغام والقنابل 

على أن الدول األطراف  تقليدية المعينةالالعنقودية . ويتطلب البروتوكول الخامس التفاقية االسلحة 
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واقعة تحت لح اتخاذ جميع االحتياطات الممكنة في األراضي الوالدول التي هي في نزاع مس

 وآثار متفجرات من مخلفات الحرب وذلك لحماية السكان المدنيين من مخاطرسيطرتها والمتأثره بال

 االلغام مخاطربطات التحذيرات والتوعية وقد تشمل هذه االحتيا ،المتفجرات من مخلفات الحرب 

 للسكان المدنيين .

 

 األلغام في اعمال شؤون االلغام مخاطربالتوعية  ور. د 4.3

 ةعام نظرة 4،3،1

متعلقة باأللغام وذلك من في االعمال ال هاماً  مخاطر األلغام يمكن أن تلعب دوراً بان التوعية 

المجتمع، والعالقة التي تنشأ بين المجتمعات المتأثره  مع أفراد بادلهات يتم المعلومات التي خالل

خاطر األلغام ضمن برنامج بم العملية التي قد تجعل التوعيةبعض المساهمات وهناك بااللغام. 

 .شؤون األلغام لحماية المتضررين من االلغام 

 االتصال من خالل الرسائل االمنة 4،3،2

يتوجب على العناصر األساسية للتواصل في التوعية من مخاطر األلغام أن تأخذ باالعتبار ما  

 يلي:

من أجل تحقيق تصرفات سليمة للحماية من األلغام، من الضروري عدم تأمين رسالة عن  •
التصرفات السليمة فقط، ولكن أيًضا التأكد من تقديم الرسالة في بيئة داعمة من أجل 

المعرفة، علموا المهارة، وتأكدوا  أعطواالحفاظ على هذا التصرف السليم. وبمعنى آخر، 
ما من فائدة في تعزيز التصرف السليم  ، ستخدام هذه المهارةمن أن الناس يستطيعون ا

 الذي لن يستخدم ألسباب اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو دينية.

الحاجات ومراحل التخطيط أن تحددا قنوات التواصل وأنماط االستخدام  تقييميتوجب على  •
 بحسب الفئة العمرية والمناطق الجغرافية.

اجات ومراحل التخطيط أن تحدد أكثر الرسائل استخداًما وفاعلية يتوجب على تقييم الح •
ون بهم، ـثـقيجب نقل هذه الرسائل إلى أكثر األشخاص الذين ي ة،بالنسبة للفئات المستهدف
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وأكثر قنوات التواصل التي يفضلونها، والطرق التي سيشاركون من خاللها على األرجح 
 بنشاطات التوعية من مخاطر األلغام.

 بشكل واضح. ةالمستهدف الفئاتتحديد  ويجب •

عتماد تصرف سليم، من المهم جًدا أن يتم فهم سبب تغيير أومن أجل تعزيز وتشجيع  •
 ليم ـــــــــــــلذا فإن أنجح الجهود من أجل تحقيق تصرف س ؟الناس لتصرفاتهم ومواقفهم ولماذا

 
 القنوات اإلعالمية. الرسئل التوعوية في للحماية من األلغام يستخدم مجموعة متنوعة من

لوقت ونقص البيانات الدقيقة ، فمن ا رحلة ما بعد الصراع وبسبب ضيقوم الطوارىء وفي حالة 

افضل الوسائل  االتصال من خالل القنوات االعالمية العامة والتي تكون من يكون المحتمل ان

. وفي بعض السياقات المستقرة فقد يتم العملية اليصال المعلومات بشكل امن ولتقليص الخطورة

تنفيذ عملية ايصال الرسائل االمنة كجزء من ستراتيجية شمولية لتقليص الخطورة من خالل برنامج 

شؤون األلغام وقد يشمل ذلك النشاطات المبنية على اساس المجتمع واالندماج في المدارس 

 كون لديها تأثير افضل .وغيرها من النشاطات االقتصادية واالجتماعية االخرى لي

 رجمع البيانات في المجتمعات المعرضة للخط 4،3،3

يتم جمع البيانات من المجتمعات المعرضة للخطر والمصادر االخرى لمخاطر األلغام والمخلفات 

الحربية والمناطق الخطرة واثر األلغام والمخلفات الحربية على االشخاص المدنيين وتتضمن 

 والضحية ومعرفة السلوك االمن والخطر ومساعدة الضحايا .بيانات تخص الحادث 

وينبغي استخدام البيانات من اجل معرفة مدى الخطورة واثرها على المجتمع لتعريف المجاميع 

المستهدفة بها ودعم اعمال شؤون األلغام االخرى وخصوصًا المسح غير التقني والمسح التقني 

الضحايا ، كما ينبغي استخدام البيانات لمراقبة وتقييم  والتطهير وتطهير ارض المعركة ومساعدة

 اثر نشاطات شؤون األلغام .

 ويجب:

 على جمع المعلومات مجال التوعية تدريب العاملين في. 
 لمعرفة عدد المصابين من جراء األلغام والمخلفات الحربية. القيام بمسح أولي 
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 عن طريق طرح األسئلة المباشرة والوثائق المتوفرة لدى المجتمع المتأثر. جمع المعلومات 

 تدقيق االستمارات والمعلومات التي تم جمعها وترميزها تحضيرًا إلدخالها في قاعدة و  أعداد
 بيانات إلكترونية مناسبة 

  قاعدة البيانات(تحديد نوع( IMSMA MRE 

  الخطرة وأعمال التوعية) (ويشمل معلومات عن المناطقإدخال المعلومات 

 تدقيق ما تم إدخاله تحضيرًا لتحليل المعلومات

 ينبغي تحليل المعلومات:

 (تعديلها، ترميزها، إدخالها، وتحليلها) مقارنة المعلومات 

  , المسح غير التقني مصدر المعلومات(المسح التأثيريNTS  الدفاع المدني،الصليب،
 ).   المجتمعات المتاثرةاألحمر،منظمات شؤون األلغام , 

 نوع التلوث،عدد الضحايا، تحديد الفئات المستهدفة تلخيص المعلومات)( 
 . تحديد المخاطر الفعلية وأعداد خطة باولويات لغرض العمل الحقًا 

 

 االتصال المجتمعي  4،3،4 

االتصال المجتمعي في شؤون األلغام يدل على االعمال والتقنيات وتبادل المعلومات التي تشجع 

الجهات العاملة في مجال شؤون األلغام لتطوير المفاهيم الجيدة للمجتمعات المتأثرة وممتلكاتهم 

محلية الجهات الو لمجتمعات المتأثرة واولوياتهم ، وتسمح هذه العملية لالموجودة واحتياجاتهم 

لحصول على مفاهيم افضل بخصوص خدمات شؤون األلغام والمشاركة في ومنظمات التنمية ا

 والتطهير ومساعدة الضحايا . والتأشيرتعريف متطلباتهم العمال التوعية والمسح 

كما انها تسهل عملية تبادل المعلومات بين الجهات الوطنية ووكاالت شؤون األلغام ومنظمات 

االغاثة والتنمية والجهات االخرى والمجتمعات المتأثرة. كما ينبغي على االتصال المجتمعي التأكيد 

على ان اعضاء المجتمع مشتركين في تحديد المخاطر التي يتعرضون لها واولوياتهم بخصوص 

 ابداء المساعدة فيما يتعلق باعمال شؤون األلغام .
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للتقليل من المخاطر في مجتمعاتهم  لول المالئمة محلياً كما انها تقدم الدعم للمجتمعات لوضع الح

، كما يؤكد االتصال المجتمعي على ان برامج شؤون األلغام تلبي احتياجات المجتمع واالولويات 

 تصميم والتنفيذ ومراقبة وتقييم عمليات شؤون األلغام .وتشرك اعضاء المجتمع في عملية ال

ان االتصال المجتمعي مرتبط بشكل خاص بالتوعية بمخاطر األلغام كما انه عنصر مهم واساسي 

اعمال قد تقوم بتنفيذ  MREلكل وظائف شؤون األلغام ، وتلك الوظائف المرتبطة بالتوعية 

مل استثنائية. وينبغي انجاز عمل االتصال االتصال المجتمعي وقد تكون منظمة في فرق ع

المجتمعي من قبل المنتسبين المتدربين فقط للتأكيد على المنهج الفردي المتماسك الذي يطبق 

 التداخل مع المجتمعات وتعريفهم بمخاطر األلغام والمخلفات الحربية .  مدى

 المخلفات الحربيةليات االزالة والتخلص من دعم التوعية بمخاطر األلغام لعم 4،3،5

تشـــــــــمل عمليـــــــــات االزالـــــــــة كـــــــــل مـــــــــن المســـــــــح والتأشـــــــــير والتطهيـــــــــر مـــــــــن األلغـــــــــام والمخلفـــــــــات 

الحربيــــــــة ، وقـــــــــد تســـــــــهم التوعيـــــــــة فـــــــــي كـــــــــل مـــــــــن هـــــــــذه النشـــــــــاطات الثالثـــــــــة باالضـــــــــافة الـــــــــى 

 دعم المجتمع لعمليات االزالة .

امـــــــا فيمـــــــا يخـــــــص عمليـــــــة المســـــــح التقنـــــــي وغيـــــــر التقنـــــــي ، فتقـــــــوم فـــــــرق التوعيـــــــة 

الهــــــــا وذلــــــــك عــــــــن طريــــــــق البيانــــــــات والمعلومــــــــات التــــــــي تحصــــــــل عليهــــــــا مــــــــن بأعم

 .االشخاص المخبرين عن الحادث  من خالل المجتمع او

 . تشخيص المناطق الخطرة - أ

 التعرف على انواع المخلفات الخطرة الموجودة . - ب

   كيف تؤثر األلغام والمخلفات الخطرة على االشخاص ورفاهية المجتمع - ت

قـــــــــوائم باالولويـــــــــات للمجتمـــــــــع مـــــــــن اجـــــــــل عمليـــــــــات االزالـــــــــة المســـــــــاعدة فـــــــــي انشـــــــــاء  - ث

 والتأشير .

 : بــــ فيما يخص عملية التأشير فتقوم فرق التوعية

 جمع ونشر المعلومات عن عالمات التحذير المحلية . -ه
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مـــــــــــــــن الضـــــــــــــــروري علـــــــــــــــى المجتمـــــــــــــــع ان يتعـــــــــــــــرف علـــــــــــــــى تأشـــــــــــــــير حقـــــــــــــــول األلغـــــــــــــــام  -و

 وتسييجها .

ــــــــــــات المســــــــــــاعدة فــــــــــــي انشــــــــــــاء قــــــــــــوائم مــــــــــــن  -د ــــــــــــات للمجتمــــــــــــع فيمــــــــــــا يخــــــــــــص عملي االولي

التأشـــــــــــير ( وتتضـــــــــــمن اســـــــــــتخدام المـــــــــــواد المناســـــــــــبة لعمليـــــــــــة التوعيـــــــــــة التـــــــــــي تســـــــــــهم فـــــــــــي 

 . او التدمير )تقليل من مخاطر االزالة ال

ــــــذخائر  ــــــات الحربيــــــة ( فتتضــــــمن ازالــــــة ال ــــــا فيمــــــا يخــــــص األلغــــــام والمخلف الصــــــغيرة ام

 : ـــــالغير منفجرة ) فتقوم فرق التوعية بـ

 . المجتمع بوصول فرق االزالة ابالغ -1

تعريـــــــــــــــف المجتمـــــــــــــــع بـــــــــــــــاالجراءات االمنــــــــــــــــه التـــــــــــــــي تســـــــــــــــتخدم خـــــــــــــــالل عمليــــــــــــــــات  -2

 التطهير .

ابـــــــــــالغ الرجـــــــــــال والنســـــــــــاء واالطفـــــــــــال عـــــــــــن المنـــــــــــاطق التـــــــــــي تـــــــــــم تطهيرهـــــــــــا وعـــــــــــن  -3

 تلك التي ال تزال خطرة وتتضمن المناطق المطهرة وغير المطهرة . 

ذلــــــــــــك بنــــــــــــاء الثقــــــــــــة مــــــــــــع الجهــــــــــــة تســــــــــــهيل عمليــــــــــــة تســــــــــــليم االراضــــــــــــي بمــــــــــــا فــــــــــــي  -4

 المستفيدة والتأكيد على ان االراضي قد تم تطهيرها بالكامل .

المتابعـــــــــــــة مـــــــــــــن خـــــــــــــالل زيـــــــــــــارة المجتمعـــــــــــــات اســـــــــــــبوعيًا او شـــــــــــــهريًا بعـــــــــــــد اكمـــــــــــــال  -5

عمليـــــــــــــة التطهيـــــــــــــر للتأكيـــــــــــــد علـــــــــــــى ان االرض مهيـــــــــــــأة لالســـــــــــــتخدام مـــــــــــــن قبـــــــــــــل الجهـــــــــــــات 

 المستفيدة .

 : ، فيكون دور فرق التوعية هو EODمنفلقة اما فيما يخص التخلص من المقذوفات ال

 (منطقة خطرة) )مخلفات حربية(مهمة عمل U - أ

جمع المعلومات واعداد التقارير التي تخص مهام العمل الزالة المخلفات الحربية ( منطقة خطرة 

( 

 دعم تطوير انظمة االبالغ عن مهام العملU - ب

 مـــــــــن االلغـــــــــام خـــــــــالل المجتمعـــــــــات مـــــــــن اجـــــــــل الـــــــــتخلص EODج_ تســـــــــهيل عمـــــــــل فـــــــــرق 

 وتدمير المقذوفات 
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 تقارير المجتمع في جدول زمني محددل EODد_ ضمان استجابة فرق 

 

 دعم اعمال التوعية من اجل مساعدة الضحايا 4،3،6

وتشـــــــــمل عمليـــــــــة مســـــــــاعدة الضـــــــــحايا عمليـــــــــات االنقـــــــــاذ التـــــــــي تجـــــــــري فـــــــــي حقـــــــــول األلغـــــــــام 

والعنايــــــــــــة الطبيــــــــــــة المســــــــــــتمرة واعـــــــــــــادة التأهيــــــــــــل البــــــــــــدني والــــــــــــدعم النفســـــــــــــي  الطــــــــــــوارىء و

ـــــــــــــــــدماج االجتمـــــــــــــــــاعي  ـــــــــــــــــأن ادارة واالشـــــــــــــــــخاص ذوي اإلعاقـــــــــــــــــة. وايضـــــــــــــــــًا  واعـــــــــــــــــادة االن ف

ــــــــــو  ــــــــــات ودعــــــــــم الق ــــــــــة جمــــــــــع البيان ــــــــــوق المعلومــــــــــات وعملي ــــــــــدعم حق ــــــــــي ت انين والسياســــــــــات الت

وتســـــــــهم شـــــــــخاص ذوي اإلعاقـــــــــة هـــــــــي ايضـــــــــًا جـــــــــزء مـــــــــن نشـــــــــاطات مســـــــــاعدة الضـــــــــحايا. الا

األلغـــــــــــام والمخلفـــــــــــات  ضـــــــــــحايااعمـــــــــــال التوعيـــــــــــة فـــــــــــي تســـــــــــهيل عمليـــــــــــة تقـــــــــــديم المســـــــــــاعدة ل

ـــــــــــذخائر الصـــــــــــغير الحربيـــــــــــة وتشـــــــــــمل  ـــــــــــاجين باالضـــــــــــافة  والضـــــــــــحايا ة الغيـــــــــــر منفجـــــــــــرة ال والن

 الى االشخاص ذوي اإلعاقة .

 : بـــــ فرق التوعية تقوم

الحربيــــــــــــــة المســــــــــــــاهمة فــــــــــــــي جمــــــــــــــع البيانــــــــــــــات الخاصــــــــــــــة بضــــــــــــــحايا األلغــــــــــــــام والمخلفــــــــــــــات  -1

 وانظمة المراقبة .

ــــــــــى القــــــــــدرات المحليــــــــــة والوطنيــــــــــة مــــــــــن اجــــــــــل مســــــــــاعدة الضــــــــــحايا وبشــــــــــرط ان  -2 التعــــــــــرف عل

 تكون المساعدة متوفرة .

ـــــــــــــى  -3 ـــــــــــــاجون مـــــــــــــن األلغـــــــــــــام والمخلفـــــــــــــات الحربيـــــــــــــة هـــــــــــــم بحاجـــــــــــــة ال ـــــــــــــى ان الن التأكيـــــــــــــد عل

 المساعدة من خالل اعمالهم في المجتمعات .

أللغــــــــــام والمخلفــــــــــات الحربيــــــــــة بخصــــــــــوص تقــــــــــديم معلومــــــــــات مفصــــــــــلة عــــــــــن النــــــــــاجين مــــــــــن ا -4

 عليها . توفر المساعدة وكيفية الحصول

 .هيل البدني لضمان تقديم المساعدةايصال االشخاص المعاقين الى مراكز التأ -5

تســــــــــــهيل عمليــــــــــــة نقــــــــــــل النــــــــــــاجون وشــــــــــــخص مرافــــــــــــق مــــــــــــن عــــــــــــوائلهم مــــــــــــن والــــــــــــى مركــــــــــــز  -6

 المعالجة اذا لزم االمر .

 العمال شؤون االلغام التوعية دعم  4،3،7
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ـــــــــدان ذات الصـــــــــلة  ـــــــــاء االســـــــــس السياســـــــــية مـــــــــن خـــــــــالل البل ـــــــــة دورًا فـــــــــي بن قـــــــــد تلعـــــــــب التوعي

ـــــــــى ان التوعيـــــــــة بمخـــــــــاطر األلغـــــــــام  ـــــــــديم بشـــــــــؤون األلغـــــــــام ، باالضـــــــــافة ال قـــــــــد تســـــــــهم فـــــــــي تق

ـــــــــــة  ـــــــــــدفاع فيمـــــــــــا يخـــــــــــص اتفاقي ـــــــــــة ال ـــــــــــة. وتكـــــــــــون عملي ـــــــــــة والوطني ـــــــــــدفاع االقليمي عناصـــــــــــر ال

فـــــــــــــراد واتفاقيــــــــــــــة الـــــــــــــذخائر العنقوديـــــــــــــة واتفاقيـــــــــــــة االســــــــــــــلحة لألحظـــــــــــــر األلغـــــــــــــام المضـــــــــــــادة 

ـــــــــــى االتفاقيـــــــــــات اال ـــــــــــدها الرابـــــــــــع باالضـــــــــــافة ال خـــــــــــرى ذات الصـــــــــــلة التقليديـــــــــــة وخصوصـــــــــــًا بن

ذلـــــــــك فـــــــــي مســـــــــاعدة الضـــــــــحايا بمـــــــــا  فيمـــــــــا يخـــــــــصايضـــــــــًا حـــــــــق الـــــــــدفاع بالقـــــــــانون الـــــــــدولي و 

 دعم اتفاقية االمم المتحدة لدعم االشخاص ذوي اإلعاقة .

 وتقييم القدرات وادارة المعلومات  الضعف ومواقعاالحتياجات  . 5

 نظرة عامة  5،1

ــــــــــــــــدقيق ينبغــــــــــــــــي ان تبنــــــــــــــــى التوعيــــــــــــــــة بمخــــــــــــــــاطر  ــــــــــــــــى اســــــــــــــــاس التقيــــــــــــــــيم ال األلغــــــــــــــــام عل

) والغـــــــــــــرض مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك  MREاجـــــــــــــات والقـــــــــــــدرات ( تقيـــــــــــــيم احتياجـــــــــــــات التوعيـــــــــــــة لالحتي

هـــــــــو للتعـــــــــرف وتحليـــــــــل واعطـــــــــاء االولويـــــــــة لمخـــــــــاطر األلغـــــــــام والمخلفـــــــــات الحربيـــــــــة لتقيـــــــــيم 

القـــــــــــــدرات واالمكانيـــــــــــــات للرجـــــــــــــال والنســـــــــــــاء واالوالد والبنـــــــــــــات فـــــــــــــي المجتمعـــــــــــــات المتـــــــــــــأثرة 

ـــــــــــــارات العمـــــــــــــال التنســـــــــــــيق فيمـــــــــــــا  ـــــــــــــد الخي وغيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن الجهـــــــــــــات ذات العالقـــــــــــــة وتحدي

 يخص التوعية .

جمــــــــــع البيانــــــــــات وتقيــــــــــيم االحتياجــــــــــات ينبغــــــــــي ان يكــــــــــون بأتفــــــــــاق مــــــــــع وان الغــــــــــرض مــــــــــن 

جميـــــــــع الجهـــــــــات ذات العالقــــــــــة والنتيجـــــــــة تكــــــــــون مشـــــــــتركة بيـــــــــنهم علــــــــــى ســـــــــبيل المثــــــــــال ، 

مــــــــن خـــــــــالل تقـــــــــديم مـــــــــوجز لقـــــــــادة المجتمــــــــع والمنظمـــــــــات المبنيـــــــــة علـــــــــى اســـــــــاس المجتمـــــــــع 

 ي تـــــــم جمعهــــــــا مــــــــنواعضـــــــاء المجتمــــــــع. ويطبـــــــق هــــــــذا بشـــــــكل خــــــــاص علــــــــى البيانـــــــات التــــــــ

ـــــــــــأثرة ومـــــــــــن  ـــــــــــي المجتمعـــــــــــات المت ـــــــــــتم خـــــــــــزن المعلومـــــــــــات وتحليلهـــــــــــا واســـــــــــتخدامها ف ـــــــــــم ي ث

 تطوير اعمال التوعية .

 اجراء عملية تقييم االحتياجات 5،2
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يجـــــــــــــب ان تســـــــــــــهم جميـــــــــــــع اعمـــــــــــــال تقيـــــــــــــيم االحتياجـــــــــــــات للتقييمـــــــــــــات الوطنيـــــــــــــة لشـــــــــــــؤون 

األلغـــــــــام وذلـــــــــك مــــــــــن اجـــــــــل تقـــــــــديم خطــــــــــة جيـــــــــدة لنشـــــــــاطات البرنــــــــــامج ويجـــــــــب تقــــــــــديم اي 

ر الـــــــــى مراكــــــــز شـــــــــؤون األلغـــــــــام ذات الصــــــــله التـــــــــي يمكـــــــــن اشــــــــراكها مـــــــــع المنظمـــــــــات يــــــــتقر 

 والهيئات االخرى ذات العالقة .

وبــــــــــــالرغم مــــــــــــن ان تقيــــــــــــيم االحتياجــــــــــــات ينبغــــــــــــي ان يســــــــــــبق بعمليــــــــــــة التخطــــــــــــيط والتنفيــــــــــــذ 

يجـــــــــب ان يحـــــــــدث  يـــــــــة بمخـــــــــاطر األلغـــــــــام فأنهـــــــــا ليســـــــــت نشـــــــــاط مفـــــــــرد منعـــــــــزل وانمـــــــــاللتوع

اجعــــــــــــــــة االحتياجــــــــــــــــات المتنوعــــــــــــــــة واالمكانيــــــــــــــــات علــــــــــــــــى اســــــــــــــــاس منــــــــــــــــتظم. ويجــــــــــــــــب مر 

 والتوقعــــــــــات بالنســــــــــبة للمجتمعــــــــــات المتــــــــــأثرة فــــــــــي كــــــــــل اقلــــــــــيم متــــــــــأثر بااللغــــــــــام والمخلفــــــــــات

) وهــــــــــو جــــــــــزء مــــــــــن مســــــــــؤوليات المراقبــــــــــة للعــــــــــاملين فــــــــــي الحربيــــــــــة ( المحافظــــــــــة او االقلــــــــــيم

مجـــــــــال التوعيـــــــــة. ان عمليـــــــــة جمـــــــــع البيانـــــــــات وتحليلهـــــــــا يجـــــــــب ان تتســـــــــم بالشـــــــــفافية التـــــــــي 

كــــــــــــــــون موجــــــــــــــــودة وان عمليــــــــــــــــة تقيــــــــــــــــيم االحتياجــــــــــــــــات يجــــــــــــــــب ان تضــــــــــــــــمن مشــــــــــــــــاركة ت

 . المعرضة للخطر معاتالمجت

التوعيـــــــــــــة االخـــــــــــــرى  كمـــــــــــــا يجـــــــــــــب ابـــــــــــــالغ الســـــــــــــلطات الحكوميـــــــــــــة والوطنيـــــــــــــة ومنظمـــــــــــــات

ان المنـــــــــــاهج المشـــــــــــاركة يجـــــــــــب تفعيلهـــــــــــا يـــــــــــة تقيـــــــــــيم االحتياجـــــــــــات و وانضـــــــــــمامها فـــــــــــي عمل

 ة لها من البداية .اينما تكون موجوده ومتوفرة وينبغي اعداد خط

ان االشـــــــــــخاص الـــــــــــذين يقومـــــــــــون بعمليـــــــــــة التقيـــــــــــيم ينبغـــــــــــي تقيـــــــــــيمهم وتـــــــــــدريبهم ومـــــــــــوازنتهم 

مـــــــــــــن حيـــــــــــــث الجـــــــــــــنس الداء اعمـــــــــــــالهم علـــــــــــــى حـــــــــــــد ســـــــــــــواء. كمـــــــــــــا ينبغـــــــــــــي ان يضـــــــــــــمن 

 التدريب تقييم االحتياجات بأن فريق النساء والرجال : 

 لديهم معرفة بجمع المعلومات وكيفية تحليلها واستخدامها  - أ

الــــــــــــذي ينبغــــــــــــي ان  10بتسلســـــــــــل  الصـــــــــــحة والســــــــــــالمة المهنيــــــــــــةمعيــــــــــــار معرفـــــــــــة  - ب

 يطبق عند اجراء التقييمات وعدم وضع المخاطر الغير ضرورية .

القواعــــــــــــــد الحصــــــــــــــول علــــــــــــــى تــــــــــــــدريب مســــــــــــــتمر وشــــــــــــــامل وخاصــــــــــــــًة فيمــــــــــــــا يتعلــــــــــــــق ب - ت

 والمعايير لجمع المعلومات وتقييم االحتياجات .االخالقية 
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 البيانات التي تم جمعها كجزء من تقييم احتياجات اعمال التوعية  5.3

تقــــــــــدم البيانــــــــــات التــــــــــي تــــــــــم جمعهــــــــــا خــــــــــالل عمليــــــــــة تقيــــــــــيم االحتياجــــــــــات االساســــــــــيات مــــــــــن 

 وهذه البيانات ينبغي ان تحدد النقاط التالية :اجل وضع الخطة. 

( عـــــــــــن      كـــــــــــال الجـــــــــــانبين االجتمـــــــــــاعي والجغرافـــــــــــي_  المجـــــــــــاميع المســـــــــــتهدفة ) أ

ـــــــــى  ـــــــــة والتعـــــــــرف عل ـــــــــات الخاصـــــــــة بضـــــــــحايا األلغـــــــــام والمخلفـــــــــات الحربي طريـــــــــق جمـــــــــع البيان

م والمخلفــــــــــات الحربيــــــــــة اســــــــــباب التعــــــــــرض للخطــــــــــر ومــــــــــن هــــــــــو الشــــــــــخص المتــــــــــأثر بااللغــــــــــا

لتــــــــــــــنقالت بمســــــــــــــألة ا وفيمــــــــــــــا يخــــــــــــــص هــــــــــــــذا الموضــــــــــــــوع فيجــــــــــــــب االهتمــــــــــــــام وخصوصــــــــــــــاً 

 المناطق الخطرة ) . من والى السكانية

ص مخــــــــاطر األلغــــــــام والمخلفــــــــات الحربيــــــــة والمنــــــــاطق المعلومــــــــات التــــــــي تخــــــــ ) ب

ـــــــــأثرة ( علـــــــــى ســـــــــبيل المثـــــــــال نـــــــــوع االجهـــــــــزة المســـــــــتخدمة وطبيعـــــــــة المنـــــــــاطق المشـــــــــتبه  المت

أشــــــــــــيرات والعالمــــــــــــات المســــــــــــتخدمة بهــــــــــــا حيــــــــــــث يمكــــــــــــن ايجــــــــــــاد مثــــــــــــل هــــــــــــذه االجهــــــــــــزة والت

 الخ )..... و 

االصــــــــــابة وكيــــــــــف ( مــــــــــن خــــــــــالل جمــــــــــع البيانــــــــــات عــــــــــن مكــــــــــان  منــــــــــاطق العمــــــــــل ) ت

 تم التعامل مع الخطر .... الخ )الخطر واين  يتزايد

من خالل التقييم عن كيفية ب_ الرسائل والنشاطات المستمرة وفقًا للمجاميع المستهدف ) ث

  المصابين وكيف ولماذا تعرضوا للخطرالتعامل مع 

وينبغي على المجتمع _  يمناهج التوعية والطرق المناسبة ألحداث التغيير السلوك ) ج

 البحث في تقييم اي من الستراتيجيات االمنة المحلية الموجودة 

 شبكات االتصاالت وطريقة االتصال بالمجاميع المستهدفة والتعليم ) ح

 الطوارىء المنظمات التأسيسية والشراكة لتقديم رسائل التوعية واستجابة  ) خ

 توفير الموارد وتخصيصها ) د

من خالل جمع البيانات  ( المشروع او اهداف البرنامجاعداد اطار زمني لتنفيذ  ) ذ

 بخصوص طبيعة وحجم خطورة األلغام والمخلفات الحربية )

 التي تنطبق على عملية تقييم االحتياجات  المبادىء  5.4
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ان عملية اجراء تقييم االحتياجات العمال التوعية يجب ان تعتمد على المعلومات الحالية حيثما 

 تكون متوفرة .

من اجل عملية حيثما تكون موجودة  وينبغي جمع البيانات بالنسبة لالشكال االساسية وطنياً 

االدخال في البرنامج الوطني لمعلومات شؤون األلغام ، باالضافة الى ان المنظمات قد تسهم في 

جمع البيانات االخرى من اجل اغراض داخلية مستخدمة اشكالها الخاصة. كما ان الرجال والنساء 

ومنفذي البرامج االخرى الذين يقومون بجمع البيانات ينبغي ايضًا ان يحصلو على التدريب بشكل 

خاص من اجل ذلك الغرض بما في ذلك طريقة جمع البيانات مع االخذ بنظر االعتبار ان هذه 

محادثة مفتوحة تسمح لكل العملية لن تصبح خبرة عملية وانما تتطور بشكل بحيث يصبح 

حدث بشكل صريح. وينبغي على منظمات التوعية ان ال تتحدث بتوقعات العمل الت االشخاص

طئة بخصوص عملية التي لم تنجز بعد ويجب ان يكونوا على حذر بخصوص نشر الرغبات الخا

على مسألة جمع البيانات لغرض ابداء المساعدة في تحديد المجتمعات التي هي  االزالة والتأكيد

، مع االخذ بنظر االعتبار احتياجات الرجال والنساء واالطفال كما ان بحاجة الى اعمال التوعية 

اقتراحات ومالحظات اعضاء المجتمع ومتطلباتهم تختلف حسب العمر والجنس والخلفية 

 ة والتعليمية والخ .االجتماعية والقبلية والعرفي

ائر الصغيرة الغير ويتمتع االشخاص الناجين من األلغام والمخلفات الحربية ( بما في ذلك الذخ

 منفجرة ) بالحقوق وفي ابداء القرارات في البرامج التي تخصهم وينبغي احترامها .

ان المنظمات التي تقوم بعملية تقييم االحتياجات العمال التوعية ينبغي ان تقدم جميع البيانات 

المصداقية ، ويجب ادخال  وتخضع لجميع المتطلبات من اجل DMAالتي تم احصائها الى 

البيانات في نظام المعلومات الوطني لشؤون األلغام لدعم تطور اعمال شؤون األلغام على نطاق 

 واسع .

بجميع المعلومات الضرورية وتخضع للمتطلبات من اجل المصداقية مع  DMAوتشترك 

المنظمات العاملة في مجال شؤون األلغام والجهات االخرى ذات الصلة ، ويجب ان تتضمن 

 تحليل نتائج تقييم االحتياجات حيثما تكون موجودة .
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 . التخطيط6

ن خطة التوعية هي خطة متعددة اشكال مختلفة لخطة التوعية وفترة اختالف الخطط وستكو هناك 

 السنوات بينما ستكون خطة العمل على مدى سنة واحدة او اقل .

لمجتمعات المتأثرة ، وهذه معتمدة على احتياجات ا األلغامالتوعية من مخاطر وقد تكون خطة 

 االحتياجات ينبغي ادماجها بالمستوى العالي لخطة شؤون األلغام .

اساسية من اجل التنفيذ الفعال ويجب ان تبنى على اساس التقييم ان عملية التخطيط هي عملية 

االشتراك الفعال للرجال  المستمر الحتياجات المجتمعات المتأثرة. ويتم اجراء التقييم من خالل

   التقييم والمراقبة للبرنامج .والنساء في المجتمعات المتأثرة كما يحدد التخطيط كيفية اجراء عملية 

ح من اجل المداخالت الخاصة بالبحث عن صياغة االهداف التعريفية بوضو  ويقوم التخطيط

 بعملية التوعية .

 مبادئ التخطيط الجيد اإلحدى عشر 

إن مبادئ التخطيط الجيد هي إرشادات مساعدة في عملية التخطيط ألي نشاط أو تدخل توعية 

 -من مخاطر األلغام سينفذ. وهذه المبادئ هي كالتالي:

 الحاجات الذي تم إجراءه. تقييمالتخطيط على نتائج يجب أن يبنى  .1

 
 

ويضم المجتمعات المستهدفة في كل مرحلة من مراحل  مشاركةيجب أن يكون التخطيط  .2
 ومن ضمنها التصميم، والتطبيق، والرصد والتقييم. البرنامج

ام يجب أن يعتمد التخطيط على الدروس المستفادة من برامج أخرى للتوعية من مخاطر األلغ .3
 تم تنفيذها مع المجتمعات المستهدفة أو في مكان آخر.

يجب أن يعكس مخطط التوعية من مخاطر األلغام أولويات المنظمة والمجتمعات وأكثر  .4
 األفراد تأثًرا.

 يجب أن يعكس مخطط التوعية من مخاطر األلغام طبيعة التهديد على السكان. .5
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مالئًما ويحترم اختالف الثقافات وتنوع يجب أن يكون مخطط التوعية من مخاطر األلغام  .6
 الخلفيات باإلضافة إلى كونه مرًنا وقابًال للتعديل.

 يجب أن يبنى مخطط التوعية من مخاطر األلغام على وسائل االتصال المالئمة. .7

 يجب أن يكون لمخطط التوعية من مخاطر األلغام مؤشرات نجاح واضحة وطرق لقياسها. .8

 التوعية من مخاطر األلغام خطة رصد وتقييم مالئمة.يجب أن يمتلك مخطط  .9

يجب أن يكون مخطط التوعية من مخاطر األلغام واقعًيا ومتوافًقا مع القدرات والمهارات  .10
 والموارد الحالية للمنظمة.

يجب أن يأخذ مخطط التوعية من مخاطر األلغام باإلعتبار العوامل األساسية اإلجتماعية  .11
 .البرنامجع باإلضافة إلى افتراضات أخرى يقوم عليها واإلقتصادية في المجتم

 

 رسائل التوعية وتوصيل الرسائل .7

 نظرة عامه  7.1

هذه الرسائل ان الرسائل االمنه هي احد المبادرات االساسية العمال التوعية وان اعداد ونشر 

 وتقييم تأثيرها ينبغي ان تكون استراتيجية مخططة وعملية .

قد ال تكون دائمًا ... اميع المستهدفة والرسائل والخللتعامل مع الخطر والمجان المنهج الشامل 

الطريقة الجيدة اليصال رسائل التوعية وبعض البلدان لديها اختالفات دينية وثقافية مهمة التي 

 تحدد طبيعة السلوك االمن العمال التوعية .

ستراتيجية المخطط لها اساس ال وينبغي ان تكون جميع االتصاالت الخاصة بالتوعية مبنية على

او  المتأثرة المحددة والمتوفرة اجتماعيًا وثقافيًا. وال يكون النساءبشكل امن التي تستهدف المجاميع 

لخطر بالنسبة لبرنامج التوعية ، ففي بعض الحاالت يكون االطفال هم االشخاص المعرضين ل

، ويجب تضمين النقاط التالية في بااللغام والمخلفات الحربية  الرجال هم اكثر االشخاص تأثراً 

 ستراتيجية االتصاالت الخاصة بأعمال التوعية :

 السلوك المناسب للتعامل مع الخطر  - أ

 المجاميع المستهدفة  - ب
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 الرسائل االمنه ج_ 

 _ شبكات االتصال د

 سائل النشر ه_ و 

 

 اعداد الرسائل  7.2

تعتمد على االشخاص المستهدفين والسلوك االمن والجهات  ان الرسائل التي يتم ايصالها

العاملة في مجال التوعية للتأثير على االشخاص المستهدفين لتبني السلوك المطلوب. ويجب 

تكون ذات تأثير ايجابي بحيث افية ولغوية واجتماعية و ان تكون الرسائل ذات خصوصية ثق

لياتهم وتأمين حياة عوائلهم وليس من يكون االشخاص بأمكانهم اداء العمل وتطوير قاب

 الضروري ان تكون الرسائل قصيرة ولكن يجب ان تكون واضحة .

 ختبار الرسائل أ7،3 

واذا ب مراجعتها قبل ايصالها للمجتمع ، جميع الرسائل والوسائل المقترحة اليصالها للمجتمع يج

يجب العرقية المحددة ف يعالذكور الشباب للمجام الفالحين المستهدفين هم منكان االشخاص 

مجتمع ، ويجب ان تجري عملية الفحص على كافة التوعية المقترحة قبل ايصالها لل فحص رسائل

تضم فالحين شباب من فئة معينة فينبغي ان تجري هدفة فأذا كانت تلك الفئات الفئات المست

 عمليات فحص واختبار الرسائل بما يناسب عادات وتقاليد هذه الفئة .

وتجري عملية الفحص على كافة المستويات الثقافية المختلفة وبتكاليف متنوعة على ان ال تأخذ 

 تكون : ان الرسائل ومستلزمات التوعية الى ضمان هذه العمليةفترات طويلة وتهدف 

 ة يقاأ_ مصد

 ب_ مقبولة اجتماعياً 
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 ة ج_ متصل

 د_ واقعية 

 ه_ مقنعة 

 

 على رسائل التوعية المراقبة والمراجعة واالشراف 7.4

من خالل برنامج التوعية لضمان تأثيرها على المجاميع المستهدفة  وٕايصالهايجب مراجعة الرسائل 

    ان ضمان تقييم الرسائل يكون على النحو  ًا لنظام المراقبة ، وهذا يعنيويجب التخطيط مبكر 

 التالي : 

 وصولها الى الفئة المستهدفة  .1

 مفهومة ومقبولة .2

 لما ورد اعالهفعالة  .3

 

 

 

 

8 .Uةستخدام المواد االعالميأ 

 تصميم برامج التوعية اعالمياً  8.1

عند القرار في الحاجة الى االعالم لدعم برامج التوعية يجب االخذ بنظر االعتبار ان الرسالة قد 

ُأعدت للشخص المناسب واللغة المناسبة واستخدام الرمز المناسب في التأثير على الفئة 

المستهدفة. ولهذا السبب من المناسب اعتبار مشروع التوعية فرصة اليصال رسائل التوعية الى 
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شترك المجتمع المستهدف وتطوير مستلزمات التوعية مثل الملصقات والوسائل االيضاحية التي ت

 المجتمع المستهدف . مع الوسائل االخرى في ديمومة االتصال مع

تغيير مستلزمات التوعية وان فة او المتشابهة الغراض التوعية ، وتستخدم الصور والرسائل المختل

فحص هذه المستلزمات قبل بطريقة متعددة قد تؤدي الى نتائج غير متوقعة لذا بات من الضروري 

 اطالقها .

 فحص المواد التوعوية اعالمياً  8.2

ينبغي فحص المواد التوعوية اعالميًا قبل االنتهاء منها وقد تجري عملية مناقشات جماعية او 

لمناقشة المناهج المقترحة مع االعضاء المنتخبة للمجموعة المستهدفة ، لقاءات مع االشخاص 

ويجب عدم االنتهاء من المواد التوعوية وطباعتها اال بعد اجراء فحص ميداني عليها النها قد 

 تحتاج الى تعديالت .

يتم فحص المواد االعالمية الخاصة بالتوعية مشابهًا للنقاط المذكورة اعاله التي تخص رسائل و 

 التوعية فقد تكون التصاميم مفهومة ومقبولة اجتماعيًا ومتصلة وجذابة ومقنعة .

 مراقبة ومراجعة المواد التوعوية اعالمياً   8،3

مراقبة  كجزء مهم من نظام الرسائل االعالمية والمواد المطبوعةايصال و ينبغي فحص وتدقيق 

، ولكون الرسائل الخاطئة تؤثر على عملية نشر التوعية لذا بات من الضروري  البرنامج

 مراجعتها .

 

 . تنفيذ اعمال التوعية 9

ب 9.1 ل  مطذب عئ

ويهتم هذا القسم بالمسائل الخاصة في تنفيذ مشاريع وبرامج التوعية وخاصًة اعمال التوعية 

 وكيفية تعزيز برامج التوعية المستدامة . الطوارىء في حاالت 
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  الطوارىء برامج التوعية في حاالت  9.2

عن الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية ونشر اعمال التوعية في  الطوارىء تنتج حاالت 

خاطر التي تسببها األلغام بذولة في نشر التوعية بالنسبة للمالى الجهود الم الطوارىء حاالت 

د الكبيرة من المدنيين تعزيز السلوك االمن بين االعداخلفات الحربية والهدف من ذلك هو والم

 ، وخاصًة االطفال في االوقات القصيرة المحتملة. وقد تكون حاالت المعرضين للخطر 

  واسعة النطاق او على المستوى المحلي فقط او قد تستمر اليام او اسابيع او  الطوارىء

 اشهر .

 

  الطوارىء التحديات الرئيسية العمال التوعية في حاالت  9.3

ضة ر المجتمعات المع ددة منلومات مع المجاميع المحان اعمال التوعية هي تبادل المع

ولالسباب الزمنية فمعظم  الطوارىء لدعم التغيير السلوكي المستدام ، وفي حالة  للخطر

االتصاالت تأخذ طريق واحد والهدف هو الوصول الى العدد االكبر لألشخاص المتأثرين 

بااللغام في ايام قليلة او اسابيع مع المعلومات عن خطورة الذخائر المنفجرة والرسائل االمنة 

 الرئيسية لتشجيع السلوك االمن .

 هي عناصر خطرة اساسية وخاصة في حالة وان التهجير السكاني او حتى التنقالت 

تتطلب اعداد لتقييم او مرحلة ما قبل التقييم فأن ا الطوارىء ، وفي نهاية مرحلة  الطوارىء

 الجديدة . او المختلفة / الطوارىء منهج التوعية لمرحلة ما بعد 

  الطوارىء رسائل التوعية في مرحلة  9.4

، محددًة الرسائل الرئيسية في  الطوارىء تميل الرسائل الى ان تكون عامة بطبيعتها في حالة 

بعض الحاالت حيث تعتمد على تنوع العوامل مثل المجموعة المستهدفة وانواع السلوك المتخذ 

لذا بات من الضروري معرفة انواع الذخائر المنفجرة وخطورتها على طر ، عند حدوث المخا
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ًا كبيرًا فقد يصاب االشخاص عند المشي عليها او التعثر . فأذا شكلت األلغام خطر االشخاص

 بأسالك عثرة غير منظورة (مصائد المغفلين) باالضافة الى لمس األلغام .

لذا ينبغي تركيز الجهود نحو نشر التوعية بين االشخاص وتحذيرهم من خطر األلغام 

من االعتراف بالمناطق الخطرة التي تشمل النقاط والمخلفات الحربية واتباع السلوك االمن 

 التالية للرسائل المستخدمة في هذا المجال :

 البقاء في مسار امن أ)

 ما تكون امنة وحيثما تكون خطرةب) االستفسار من االشخاص حيث

 العسكرية والمعدات  ج) تجنب المناطق ذات النباتات الكثيفة والقواعد

 د) اعداد تقرير بخصوص الذخائر المنفجرة للجهة او الشخص المسؤول 

تأثيرًا كبيرًا ( عدم  لها ) UXOمنفجرة ( او اشكال من الغير غيرة واذا كانت للذخائر الص

 : وتتضمن مالئمة جداً ) فتكون الرسائل  لمسال

 ت السكنية و حول البي ) القنابل غير المنفجرة في المناطق الملوثةو

منفجرة حتى وان كانت صغيرة فلها تأثير كبير وممكن ان تسبب في قتل الغير ن القنابل ذ) ا

 الكثير من االشخاص 

 منفجرة غير مستقرة وال احد يعرف متى ستنفجر الغير ن) ان القنابل 

 منفجرة وال تمسها وال تركلهاالغير ف) ال تلمس القنابل 

 التوعية بمخاطر األلغام في المدارس 9.5

ادماج التوعية في نظام المدارس والمنهج الدراسي هي الستراتيجية االولية التي وضعت في ان 

مخلفات الحربية التي يمكن ستواجهها الدول التي تعاني بشكل واسع من مشاكل األلغام وال

ف اعداد كبيرة من االطفال وخاصًة . كما يكون باالمكان استهدااالجيال القادمة في المستقبل
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توافق الحكومة الوطنية بأن األلغام والمخلفات الحربية هي المشكلة الدائمية  البلدان حيثفي 

 التي تتطلب حلول دائمية ومتعددة .

للفئات المتعددة المستهدفة ، وينبغي توفير المعلومات والوسائل المستخدمة في عملية التوعية 

ي خاص او مثل نشاط منهجنما هي موضوع مشترك ن التوعية هي ليست موضوع محدد واأل

 لحياة اومنهج بيئي اجتماعي .يتم تضمينه مع المنهج كأحد نشاطات ا

 

 اندماج التوعية في المنهج الدراسي  9.6

ان عملية اندماج التوعية في المنهج الدراسي او اي نشاط منهجي خاص هو النشاط االساسي 

 للمشاريع التي تقوم بها فرق التوعية عندما تجري الزيارات المدرسية واعداد عرض عن 

 التوعية .

وعند اعداد البرنامج او ادماج التوعية في النظام المدرسي ، فمن الضروري تحديد جميع 

المدارس (اذا اشتركت) او المدارس الخاصة في توعية االشخاص الموجودين في المناطق 

 ثيرًا .المتأثرة ك

حديد فيما اذا كانت الجهات المحلية والوطنية واالنظمة المدرسية لديها القدرة كما ينبغي ت

ضمن االقليمية والرغبة في اعداد مثل هذا البرنامج وقد تكون الكثير من المدارس الريفية و 

 .التجهيز واعداد الكادر الخاص وعدم جاهزية الكادر التدريبي لتقديم اعمال التوعية 

ومدراء المدارس المستهدفة ويجب ان تتم الموافقة على القيام بهذه العملية من قبل وزارة التربية 

والتي تعتبر عملية اساسية منذ بداية البرنامج. وسيتم اشتراك تلك المؤسسات في اعداد 

 البرنامج وستكون المسؤولية تحديدًا عن عملية التنفيذ والمراقبة لهذا البرنامج .

في لنشاط التكميلي  في المدارس بدًال من دمجها من المناسب تضمين التوعية في ا وقد يكون

. اما فيما يخص االعتماد على مستوى نجازهالدراسية التي قد تستغرق بضع سنوات الالمناهج 
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تدرج المدارس في القرية او المنطقة فتتطلب عملية اعداد المشاريع الخاصة والطرق للوصول 

 المدارس او طالب المدارس الدينية او الغير رسمية . الى الطالب خارج

ان الحاجة للوصول الى هؤالء الطالب هي تحدي كبير النهم يعيشون بخطر حوادث األلغام 

ومن الممكن الوصول الى الذين يحضرون الى المدارس ، والمخلفات الحربية اكثر من هؤالء 

 .والتوعية  ال المجتمعيبرامج ومشاريع االتص االطفال من خالل تطور هؤالء

الذين التسنح للوصول الى الشباب والنساء  فائدةاكثر  ) طفل لطفل التوعوي ( منهجالويكون 

 لهم الفرصة للحضور الى المدارس .

   دعم قدرات المجتمع في مجال التوعية  9.7

ان عملية حشد الجهود لدعم قدرات المجتمع في مجال التوعية ينبغي ان تكون جزء اساسي 

تأسيس شبكات للمتطوعين ودعم الجهود ألدارة ، ويتضمن ذلك ألي برنامج يخص التوعية 

مخاطر المجتمع وقد تم ادماج التوعية ببرامج التنمية والتطهير والمسح ومساعدة المعوقين 

 لتي تقوم على تقليص المخاطر المؤثرة على المجتمع .واالنشطة االخرى ا

 

 

10 –U  تنسيق عملية التوعية وادارة المعلومات 

 نظرة عامة 10،1  

منظمات االخرى لشؤون األلغام تقوم التقوم عملية التنسيق بضمان ان منظمات التوعية و 

بتكملة ودعم كال االعمال االخرى وتم اعداد المسؤوليات بخصوص عملية التنسيق في الفقرة 

10.2  . 

كما تضمن عملية التنسيق بضمان االشتراك الفعال والمترابط للجهات ذات العالقة بكل فقرة 

فيذ والمراقبة وتقييم الستراتيجيات خاصة بدائرة برنامج التوعية والتقييم والتخطيط والتن
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شؤون األلغام االخرى وجهود التنمية نشاطات . كما تقوم التوعية بالتنسيق مع والنشاطات

واالغاثة ، ويمكن للتوعية تحقيق هدفها وذلك بتقليص عدد الضحايا وتقليل االثر االقتصادي 

 والمخلفات الحربية ودعم التنمية .واالجتماعي لاللغام 

  اليات التنسيق ومستلزمات التوعية  10.2

من اجل فاعلية العمل ، يجب تنسيق عملية التوعية وشمولها ضمن هيكلية برنامج شؤون 

 األلغام والتأكيد على ادماج التوعية مع الجوانب االخرى لشؤون األلغام .

 باقيةاأللغام  وان المسؤولية الكلية لألدارة الوطنية لشؤون األلغام بما في ذلك التوعية بمخاطر

بأعداد السياسة الكلية لشؤون األلغام  DMAوتقوم  ،دائرة شؤون االلغامبرامج  ضمن

لشؤون األلغام بالرغم من  الميدانيةوالستراتيجية الوطنية للبالد ، كما تقوم بتنسيق النشاطات 

 DMAبالتنسيق مع قسم التوعية في  MAC ان هذه الدورة يقوم به عادًة مركز شؤون األلغام

، ، ونسخة منها الى قسم التوعية بمخاطر االلغام DMA. كما تقوم بتقديم التقارير الى 

وتشارك منظمات التوعية بأليات التنسيق االخرى ذات الصلة التي يتم اعدادها من قبل 

لوطني واالقليمي الحكومة ومنظمات االمم المتحدة والمنظمات الغير حكومية على المستوى ا

 . DMAقسم التوعية بمخاطر االلغام في باالضافة الى تنسيق اعمال التوعية من خالل 

11.U  المراقبة والتقييم  

 نظرة عامة 11.1

ية باالضافة الى يجب ان تخضع عملية المراقبة الى السيطرة النوعية فيما يخص اعمال التوع

هو  DMAوفي العراق قسم السيطرة النوعية في  لما جاء في الخطة البرنامج وفقاً  نتائج

 .المسؤول على مراقبة اعمال التوعية على المراكز االقليمية بالتعاون مع قسم التوعية 

ويركز التقييم على انجاز االهداف واثر التوعية على المجاميع المستهدفة وتحديد المسؤوليات 

 والدروس المستفادة .
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 القواعد الرئيسية للمراقبة  11.2

في اقل االحتماالت ، يجب مراقبة كيفية تطبيق اعمال مراقبة نشاطات التوعية والتي تتوافق 

قاط نوتتم المراقبة من خالل المع خطة التوعية التي تلبي احتياجات المجتمعات المتأثرة 

  :التالية

 أ_ فعالية وكفاءة ايصال رسائل التوعية .

 المجتمعات المتأثرة لبرامج ومشاريع التوعية .ب_ نظرة 

 ج_ نتائج تغير السلوك

 د_ تغطية المناطق

 السلوك االمن ه_ اسباب الوقوع في الخطر واتباع 

 و_ االصابات

 ز_التغيرات التي تحصل في المجتمعات المستهدفة 

تحدث في تحديث باالضافة الى تقييم فعالية اعمال التوعية ، فالتقدم في تنفيذ الخطط التي 

على خطورة األلغام والمخلفات الحربية والبيئة ، وهذا يتضمن  اً عملية المراقبة لها  تأثيرًا واضح

 التغييرات في : 

 _ االفتراضات االولية فيما يخص المجاميع المستهدفة 1

 _ التغيرات الديمغرافية والثقافية المؤثرة على االشخاص المتأثرين  2

 والمخلفات الحربية_ خطورة األلغام 3

_ السياقات االقتصادية االجتماعية والسياسية الواسعة التي قد تؤثر على قابلية االشخاص 4

 االجتماعية للتوعية من خالل االسلوب المناسب اليصالها 
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  اعداد نظام المراقبة  11.3

داخليًا ( على ينبغي تنفيذ نظام المراقبة من خالل تحديد مستوى المشروع او البرنامج اوكالهما 

سبيل المثال : عن طريق المنظمات التنفيذية التي تقوم بأعمال التوعية بنفسها او خارجيًا : عن 

طريق الجهات الوطنية ) ويجب ان تهدف الى ضمان ان جميع اعمال التوعية تتطابق مع 

في مجال المعايير الوطنية والدولية بما في ذلك متطلبات التفويض الممنوحة للجهات العاملة 

 التوعية .

 وان تم اعداد هذا النظام فيجب ان يكون قادر على : 

 التعريف بالمؤشرات القياسية التي تركز على الترابط والكفاءة والتأثير واالستدامة  .1

 اعداد انظمة لجمع المعلومات المتعلقة بالمؤشرات  .2

 وتسجيل المعلومات اجراء عملية تقوم بجمع .3

 ات التي تم جمعها ضمان تحليل وتفسير البيان .4

كيد على استخدام المعلومات على تكييف اعمال التوعية بناءًا على المعلومات التي تم التأ .5

 جمعها من خالل المراقبة للتأكيد على دعم النشاطات لتنفيذ االهداف 

   المواضيع الرئيسية التي تخص التقييم   11.4

التوعية وخصوصًا تاثير المخلفات الحربية يجب ان توضح تأثير برنامج ان عملية التقييم 

وااللغام على الجانب االقتصادي واالجتماعي واالنساني ، وقد اليكون التقييم بالضرورة 

مشروع قائم بذاته وانما يؤخذ بنظر االعتبار ادراجه ضمن ستراتيجية التوعية بمخاطر 

 األلغام .

 متى يتم التقييم 11.5

تجري عملية التقييم على كافة مراحل المشروع وليس فقط في نهاية المشروع. ان التقييم المسبق 

ُيعرف بمراجعة نصف دورية ) يهدف الى المساعدة في اعداد المشروع اعداده ( بعض االحيان 

 من خالل تنفيذه وذلك بتسليط الضوء على االنجازات والتعرف على المشاكل واقتراح الحلول .
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ويحدث التقييم النهائي ( تقييم ما بعد المشروع ) بعد انهاء المشروع ( واحيانًا ما بعد اعداد من 

 السنوات ) وتهدف الى استنباط الدروس وادخالها في الخطة الطويلة االمد .

، مع االخذ  ويعتمد القرار الذي يخص التقييم على كل مشروع والعوامل المختلفة التي تؤثر فيها

 عتبار العوامل التالية :بنظر اال

 اهداف البرنامج الطويلة والقصيرة االمد .1

 ( على سبيل المثال البيانات المتوفرة ) توفير طرق المراقبة المستخدمة  .2

 مطلوب توفر المقيمين الخارجيين .3

 توفر الموارد لغرض التقييم .4

فيدة تأثير التقييم على وقت االشخاص ( بما في ذلك كادر المشروع والجهات المست .5

 المستهدفة )

 

  استخدام التقييم  11.6

 هناك اربعة اسباب لتنفيذ عملية تضم برنامج التوعية :

 تطوير االداء  .1

 تعزيز المسؤولية  .2

 تطوير عملية االتصاالت ما بين الجهات ذات العالقة  .3

 تطوير التعليم واالمكانيات .4

النتائج ، لذا فأن نتائج التقييم  معرفة اهمية التقييم كما مع المراقبة فقط من خالل التعرف على

يجب ادخالها بشكل مباشر في المشاريع والبرامج المستقبلية والتخطيط والستراتيجية التنظيمية 

 لعالقة بالبرنامج على نطاق واسع .ويجب ارسالها لجميع الجهات ذات ا

12.U  ات تطوير القدر 

 نظرة عامة 12.1
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االمور االساسية الستقطاب الدعم الدولي في اعمال شؤون تعتبر عملية بناء القدرات الوطنية من 

األلغام وهي تختلف بطبيعتها عن االنجازات المتحققة في مجال العمليات والتكنلوجيا النها غير 

 ذات جدوى وغير متناسقة .

 

 وضع خطة بناء القدرات 12.2

التوعية وذلك اعتمادًا يجب ان تكون خطة بناء القدرات مدروسة لتطوير العمليات وادارة اعمال 

على المعلومات المستوحاة من قبل االحتياجات وتقييم القدرات. ويجب ان تشمل خطة بناء 

 القدرات العناصر التالية :

ة ادارة الثغرات الموجودة حاليًا في عملي رؤية الجهات ذات العالقة المشاركة ومعرفة .1

 القدرات 

 االعتبار الرؤية العامة اجراءات التعامل مع كل فئة مع االخذ بنظر  .2

 المعطيات واالهداف التي يمكن الوصول اليها لكل هدف محدد  .3

 طريقة تحقيق الهدف المراد الوصول اليه  .4

 توزيع واضح لالدوار والمسؤوليات لدعم وتطبيق وتنفيذ الخطة  .5

            ويمكن تطبيق خطة بناء القدرات مباشرًة على االرض او من خالل استغالل الدعم الفني 

 .عن بعد 

والمرحلة التالية من العملية تتضمن اعداد اطار خطة عمل بناءًا على الخطة الستراتيجية ورؤيتها 

والمهمة واالهداف ، وتجري خطة العمل بشكل انسيابي من خالل الخطة الستراتيجية ودعم 

 تطبيقها نموذجيًا على اساس سنوي .

باالضافة الى نتائج البرنامج  والمستلزمات الضروريةقة نشاطات مفصلة وتتضمن هذه الوثي

الرئيسية والمؤشرات واالهداف وكذلك تتضمن مفهوم االداء القياسي المشترك موضحًة العناصر 

 تنفيذ الخطة .عملية تماشى مع لخطة موضوعة بشكل سهل ت
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 المعرضة للخطرالمجتمعات  12.3

اص الذين يعيشون بالقرب من خطورة على سبيل المثال االشخ ان المجتمعات المعرضة للخطر

األلغام والمخلفات الحربية بما في ذلك الناجون من األلغام والمخلفات الحربية ملزمة بالعيش مع 

 المخاطر اليومية الناجمة من األلغام والمخلفات الحربية .

على الجهات فيقوم الكثير بأعداد اليات محلية متقدمة التي قد تكون على االقل فعالة ، وينبغي 

لخطر وبذل لمعرضة لالعاملة في مجال التوعية البحث اوًال من اجل معرفة ودعم المجتمعات ا

 التظاهر باالهمال او النقص بالقدرات . اجل تقليل الخطورة و عدمالجهود من 

وتقوم عملية تطوير القدرات المتالحقة بتغطية المناطق بما في ذلك ادارة المعلومات وادارة 

المخاطر وايصال رسائل التوعية وتتضمن ادارة المخاطر عملية التأشير والتسييج او البحث عن 

ير البدائل للتعامل مع المخاطر واستخدام المناهج البديلة لتوفير سبل العيش والموارد من التطه

 الدخول في المناطق المشتبه بخطورتها .و 

 

 

 DMAدائرة شؤون االلغام  12.4

ما هو موضوع هام لتنفيذ برنامج شؤون األلغام ، اما في دائرة شؤون االلغامتأهيل القدرات ان 

وتكون قادرة  معرفة اهمية ودور اعمال التوعية DMAعلى يتعلق بأعمال التوعية فينبغي 

الستراتيجية بشأن اتجاه اعمال التوعية والمساهمة في تقليل االصابات قرارات على التبليغ ب

 واالعمال الفعالة لشؤون األلغام .

 MACكز شؤون األلغام امر  قسم التوعية بمخاطر االلغام و 12.5

فهي تقوم  MACكز شؤون األلغام امر قسم التوعية بمخاطر االلغام و  ان القدرات العاملة في

 DMAفيما بينها مع قسم التوعية بمخاطر االلغام في بتنسيق اعمال التوعية بشكل فعال
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وتعتبر عمل اساسي الي برنامج فعال يخص التوعية ، وتساهم بهذا الموضوع المنظمات 

 .التوعية في مجال غير الحكومية ومنظمات االمم المتحدة في تطوير القدرات الفعالة 

  عاملة في مجال التوعية الجهات ال 12.6

ان المنظمات العاملة في مجال التوعية وكادرها خاصًة المنظمات الغير حكومية المحلية تتطلب 

تطوير القدرات الغراض التقييم والتخطيط والتدريب والتسليم ومراقبة اعمال التوعية ، وهذا بحد 

 . DMAمع  مؤثرذاته تحدي النه وضع منهج تشاركي يجب ان يكون في اطار مؤسسي 

أن طريقة تقييم االحتياجات مهمة ادارية معقدة تحتاج الى مهارات وخبرات التمامها ، وهذا و 

ينطبق على الحاجة الى استخدام البيانات بطريقة مؤثرة لتسهيل عملية ادماجها في برنامج شؤون 

ريقتهم لمعالجة األلغام ووضع الخطة. وهذا يؤكد على مساعدة االفراد والمجتمعات للتفكير بط

ًال من تشخيص المشكلة عن بعد ليكون الحل بدمهامها للبحث عن الحلول الواقعية لمشاكلهم 

 شمولي وهذا يتطلب مهارات على مستوى عالي بما في ذلك القابلية على االصغاء .

 

 

13.U  االدوار والمسؤوليات   

 المجتمعات المعرضة للخطر 13.1

ان هؤالء االشخاص المعرضين لخطورة األلغام والمخلفات الحربية يتحملون المسؤولية الكاملة في 

( طرق عمل ) ذات التأثير العالي ، وان او ضمان حماية انفسهم وباالمكان وضع عدة اليات 

بحث وبذل الجهود في  تقليل المخاطر وعدم اهمال اي العاملين في مجال التوعية يجب عليهم ال

 شكل من اشكال الخطر .

 حكومات الدول المتاثرة   13.2
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مان مؤسساتهم ان السلطات على المستوى المحلي والوطني لديهم المسؤولية االولية لضمان ا

التي تؤكد على  IMASالرئيسية ، وهذا االلتزام موجود في المعايير الدولية لشؤون االلغام 

 تي تتماشى مع حكومات الدول المتأثرة بااللغام . المسؤولية االولية العمال شؤون األلغام ال

  1.10انظر الى تفاصيل المعيار 

من خالل  رة السلطات لمنع الحماية الالزمةان طالت فهي تقلل من قدان الصراعات المسلحة و 

اعمال التوعية ، وهذا يوضح سبب وقوعها في المنظمات غير الحكومية نموذجيًا لتنفيذ برامج 

 التوعية .

وعلى اية حال فعند اتخاذ القرار للعمل من خالل هذه المنظمات فينبغي دعم هذا المنهج من قبل 

الحكومة ويجب ابداء االفكار ومعرفة كيفية اتخاذ المسؤولية الكاملة من قبل السلطات الجراء 

 اعمال التوعية .

 

  DMA دائرة شؤون االلغام 13.3

مكان. وان حكومة على قدر اال DMA شؤون االلغام دائرةالى  الدولة المتأثرة تسعى حكومة 

، وهي  DMAمسؤولة عن ضمان الظروف التي تمكن االدارة الفعالة التي تعمل لمصلحتها  الدولة

ايضًا مسؤولة عن اعداد وادارة برنامج شؤون األلغام بما في ذلك مشاريع التوعية ضمن حدودها 

 الولويات للمجتمعات المتأثرة .الوطنية وتؤكد على استجابتها لالحتياجات وا

 DMA راءات الدارة مسؤولة عن عملية االعداد والمحافظة على المعايير الوطنية والضوابط واالج

المعايير عايير الدولية لشؤون األلغام و مع الم هذه الضوابط يجب ان تتطابقمشاريع التوعية ، و 

 .ذات العالقة الدولية والوطنية والمعطيات وااللتزامات االخرى 

 هي :  DMAوفيما يخص التوعية وتحديدًا تكون المسؤوليات االولية لــــ

 .التعرف على برنامج التوعية  .1
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 .اعداد المعايير الوطنية  .2

 ينبغي االخذ بنظر االعتبار الموافقة على معايير نظام التفويض  .3

 .تبني الخطة الستراتيجية الوطنية العمال التوعية  .4

 التاكيد على دمج اعمال التوعية في برنامج شؤون األلغام  .5

 .التواصل مع الجهات االخرى لوضع الخطة الستراتيجية  .6

مقدمي برنامج بناء القدرات حة والجهات الداعمة االخرى التواصل مع الجهات المان .7

 .ومنظمات التأييد وممثلي االعالم 

افية المبنية على االحتياجات المعرفة العمل على تقديم برامج التوعية مع الموارد الك .8

 .بالخطة الستراتيجية الوطنية 

 .تنظيم التقييمات الخارجية لبرنامج التوعية بكامله  .9

 .توفير التمويل لنشاطات التوعية ان امكن ذلك .10

 

 

 

 ومراكز شؤون االلغام قسم التوعية بمخاطر االلغام  13.4

قسم التوعية بمخاطر األلغام منظمة ومنسقة نموذجيًا من قبل  جميع نشاطات شؤون

. ويجب ان لشؤون األلغام ةكز االقليمياالمر بالتعاون والتنسيق مع   DMAااللغام 

وتزويدهم بالخبرات  للتدريبتشمل الموظفين من الرجال والنساء الذين يخضعون 

 ام على عاتقه :كز شؤون األلغامر قسم التوعية و بشكل مناسب. ويجب ان يأخذ 

 قًا لـلخطة الستراتيجية الوطنية التعريف بمستلزمات التوعية ونشرها وف .1

التأكيد على تنفيذ نشاطات التوعية وفقًا للسياسات الوطنية والستراتيجيات  .2

 والمعايير 

 ادارة عملية التفويض من اجل منظمات التوعية يقوم قسم التوعية ب .3

 التأكيد على دمج التوعية ببرنامج شؤون األلغام بشكل كلي  .4
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التنسيقية  االجتماعاتتنفيذ اعمال التوعية من خالل و تنسيق يقوم قسم التوعية  .5

 للمنظمات العاملة في مجال التوعية .المنتظمة 

يقوم قسم التوعية بمخاطر االلغام باالشراف على المنظمات العاملة في مجال  .6

 التوعية

( مثل برنامج  DMAالنظام المركزي الدارة المعلومات التابع لـــ  ان التأكيد على .7

 ) يلبي احتياجات منظمات التوعية  IMSMAادارة المعلومات لشؤون األلغام 

  DMAاعداد تقرير يخص نشاطات التوعية  .8

 اجراء اعمال التنسيق لتنفيذ عملية تقييم االحتياجات  .9

تقديم الستراتيجيات والسياسات والمعايير الخاصة بالتوعية للسلطة الوطنية لشؤون  .10

 األلغام 

العمل على تطوير القدرات الوطنية التشغيلية المستدامة للتوعية بمخاطر األلغام  .11

 من قبل الشركاء الدوليين والوطنيين للتوعية بمخاطر األلغام 

 ة فيما يخص التوعية بمخاطر األلغاماعداد تقارير تنظيمية للجهات ذات العالق .12

التنسيق مع المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية االخرى لدمج التوعية في  .13

وزارة التربية ووزارة الرياضة والشباب ووزارة برامجهم واعمالهم على سبيل المثال 

  الصحة

 التواصل مع جهات التطور االخرى على المستوى الميداني .14

تقديم التدريب وبناء القدرات ( اما بشكل مباشر او من خالل المستشارين في  .15

 المنظمات التنفيذية المتعاقدة ) للمنظمات التنفيذية العمال التوعية 

 الالزمة  االجتماعات التنسيقية، يجب ان تشمل عملية التنسيق  الطوارىء وفي حالة 

 لالتفاق على :

 عات الشخص الذي يقوم بزيارة المجتم .16

 من خالل المشاريع المختلفة ولويةالرسائل التي يتم تعزيزها كأ .17
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التعليمات االساسية التي ينبغي اتباعها من قبل العاملين في مجال  .18

التوعية.عبارة (ال تعرض نفسك للخطر) يجب ان تكون المبدأ االساسي لكل 

 .اعمال التوعية 

 االمم  المتحدة  13.5

يكون لالمم المتحدة المسؤولية الكلية لتمكين وتشجيع االدارة الفعالة لبرامج شؤون 

عكس المستمرة للمعايير الدولية لشؤون األلغام التي ت المراجعةمن خالل األلغام 

في الضوابط الدولية والمعطيات جة والتغيرات المندم تطوير المعايير والقواعد

) واتفاقية تقليص اشكال 1989الطفل لعام ( واالتفاقيات وتتضمن اتفاقية حقوق

ومكتب خدمات االمم المتحدة لشؤون  ) بين االخرين1979التمييز ضد المراة (

المسؤولة عن المجتمع هو الدائرة سكرتارية االمم المتحدة  ضمن UNMAS األلغام

نسيق . والية التIMASالدولي للتطوير والمحافظة على المعايير الدولية لشؤون األلغام 

المم المتحدة ولديها هي نقطة االرتباط الجراء اعمال التوعية من خالل برنامج ا

التي هي جزء ال يتجزأ من التوعية  وتعديل مكونات مراجعةالمسؤولية في اعداد و 

 . IMASالمعايير الدولية لشؤون األلغام 

لالمم المتحدة او بعض  والمناسب في بعض الحاالت بالنسبةوقد يكون من الضروري 

الجهات الدولية المعترف بها لتولي بعض المسؤوليات وانجاز بعض او كل وظائفها 

 للسلطة الوطنية لشؤون األلغام او المركز الوطني لشؤون األلغام .

وتطبق االمم المتحدة المعايير الدولية لشؤون األلغام في برامجها الخاصة بشؤون 

األلغام والنشاطات والعقود ، وفي بعض االحيان قد تكون بعض المعايير غير مالئمة 

المحددات البديلة والمعطيات والتعليمات الالزمة ، كما  UNوغير منطبقة. وتقدم الــــ 

جات التوعية بمخاطر األلغام للمجتمعات المتأثرة تم يجب ان تؤكد على ان احتيا

 شؤون األلغام الحالية والجديدة . معالجتها وتم تقديم التوعية الالزمة لذلك في برامج

 منظمات التوعية بمخاطر االلغام 13.6
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دارة الفعال والمناسب تقوم منظمات التوعية بتنفيذ اجراءات التوعية التي تتطلب اعداد نظام اال

وتطبيقة من خالل مشروع التوعية ، وتكون منظمات التوعية مفوضة من  DMAى لاوتقديمه 

وينبغي تطبيق المعايير الدولية او المعايير الوطنية لشؤون األلغام وتكيفها مع  DMAقبل 

 تلك المعايير .لتطابقها مع  SOPsاجراءات المعايير التشغيلية 

 انحةالجهات الم 7.13

ولديها المسؤولية للتأكيد على تمويل المشاريع  الجهات المانحة هي جزء من عملية االدارة

 وفقًا للمعايير الدولية والوطنية .بشكل منتظم وفعال 

وهذا يتضمن االهتمام بتدوين وثائق العقود والتأكيد على ان منظمات التوعية التي تم اختيارها 

مؤهلة لهذا العمل والتي تنطبق عليها المعايير الوطنية و لتنفيذ تلك العقود هي تفي بالغرض 

 لمنح التفويض .

وبرامجهم للتأكيد على  المراقبة والتقييم الدوري لمشاريعهم بنودكما ينبغي على المانحين تقديم 

الصلة والتأثير والتنفيذ الفعال. ان الحاجة الى الزام منظمات التوعية بالمسؤولية من اجل 

التنفيذ الفعال والمتزامن مع الحدث لمهامهم ومسؤول عن الجهات المانحة لديهم هو عمل 

 اساسي وفعال .

 

 

 Aالملحق 

 المراجع

بنود هذا المعيار اما بالنسبة للمراجع النموذجية فأن ان الوثائق النموذجية التالية تتضمن 

التعديالت المتالحقة والتنقيحات لم تطبق اي من هذه المنشورات ، فعلى اية حال فان الدول 

االطراف لالتفاقيات البيئية على اساس هذا المعيار تشجع على التحري عن امكانية تطبيق 
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اليها في االسفل. اما بالنسبة للمراجع غير المؤرخة ،  الطبعات االخيرة للوثائق النموذجية المشار

 ISOمنظمة المعايير الدولية  اعضاء طبيقها ويقومفالطبعة االخيرة للوثيقة النموذجية تشير الى ت

 : ENو ISOبالمحافظة على السجالت الحالية لــ IECو

 أ_ دليل التدريب الذي يخص التوعية بمخاطر األلغام 

 IMAS المعايير الولية في االعمال المتعلقة بااللغام ليل تطبيقد 1.10ب_ المعيار 

 مسرد تعريف المصطلحات واالختصارات  4.10ج_ المعيار 

 APMBCد_ اتفاقية حظر األلغام المضادة لالفراد 

  CCWالتفاقية حظر االسلحة التقليدية  الخامسه_ البروتوكول 

 CCMالذخائر العنقودية  حظر و_ اتفاقية

 . )IMAS )0TUhttp://www.mineactionstandards,org/U0Tالموقع االلكتروني لـــــ 

http://www.mineactionstandards,org/
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 المحتويات  

 والنشر الطبع حقوق

 وحقوقرسمية خاصة بدائرة شؤون األلغام  وثيقة المعيار الوطني هذا يعتبر
 أو منها اإلقتطاف أو خهاســـــــــــن يجوز إعادة وال لديها محفوظة عـالطب

 آخر غرض ألي وسيلة بأية أو األشكال من شكل بأي نقلها أو تخزينها
 .مسبق منهاإذن  دون

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Improvised_explosive_device
mailto:dma_moen@yahoo.com
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 والتعريف ة ــــدمــالمق
استخدمت العبوات الناسـفة كسـالح دفـاعي للعصـابات االرهابيـة ، عـن طريـق زرع المتفجـرات 

قــوات الًا للوقــت وأكثــر صــعوبة علــى لجعــل تطهيــر المنطقــة أكثــر اســتهالك واألحيــاءبيــوت الفــي 
 ينيرهـابالعسكرية والمدنية المقاتلة الستعادة سـيطرة الحكومـة علـى تلـك المنـاطق ,كمـا اعتمـد اال

 زرع تلك العبوات على الطرق الرئيسة لهدف إبطاء قدوم التعزيزات الحكومية وٕامداداتها. على
بكافــــة بـــالعبوات الناســــفة والمبــــاني المتمثلــــة اعمـــال المســــح واالســــتطالع للمنـــاطق الخطــــرة وان 

مــــن قبــــل  IEDالتــــي تــــم وضــــع فيهــــا العبــــوات الناســــفة المرتجلــــة والعجــــالت المفخخــــة انواعهــــا 
مــع العــرض ان هــذا ال  وطــرق معالجتهــاالعصــابات المتطرفــة المعارضــة للنظــام السياســي للبلــد 

)SOP  ية العاملة فـي هـذا ) قد تم وضعه للمنظمات غير الحكومية والشركات االجنبية والمحل
  .المجال في اوقات السلم (مناطق أمنة )

 تاريخ العبوات الناسفة 
) حيث قام تنظيم 1988 -1980لفترة الجهاد االفغاني ( يعود بداية استعمال االرهابيين لعبوات 

لتعليم كيفية تصنيع المتفجرات من مواد متوافرة في األسواق المحلية  القاعدة بإنشاء معسكرات
ك لتذليل عقبة لوجستية رئيسة تتعلق بصعوبة نقل المتفجرات التقليدية عبر المطارات او وذل

 المرافئ وهو الجيل االول من خبراء عبوات الناسفة .
بعد سقوط افغانستان بيد القوات االميركية وفقدان المالذ االمن ومعسكرات التدريب، ظهر الجيل 

ة الذين طوروا خبراتهم من منشورات ودراسات الجيل وهم من الهوا IED الثاني من خبراء عبوات
السابق على صفحات االنترنت، لم يتعلموا اصول التصنيع المخبري والتعامل مع حساسية 

بري من قبل هواة ينتج مواد متفجرة تالتصنيع المخ .المتفجرات، هذا ما تسببت بمقتل العديد منهم
ن بسبب صعوبة تنظيفها من االحماض غير مستقرة، وهي عرضة لالنفجار مع مرور الزم

المستعملة خالل مراحل التصنيع، مما دفع باإلرهابيين الى عدم تخزين المواد، واستعمالها مباشرة 
 .بعد التصنيع وهو عيب رئيسي يحد من قدرات االرهابيين

، فقد 2011-2003خالل حرب العراق الثانية  IED ظهر الجيل الثالث من خبراء عبوات
 IEDكانت عبوات  2007على نطاق واسع ضد قوات التحالف، بحلول نهاية عام استخدمت 

٪ على األقل من وفيات قوات التحالف في العراق. اكتسب الجيل الثالث خبرة 64مسؤولة عن 
واسعة في تصميم عبوات موجهة خارقة للدروع، كما اكتسبوا خبرة في اخفاء وتمويه العبوات 

 .. كما تم ابتكار العديد من أجهزة التحكم عن بعد لتفجير العبوات(المعروفة بمصائد المغفلين)
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 تعريفها
او مواد تستخدم ألغراض عسكرية هي (حشوة) من المفرقعات، أو لغم ُيَجّهز، وتعرف العبوات 

تحدث انفجار تصنع محليا من المواد المتوفرة في االسواق المحلية خدمية او زراعية او مدنية 
خفاء والمكر والخداع واالبتكار واإلغراء، وال يبدو في ظاهره الضرر، ويصمم كافة طرق اإلب، 

أحيانًا في صورة مبهرة، والفتة، إلغراء الضحية، وبذلك يحقق الغرض الذي يجهز من أجله، 
، ولها تأثير كبير في  وتعتبر اشراك وهي من وسائل الغدر والخداع من دون ان يكتشف

 .دون درأيه عبث بهاالو  بالقرب منهاواجدهم في األشخاص غير الحذرين عند ت
 

 االطار العام
شراك الخداعية جميع األنواع المتفجرة المبتكرة، والتي وفي إطار هذا التعريف، تدخل ضمن اال

تصمم بهدف القتل أو اإلصابة على غير توقع، مثل تفخيخ سيارات ، والمعدات واألجهزة التي 
زل غير المأهولة بالسكان هي شراك خداعية او ملوثة جميع المناو يستعملها األشخاص ,

بالمقذوفات غير المنفجرة ومهام البحث والتطهير ستتطلب تنظيم احترازي كبير واجراءات 
 . الحكومية وغير الحكوميةمن قبل القوات العسكرية  المحررةاحتياطية وباألخص البنايات 

اشخاص مختصين ذوي  حيث يقوم بها في عمليات المسح والتطهير للمساكن  ابداء اولوية
االشخاص  إلعادة,ه في مجال معالجه العبوات الناسفة بأشراف دائرة شؤون االلغام خبر 

 خطر قدر االمكان .ال وتجنيبهماو معاملهم او مزارعهم الى منازلهم او بناياتهم النازحين 
 

 العبوات الناسفة المرتجلةالية عمل 
تلقائيًا عند مالمسته، أو الضغط عليه ،أو العبث به، أو يفجر  يتم تفجير الشرك الخداعي، إما

بعد فترة من الوقت في حالة تزويده بمفجر زمني، أو يفجر بالتحكم فيه من بعد في حالة 
, ويستخدم فيها الية منع الرفع لتأمينها  ةاستقبال االشارات الالسلكيتزويده بمفجر به وسيلة 

  .ضد محاوالت إزالتها
وتحتوي على  )العبوات المتطورة(دوائر كهربائية او الكترونية  علىعبوات الناسفة ال تحتوي

حيث تُفعل من خالل الضغط او السحب أللية والية التفجير  ومصدر الطاقة العبوة المتفجرة
التفجير فتقوم بتوصل الدائرة الكهربائية فتصل الطاقة الى الصاعق الكهربائي في العبوات 

مصدر الطاقة اوال  بإتالفان يقوم  )EODي الى انفجارها , فعلى المعالج (الناسفة مما يؤد
 ثم التأكد من عدم وجود الية لعدم رفع العبوة الناسفة قبل رفعها.

 
 



 غام   لالمعايير الوطنية لشؤون اال
2016  

 5 

 
 ( االشراك الخداعية)المرتجلة العبوات الناسفة  تصنيف .1

 :غرض من االستخدامحسب ال -1-1
 مضادة لألفرادالعبوات الناسفة   -1-1-1

األلغام المضادة لألفراد، وتحتوي على عبوة صغيرة من تشبه إلى حد كبير 
المفرقعات تنفجر بمفجر عادي، أو مفجر مبتكر، أو مفجر زمني "ومن 
أمثلتها، استخدام قنابل يدوية مخفاه، بطريقة معينة، ومتصلة بسلك إعثار. 

أدوات وأجهزة يستعملها اإلنسان، تنفجر عند محاولة  وتوضع باتصال مع
 .فعهااو ر  تشغيلها

 
  ضد المركبات والدباباتالعبوات الناسفة   -1-1-2

 او العجالت المدرعة هي في حقيقتها ألغام مضادة للعربات أو الدبابات
ومن أمثلتها، تلغيم المركبة  من المفرقعاتكبيرة نسبيا وتحتوي على عبوة 

وتوصيل المفجر بمفتاح تشغيل الموتور، بحيث تنفجر السيارة بمجرد إدارة 
عبوة  طر على تفجيرها من بعد، أو ُتجهزوقد ُتَلّغم المركبة، وُيسيالمفتاح. 

مرور  متفجرة في مكان بالقرب من خط سير مركبة، ويجرى تفجيرها، عند
 المركبة المستهدفة بجوارها.

 :طبقاً لتصنيعها -1-2
 (المصائد) سابقة الصنع العبوات الناسفة  -1-2-1

 منتها النهائية وهي التي تجهز مكوناتها، وُتَجمَّع، وُتخرج في صور 
المصانع، وتوضع في أماكن ظاهرة، وتغري من يراها بالحصول عليها 

ومن يعبث بها ,الشخص، الذي  او تقتل وتصيب والعبث فيها، لتنفجر
 أمثلتها األقالم المفخخة، وأي أدوات يستعملها األشخاص.

يتكرر  ، ويستخدم لمرة واحدة، والالعبوات الناسفة قصيرة العمرأن 
 اله، نظرًا الكتشاف أمره عند استخدامه للمرة األولى.استعم

 
 (االشراك) المبتكرةالعبوات الناسفة   -1-2-2

وهي التي ُتجهز مكوناتها، وُتجمع، وُتخرج في صورتها النهائية، بطريقة 
مبتكرة، تختلف عن سابقاتها، وتتفق مع الغرض الذي جهزت من أجله. 

يد على الذكاء في ابتكارها، وعادة ما يكون نجاحها معتمدًا إلى حدٍّ بع
ودقة تجميعها، وجودة إخفائها، واختيار أنسب األماكن لوضعها، لتحدث 

 أكبر خسائر ممكنة.
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 :خطورتهاطبقاً ل -3-1

 العبوات البسيطة -1-3-1
من نظام بدائي ولم يتم تصميمها الستهداف الشخص  نما تتكو عادة 

 المعالج لها لهذا فهي اقل خطرا نوعا ما من النوع الثاني.
 العبوات المعقدة -1-3-2

عادة يحتوي هذا النوع اكثر من نظام لتفعيل الية التفجير وهذا النوع قد 
 صمم الستهداف الشخص المعالج او أي شخص يحاول ابطال مفعولها.

 
  

 العبوات الناسفة المرتجلة  انواع .2
 برميل متفجر -2-1
 حزام ناسف -2-2
 سيارة مفخخة -2-3
 مفخخبريدي طرد  -2-4
 ناسفةعبوة  -2-5
 عبوة حارقة -2-6
 زجاجة حارقة -2-7
 عبوة كيمياوية ( انابيب الكلور ) - 2-8
 والتمويه (مصائد المغفلين)عبوات االغراء  -3-9
 ذخائر حربية -3-10
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 المكونات الرئيسية للعبوات الناسفة المرتجلة .3

 الحشوة (المادة المتفجرة ): -3-1
وزنها حسب نوع الشرك، والغرض منه. كما يتم تصنيعها وهي المادة المتفجرة ، يختلف 

من المتفجرات العسكرية التقليدية، أو من مختلف القذائف والمواد المتوافرة في األسواق 
االلعاب النارية وتكون  والمواد الغذائية ا واالمنزلية  التنظيف مواد واكاألسمدة 

 منخفضة السعر وسهلة التصنيع.
 

 الغالف الخارجي : -3-2
الذي يحتوي على المادة المتفجرة، وتتعدد صور الغالف الخارجي طبقًا البتكار و 

المصمم والغايات واالهداف المراد تحقيقها منه كان يكون بالستيكي او معدني او 
 حجري وغيرها.

  
 : المفجر او الصاعق -3-3

دي ، يؤ كان يكون كهربائي او الكتروني او ميكانيكي، العبوة الناسفة هو وسيلة تفجير 
تفجير العبوة الناسفة وهو يعمل إّما بالضغط عليه، أو عند رفع الثقل الضاغط ، أو  إلى

اذا كان المفجر  في مفجر االعثار الحساساألمان، أو عند االصطدام بزوائد  بنزع فتيل
بعد فترة من الوقت، إذا كان مفجر زمني، أو  ، أو يفجر تلقائياً ميكانيكيا او كهربائي

 كان مفجرًا إلكترونيًا. يره من بعد، إذايسيطر على تفج
 

 : مصدر الطاقة -3-4
بالطاقة االزمة لغرض انتاج شرارة االنفجار من قبل الناسفة وهو الذي يمد العبوة 

لة بعد غلق الدائرة الكهربائية او الدائرة االلكترونية من قبل وسي الصاعق او المفجر
 عبوة الواحدة .في الالتفجير , وقد يستخدم اكثر من مصدر للطاقة 

 
 : التفجير مفتاح -3-5

, لحمايتها من المعالجة وابطال مفعولهاتفجير واحدة او اكثر  مفتاحلكل عبوة ناسفة  
باستخدام خيوط سنارة او السحب عليها كالسبحة والمسطرة الضغط باما  ويكون المفتاح
تؤدي الى  كلهاوهذه االليات كاستخدام مفتاح االنارة في الثالجة او الرفع صيد االسماك 

   .مما يؤدي الى تفجير العبوة الى الصاعقوايصال الطاقة اغالق الدائرة الكهربائية 
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 : العبوات الناسفة المرتجلةاستخدام طرق واساليب  .4
 على العكس، يجب أن يجذب األشخاص أّال يظهر على الشرك أي شيء ضار، بل -4-1

 على االتجاه نحوه ورفعه، والعبث به أو استخدامه.
المأهولة باألشخاص، أو  وا ،مرور االشخاص تنشر الشراك الخداعية، في مناطق  -4-2

 التي سيتحتم وجود أشخاص بها.
في األماكن الصعبة، والتي ال يتصور أن يوضع بها شراك، "مثل قطع  وضعها -4-3

األثاث، أو بوابات المباني، والمنشآت، أو في حقول األلغام، وكذا في األماكن التي 
الروتيني اليومي، مثل فتح الشبابيك، أو قفلها، أو استخدام التليفون،  تتصف بالنشاط

 .,وأكوام القمامة وعلى جانب الطرقات والمفاتيح الكهربائية
بها األشياء التي تستهوي األشخاص، وتثير حب االستطالع، مثل الهدايا توضع  -4-4

 ,لحة الخفيفة , االس التذكارية، الطرود البريدية، آالت الموسيقى، عبوات األطعمة
 إلخ.… 

 .بنفس االسلوبتستخدم الشراك الخداعية بصور متعددة، في المنطقة الواحدة  -4-5
 المواقع التي ينسحبون منها.كافة كما يجب توقع وضعها من قبل االرهابيين في  -4-6

 
 
 العبوات الناسفة المرتجلة:الظواهر التي تبعث على الشك في وجود  -5

ينات، وزمازم، كان في إمكانه تحميلها ونقلها مع ترك العدو لمعدات، ومهمات، وتعي -5-1
 قواته المنسحبة.

 صناديق ذخائر، وعبوات ومفرقعات سليمة.اسلحة او ترك العدو  -5-2
 وجود آثار لعمليات إخفاء وتمويه. -5-3
وجود أوتاد، ومسامير، وأسالك، وحبال، في مكان غير طبيعي، يغري أي شخص  -5-4

 على نزعها.
 .مثال وجود مسدس بين كتب في مكتبة اكنهاوجود أجسام، وأشياء في غير أم -5-5
 .وجود مواد ثمينة في اماكن ظاهرة للعيان -5-6
 وضع صور لرموز دينية او سياسية ووضع عليها اشياء مهينة لها. -5-7
 وجود المصاحف في اماكن غير الئق تواجده فيها. -5-8
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 العبوات الناسفة المرتجلة:وجود  الكشف عن  -6
،التي  في كافة المواقع، واألهداف، والمنشآتيجب توقع وجود الشراك الخداعية   -6-1

انسحب العدو منها. لذا يجب تدريب األفراد، وتوعيتهم، وتعريفهم بكل الوسائل، التي 
 يمكن للعدو إتباعها في نشر شراكه الخداعية.

عادة يقوم العدو قبل انسحابه، بنشر الشراك الخداعية في أهم األماكن واألكثر نفعًا  -6-2
 ات المهاجمة، وهي:واستخدامًا للقو 

والمناطق المحيطة بها، وأبوابها، وشبابيكها، والمنازل المباني المهمة  -6-2-1
وأثاثها، وأفرانها، وبرادات الطعام , ودورات المياه واجهزة االتصال ، 

، وغير ذلك مما يوجد في ومفاتيح الكهرباء وأجهزة الراديو والتليفزيون
 المبنى.

 ة او المتروكة.المعدات، والمركبات العاطل -6-2-2
 الطرق والجسور.  -6-2-3
 نقط المياه واآلبار والقنوات االروائية. -6-2-4
 .وجوانب الطرق المؤدية لها االراضي الزراعية والغابات، واألشجار -6-2-5
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 منطقة العمل: -7
 تقسم منطق العمل الى عدة مناطق وهي:

 : منطقة االدارة العليا -7-1
رية اوالخرائط والمعامالت االدهذه المنطقة غرفة العمليات وكافة السجالت  يقع فيو 

, وتكون واللوجستية ومحطة االتصال الالسلكي بالفرق ومنطقة االدارة الوسطىوالفنية 
, قريبة من موقع الخدمات لتلبية نداء االستغاثة من قبل الفرق في حالة حصول طارئ

يم االرض ثابتة للقيام بعمل االستطالع والكشف والمعالجة ولغاية تسلهذه المنطقة  وتشكل
 .مطهرة

 : منطقة االدارة الوسطى -7-2
التي تقوم بأعمال المعالجة الميدانية إلدارة الفرق امنه مطهرة تنشأ وتكون هذه المنطقة 

وتكون حلقة وصل بين المنطقة االولى ومنطقة العمل  حيث تمثلوازالة االشراك الخداعية 
 ويجب توفر االتي فيها:, االنفجار تأثيربحدود المسافات االمنة من  قريبة من عمل الفرق

 منطقة لوقوف العجالت. -7-2-1
 منطقة االتصاالت الراديوية والالسلكية. -7-2-2
 منطقة مشرف قادة الفرق الميدانية. -7-2-3
 .مركز اسعافات اوليه وفية معالج متمرس وعجلة اسعاف -7-2-4
 واالنتظار.منطقة االستراحة   -7-2-5
 قة الوسطى. الفرق العاملة والمنط منطقة طرق الخدمة والنقل بين -7-2-6

 : واإلزالةالمسح منطقة  -7-3
المنطقة ألغراض المسح واالزالة ويتواجد في هذه المنطقة كل من قادة شكل هذه توت

 ح واالزالة وتبقى قائمة لغاية تطهير المنطقةـلمسومشرفين الفرق والفرق العاملة في ا
 .ل تقديرعلى اق ) متر500(وتبتعد هذه المنطقة عن المنطقة الوسطى بمسافة 
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 كشف وتطهير المنازل والمباني المهمة: -8
 جميع المنازل غير المأهولة بالسكان تعتبر شراك خداعية او ملوثة بالمقذوفات غير المنفلقة ,

وعلى وجه ومهام البحث والتطهير ستتطلب تنظيم احترازي كبير واجراءات احتياطية 
شخاص النازحين العائدين ويجب تجنب اي مطلوب ان يستوطنها االالالبنايات الخصوص 

 م) حول المنزل او المبنى.4، يجب مسح وتطهير (خطر قدر االمكان
عندما يتم تخطيط لمهمة الستطالع موقع ما ، فسيقوم قائـد الفريـق باإلشـراف علـى االسـتطالع 

 وهو الذي سيحدد نقطة الدخول. ويجب تطبيق االجراءات التالية :

 :والسقوفاب واالبوالمداخل  -8-1
ال  ,يجب ان ال تعتبر امنة اال اذا كانت البـاب مفتوحـة بالكامـل وباإلمكـان رؤيـة المـدخل

او وجـود تصـليحات او بنـاء جديـد فيعتبـر مشـكوك يوجد فيه شيء مريب او غيـر عـادي 
ومــا حولهــا كــان تكــون مرتبطــة بســلك شــفاف او  ويجــب فحــص عتبــات االبــواب كمــافيــه 

,  ول مـن مـدخل اخـرفيجب عدم فتح الباب ومحاولة الدخنية معداو اسالك غير واضح 
مقفلــة بسلســلة  تاذا كانــامــا فــي حالــة االبــواب المقفلــة فتوشــر كمشــتبه بهــا لغايــة فتحهــا 

, اما التي اقفلت من خالل قفل  فتحهال وتفتح من خالل سحبها عن بعد وقفل يتم قطها 
ــ يقررهــااو م ) غــ 25تقــدر بـــ (ة تفجيــر صــغيره نالبــاب فتوضــع فيهــا شــح ر التفجيــر خبي

 .والتطهيرلفريق االزالة 
الحـذر مـن السـقوف الثانويـة لكونهـا مـن المواقـع الجيـدة السـتخدامها كاشـراك خـداع يجـب 

 .النظرلكونها بعيدة عن 
 

 النوافذ : -8-2
 جهـزة ضـغطلوضـع ااهتمـام خـاص لكونهـا مواقـع كالسـيكية  ومنحهـا الية ممتـازة للتفخـيخ

, فتحها او الدخول من خاللها الصاعق لتفجير العبوة فيجب عدم الذي يفعل  او السحب
ولكـن يـتم الـدخول منهـا نافذة مفتوحة كانت ال في حال يتم فتحها بطريق السحب عن بعد

اي قطعــة اثــاث ليقــف عليــة المســتطلع او المعــالج يجــب مالحظــة عنــد وجــود كرســي او 
داخل الـاة كشـف االرض مـن بعـد مراعـ, يكون خطر الحتمالية وضع اسـفله عبـوة ناسـفة 

بواسـطة قضـيب  ثابتـة بعـد كسـرهاالالنوافذ الدخول من او لتامين دخول فريق االستطالع 
 .حديدي او خشبي 
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 االمدادات الكهربائية والجدران الداخلية والخارجية : -8-3
فـان وجـدت فيجـب تتبـع يجـب التأكـد مـن عـدم وجـود تسـليك اسـالك كهربائيـة غيـر نظاميـة 

عــدم لمــس كافــة  الجهــة المتصــلة لبيــان وضــعها ,مصــدرها و الــى هــذه االســالك للوصــول 
 , ســخانات المــاء الحــار , وبــرادات الطعــام , وبــرادات ميــاه الشــربالكهربــاءمأخــذ ومفــاتيح 

ويوصــــل المبنـــى يخـــرج الفريـــق مــــن , وعنـــد اكمـــال المســــح امها ككمــــائنالحتماليـــة اســـتخد
 .من االشراكلمبنى التوصيالت الكهربائية ل من خلو للتأكدالخارج  بالكهرباء من

امــا الجــدران فيجــب الحــذر منهــا عنــد وجــود تصــليحات فيهــا والحــذر مــن اللوحــات الجداريــة 
  .للشكاشياء مثيره من عدم وجود  التأكدوعدم العبث بها دون 

 
 : واسرة النوماالثاث   -8-4

وعــدم فــتح فــع االشــياء المثيــرة للفضــول والثمينــة االثــاث يــتم كشــفه بعنايــة وعــدم لمــس او ر 
واالسـرة من خلوها من االسالك المعدنية والبالستيكية , اما المراتـب  التأكدالجرارات االبعد 
والمعدلة فيجب عدم العبث بها او رفعها وتعتبر مشكوك فيهـا فيـتم المنجدة واطقم الجلوس 

ســقاط اجســام ثقيلــة عليهــا عــن بعــد فــي ا فحصــها بواســطةب مــن قبــل فريــق االزالــة والتطهيــر
 .بعد االسقاط االمن اكثر من موقع ومراعاة الوقت 

وبعــد اكمــال المســح واالســتطالع يتــرك االدراج مفتوحــة واي شــيء تــم كشــفة يتــرك مفتوحــا 
 للداللة على انه امن.

 
 :المياه ومضخات الحمامات وخزانات  -8-5

عــن بعــد بطريقــة الســحب ايضــا  الميــاهير فــتح صــنابيــتم فحصــها بشــكل دقيــق مــن خــالل 
دقيقــة تعتبــر امنــه ال تقــل عــن وبعــد جريــان المــاء فيهــا لمــدة وعــدم فتحهــا عــن قــرب نهائيــا 

  , يتم فتح الخزانات بحذر.ة ر يخط اشياءفيها  وألتوجد
 

 المنازل : انقاض االبنية او -8-6
وعنـــد ازالـــة , الكاشـــفة يـــتم الكشـــف عنهـــا عـــن طريـــق الكـــالب تعتبـــر منطقـــة مشـــتبه بهـــا و 

ـــاء روع دمعـــدة مدرعـــة بـــباالنقـــاض يقـــوم بـــه  ســـميكة تحمـــي الســـائق لغـــرض بيـــان عـــدم بق
 االشراك في هذا الموقع.
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 عبدة وغير المعبدة واالراضي الزراعية  وغيرها:مالطرق ال .9
يجب على فريق التطهير البقاء على الطرق المعبدة او الطرق الصلبة  في كافة المراحل 

 باستخداموحافات الطرق حص الخروقات والشقوق وعمليات االصالح في السطح والحفر وف
) امتر على 3, ويتم كشف حافات الطرق بمسافة ( K-9او الكالب الكاشفة كاشفات االلغام 

 , مع مراعاة: جانبي الطريق
قع االهتمام الخاص بمجاري المياه التي تجري تحت الطرق وفحصها جيدا لكونها موا -9-1

 رتجلة المضادة للمركبات والعجالت.لوضع العبوات الناسفة المجيدة 
االنتباه جيدا الى عند الدخول للمناطق ذات االرض الرخوة و استخدام كاشفات االلغام  -9-2

و االرض إلمكانية استخدام اشراك فيها من خالل اسالك الضغط او مساطر الضغط ا
 اخفاء العبوة الناسفة في االرض.

الزراعية المتروكة وهناك حشائش عالية مراعاه عدم الدخول لها  في االراضي -9-3
للوصول الى مدى رؤية واضح وان كانت هناك الية تفجير او واستخدام الية الحرق 

مع مراعاه اجراءات  عبوة تتلف من جراء الحرارة العالية او تظهر بشكل واضح
 .السالمة واخذ مسافات االمان

 او اثار عجالت اثار اقدام بشريةسابقة كان تكون السير في المنطقة على اثار  -9-4
ومالحظة واالبتعاد عن جثث الحيوانات النافقة الحتمالية وضع عبوة ناسفة اسفلها 

 المنطقة التي تحيط بها
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 عمل:ال وفترات الفريق العامل ومسافات االمان .10
 في عملية المسح واالستطالع: -10-1

 الفريق : -10-1-1
ريق العامل ويكون متواجد في المنطقة االولى الفني للفالمدير  يتألف الفريق من
ويكون متواجدين في  )Tem Leader(, وقائدين للفرق  (االدارة العليا)

عجلة اسعاف ومسعف فريق ويكون لكل قائد الخاصة به  )الوسطىالمنطقة (
)Medics with the ambulance wheel ( ولكل قائد فريق هناك قائدين,

,ولكل قائد ون في (منطقة المسح) تواجدوي )Section leader( للمجموعتين
 .)Searcher( مجموعة هناك ثالثة باحثين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 :المدير الفني لالدارة العليا  -10-1-2
  2قائد فريق عدد 

 مع كل قائد فريق  2مسعف عدد 
 

 عف باحثين + مس 3قائد الفريق( مستوى رابع ) + مساعد قائد الفريق ( مستوى رابع ) +  -1
 ( في حالة زيادة الفرق ال مانع لدينا وحسب الحاجة  وكما موضح في الشكل اعاله )
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 مسافات:ال -10-1-2
بين باحث المفتوحة لألراضي يجب ان تكون المسافات في االستطالع 

)Searcher () ويكون العمل بنسق واحد كما في مسح  متر )10-5واخر
اما المنازل او المباني العبوات  الية تفجيروذلك لتسهيل رؤية ارض المعركة 

 فيدخل شخص واحد لكل منزل ويبقى قائد المجموعة قريبا من المنازل لإلسناد
والمساعدة فيما يدخل شخصان في المباني الكبيرة ويجب ان يكون هناك 

على العبوة الناسفة الفريق عند عثور و   ,جدارين على االقل بين باحث واخر
 ةحدود المنطق البت في تأشيرالمجموعة لغرض  وابالغ قائدايقاف العمل 

 .الملوثة
-120واخر مسافة () Section leader(وتكون المسافة بين قائد مجموعة 

واخر ) Tem Leader(قائد فريق افة بين ـــــــــــــــــــا تبلغ المســــــــــــــــــفيم ,متر )240
 .خاصة به وسطىمنطقة فريق ويكون للكل قائد  ) متر1000-500افة (ـــــــسـم

 الفــترة : -10-1-3
مع فترة  متر مربع في الساعةSearcher (   100(امكانية انجاز كل باحث 

, وان  او بناية واحدة  2نزل عدد مو في االراضي المفتوحة  االستراحة
 متر مربع 3000ينتج متر مربع , وان الفريق  1500المجموعة تنتج يوميا 

, في حين ان كل مدير  عتراض عبوات للباحثينفي حالة عدم وجود ا يوميا
في االراضي  متر مربع يومياً  6000فني للمسح فريقين فيكون اجمالي االنتاج 

 .للمباني او المنازلالمفتوحة ونصف المساحة 
استراحة وتناول االطعمة ال تقل عن ساعة لغرض فترة وجود ويجب مراعاة 

قائد ) ساعات ويكون 3-2مل لمدة (بعد العالخفيفة إلعادة النشاط للعاملين 
الفريق هو المسؤول عن اعالنها من خالل االتصال بقائد المجموعة وهو بدورة 

لتفادي الخطر من دخول (  منطقة االدارة الوسطى الى العاملين يسحب 
غرض شطف اليدين او قضاء لالعاملين في االستطالع الى مناطق خطرة 

   . )حاجاتهم الفسيولوجية
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 :االزالة في عملية   -10-2
 الفريق : -10-2-1

المدير الفني للفريق العامل ويكون متواجد في المنطقة االولى  يتألف الفريق من
) ويكون متواجدين في Tem Leader(االدارة العليا) , وقائدين للفرق (

(المنطقة الوسطى) الخاصة به ويكون لكل قائد فريق عجلة اسعاف ومسعف 
)Medics with the ambulance wheel وعجلة المعالجة التي تحتوي (

ولكل قائد فريق  ,)0TWheel0T3T 0T3TEOD0T(على المعدات التي يحتاجها المعالجين
يتولى ) ويتواجدون في (منطقة المسح) Section leaderقائدين للمجموعتين (

 تفي حمل المعدا ويساعدهالمعالج الى المناطق الخطرة المؤشرة  ايصالمهمة 
 0TExplosive(معالج  عة قائد مجمورفقة كل وبالخاصة بالمعالجة 

Ordnance Disposal0T.( 
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 المسافات: -10-2-2
) 0TEOD0T( معالجلألراضي المفتوحة بين  المعالجةيجب ان تكون المسافات في 

انفجار العبوة لتفادي اصابة المعالج الثاني عند ) متر وذلك 250-200واخر (
المنازل او المباني فيدخل شخص واحد لكل منزل ويبقى اما  الناسفة على االول

 .في الخارج قائد المجموعة 
مبنى او ) واخر مسافة Section leaderوتكون المسافة بين قائد مجموعة (

) واخر Tem Leader(, فيمــــــــــــــــــا تبلغ المســـــــــــــــــــافة بين قائد فريق منزل
تبعد  منطقة وسطى خاصة بهويكون للكل قائد فريق  قطاع كاملـافة مـســـــــــــــــــــ

  .) متر500منطقة االزالة (عن 
 الفــترة : -10-2-3

-دقيقة  60واحدة للفترة من ناسفة  ةعبو  )EOD( معالجكل  معالجةامكانية 
عبوة ناسفة في الساعة  2فيكون انجاز الفريق عنها  دعلى ان ال تزي دقيقة 90

ساعات عمل وعند ارتفاع او  6عدل العمل في الظروف القياسية ويكون م
 .ساعات عمل  5ليصبح  المعدل انخفاض درجات الحرارة يقل

ويجب مراعاة وجود فترة ال تقل عن ساعة لغرض استراحة وتناول االطعمة 
) ساعات ويكون قائد 3-2الخفيفة إلعادة النشاط للعاملين بعد العمل لمدة (

ؤول عن اعالنها من خالل االتصال بقائد المجموعة وهو بدورة الفريق هو المس
يسحب العاملين الى منطقة االدارة الوسطى ( لتفادي الخطر من دخول 
العاملين في االستطالع الى مناطق خطرة لغرض شطف اليدين او قضاء 

 حاجاتهم الفسيولوجية).   
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 ة المرتجلة العبوات الناسف معالجةفي االمان مسافات  .11
 

 النوع ت

فة 
سا

الم
ر 

لمت
با

دم 
بع

ود 
وج تر
سا

فة  
سا

الم
تر

الم
ب

ود  
وج تر
سا

 
 100 300  105قذائف عيار  1
 300 600 105قذائف اكبر من عيار  2
 150 300 العبوات الناسفة بحجم حقيبة الورق 3
العبوات الناسفة بحجم حقيبة  4

 المالبس
600 300 

 500 1000 السيارة المفخخة  5
 1000 2000 الشاحنات المفخخة  6

 تقليلها  اووحسب تقدير المعالج للموقف وباإلمكان زيادة المسافة 
 
 

 المحددات  اثناء االستطالع والمعالجة:  .12
ففي حالة دء بعملية االستطالع او المعالجة يجب مراعاة الحالة الجوية عند الب -12-1

 في المنطقة.االمطار والعواصف الترابية تتوقف االعمال 
المستخدمة في عدم وجود اجهزة االتصال الالسلكي والمواد توقف االعمال اثناء  -12-2

 عمليات المسح واالستطالع والمعالجة والتطهير.
 القياسيةخمسة ساعات في الظروف وقات العمل في االستطالع تكون بحدود ا -12-3

 . غير متواصلةبشكل  ,درجات الحرارة واربعة ساعات في ارتفاع وانخفاض
والعكس بالنسبة للمنظمات والشركات  الجهد الحكومي يعتمد على خبرة الفريق العامل -12-4

شهادات بالعاملين في مجال االستطالع المستوى الثالث غير الحكومية فيجب تقديم 
  والمعالجة والتطهير المستوى الرابع من جهة حكومية معترف بها.

دمير المخزون من العبوات مسؤولة عن تالمتمثلة بوزارة الدفاع تكون الجهات االمنية  -12-5
 .الناسفة وحسب وثيقة االدوار

 .10.30وحسب المعيار الوقاية  معداتاستخدام  -12-6
 .10.50التعامل مع خزن ونقل العبوات الناسفة وحسب المعيار  -12-7
عسكري يتم فحص الموقع بشكل جيد قبل رفع  لشخص مدني او رفاةعند وجود  -12-8

مة ومن بعدها تقوم الفرق المختصة من الشرطة واتباع كافة قواعد السال الرفاة
 المحلية لرفعها.
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اين بدايته ونهايته الن قطعه في اي سلك في دائرة التفجير اال بعد معرفة ال يقطع  -12-9
 بعض االحيان يمكن ان يكون هو الية لبدء التفجير.

حلية ضمن تقوم به الشرطة المقبل الشروع في العمل يجب فرض طوق امني  -12-10
المسح واالزالة للسيطرة االمنية والحفاظ على ارواح لفرق لعمليات نطاق عمل ا

وبخالفة تتوقف العمليات عند عدم توفر  المواطنين والعاملين في مجال االزالة
  ذلك.

المعالجة والتطهير اي حقوق قانونية  بأعمالالتي تقوم الحكومية الجهة  ال تتحمل -12-11
 ته.معالج مفخخ ال يمكنلتدمير اي عجلة او منزل 

مواد عند العمل قرب خزانات للوقود او انابيب وقود او اي مناطق تتواجد فيها  -12-12
قابله لالشتعال بكميات تكفي لعمل حرائق يجب ان تتواجد سيارة اطفاء للحرائق 

 قبل الشروع بالعمل.
عند وجود حطام سيارات والمباني المتضررة فمن المفضل ان يتم التخلص منها  -12-13

 عد التأكد من سالمة الحطام وخلوه من المواد المتفجرة.قبل البدء بالتفتيش ب
 

 
 

  
 

 
 المعدات واالجهزة المستخدمة لعملية المسح واالزالة : .13

 عمليات المسح واالستطالع :  -13-1
 . (ثريا) اجهزة االتصال الالسلكي او اجهزة االتصال باألقمار الصناعية -13-1-1
همة العمل الخاصة لم وخطة مع خرائطوبوصلة اجهزة تحديد الموقع  -13-1-2

 بالفريق.
 .(عدا كاشفة االلغام الشونستاد)كاشفة االلغام  -13-1-3
 كشاف صغير ذو اضاءة عالية. -13-1-4
 .( احمر) تأشيراصباغ  -13-1-5
 بطول ويكون  طافـــــــــــخ هحب مربوط في احد اطرافــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبل س -13-1-6

 م).  500- 250(
 ل عملية حمله.هيسسلم متنقل ذو اكثر من مفصل لت -13-1-7
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 عمليات االزالة والمعالجة والتطهير :   -13-2
 IEDD )Improvised Explosiveيجب وجود عجلة خاصة بمعالجة العبوات 

Device Disposal( تحتوي على عدد من المواد وندرجها: 
 مالحظات عددها نوع المواد ت
  2 حقيبة اسعافات اولية 1
  1 روبوت  2
  م 250 (سلك) ائيفتيل كهرب 3
  م  250 فتيل اشعال  4
  200 صاعق (قداحة) عادي 5
  50 صاعق (قداحة) كهربائي 6

 ويقطع الىغم 450وزن القطعة  C4 100مادة متفجرة  7
 قطعتين

  2 كاشفة الغام او روائح 8
  2 بدلة معالجة  9

  2 ناظور  10
  500 مشعالت  11
 مادة 42ي على وتحتو 2 العدة البريطانية  12
 (بكرتين حبل ) م 200طول الحبل  2 عدة متكاملة من حبال وخطافات 13
 لكل عنصر 6 اجهزة اتصال  14
  1 عدة ميكانيكية للعجلة 15
  2 اطار احتياطي للعجلة  16

 40 وقود ديزل احتياطي 17
  لتر

  4 من الغازاتقناع وقاية  18
  4 او اي نوعية اخرى  بنكنورطوربيد  19
  3 اجهزة تحديد موقع 20
  م 500 سلك تفجير  21
  2 صغيرة الحجممرأة كاشفة  22
 علبة بخاخة   24 اصباغ تأشير لون اخضر  23
 ذو اكثر من مفصل  2 ساللم متنقلة   24

تمأل في الرمل إلطفاء المواد الفسفورية  4 دالء  25
 عند رفعها
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 طهرة :التأشير للمناطق الخطرة والم .14
 تأشير المناطق الخطرة  -14-1

الملوثة بأصباغ حمراء اللون ويكون الصيغة المتبعة  يكون تأشير المباني او المنازل
 وتاريخ العمل فيكون كما في الشكل ادناه نوع التلوثيكتب 

 
 

  
الحمراء كما  التأشيراالراضي المفتوحة او المتروكة فيكون باستخدام لوحة  تأشيراما 

 ادناهفي الشكل 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  المناطق المطهرة:تأشير  -14-2
اعلى التأشير في حالة معالجة المنازل او المباني المفخخة يتم تأشيرها باللون االخضر 

 .العبوات الناسفة تاريخ تدميربحيث يبين  الخطر
 

 
 
 
 

 الشعار للمنطقة الخطرةويرفع  فيستخدم شعار المدرج ادناه اما في االراضي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في حالتي  )Section leader( ون المسؤول عن التأشير قائد المجموعةويك
 االستطالع واالزالة والتطهير 

IED22216 

IEDD10716 
IED22216 
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 تقييم المخاطر -15
يجب ان تكون هناك دراسة واضحة ومستندة على حقائق وبيانات لتقييم المخاطر وهذه 

 الجةالدراسة هي التي تقرر النهج العام الذي سيتم من خالله اتباع اساليب المسح والمع
 وتشمل الدراسة المواضيع االتية: واتالف المخزون من العبوات الناسفة

 الوقت التخميني الذي مر على زرع العبوات الناسفة واالشراك في المنطقة. -16-1
 الوجود المحتمل للمصنعين ( االرهابيين) داخل المنطقة. -16-2
 انواع وانظمة تفعيل الصواعق المستخدمة. -16-3
فجرة ) والذخائر والمواد االولية والمواد المحلية الصنع انواع الحشوات ( المادة المت -16-4

 والمواد الحارقة التي تستخدم في التصنيع.
 عواقب التفجير المحتملة ( قطر دائرة االنفجار والشظايا المتطايرة من جراءه ) -16-5
عند المعالجة يجب التوقع احتمالية حصول انفجارات ويجب االنتباه الى مسافات  -16-6

 .الفريق في كافة المراحل  االمان بين عناصر
 العمل. عدد االشخاص االزمين لطوق السالمة ومنع المدنيين من دخول المناطق -16-7
معلومات االتصال وطرق التنسيق مع الجهات المحلية والساندة والدعم الطبي  -16-8

 ومركز االطفاء.
 

 التعامل مع المهام في الطرق واالماكن العامة -16
ات الناسفة واالشراك مع االهداف او المواد المشبوهة في يمكن ان يتعامل فريق معالجة العبو 

الطرق واالماكن العامة وبين او داخل المبنى لهذا يتم اتباع االجراءات التالية في التعامل في 
 مثل هذه المناطق:

 التنسيق مع كافة الجهات المختصة. -4-1
عضاء واجال المواطنين خارج المنطقة المشتبه فيها وكافة افرض طوق السالمة  -4-2

 الفريق المتخصص بالمعالجة.
يقوم معالج واحد في عملية البحث عن الية التفجير وكيفيه ابطالها من خالل  -4-3

االقتراب منه في بطء وحذر شديد للتأكد من وجود دالئل على المواد المتفجرة وان 
وجد ويتم ربطه بحبل ليسحب من مسافة امان ( يفضل ان يكون هناك روبوت يقوم 

 همة).في هذه الم
 عند التأكد من وجود مواد خطرة في الهدف يتم احاطته بمواد عازلة كأكياس الرمل. -4-4
دقيقة قبل التوجد الى الجسم المعالج  20بعد المعالجة يجب انتظار على اقل تقدير  -4-5

 للمزيد من التفتيش.
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 العبوات الناسفة والمواد المتفجرةالتعامل مع  -17
 ان يقوم بتصنيفها على النحو االتي: Team Leaderعند العثور عليها ينبغ لقائد 

 أمنة للنقل -17-1
يمكن نقلها من المبنى او المنزل او من الموقع الذي تم العثور عليه ليتم التخلص 

 منها بعد ذلك.
 أمنة للنقل باليد -17-2

التي تنقل خارج المبنى او المنزل او من الموقع الذي تم العثور عليه باليد وتكون 
 اء تجميعها وتكون غير امنه لنقلها في العجلة.امينة اثن

 غير أمنة للنقل -17-3
في موقعها اما بتدميرها قبل مواصلة العمل او تحريكها وتعامل  ال يمكنوالتي 

  ابطال مفعولها.  
 

 اعمال ضمان الجودة -18
ال يمكن تطبيق سياقات ضمان الجودة ألعمال المسح واالزالة كما في حقول االلغام والقنابل 

 المنفلقة ولكن يكون على النحو االتي :غير 
 اعمال المراقبة -18-1

تكون اعمال المراقبة لضمان الجودة وفق السياقات القياسية لبرنامج شؤون االلغام 
العراقي وحسب المحددات الخاصة بالمعايير الوطنية واجراءات السالمة في 

 للمراقبين كما مر ذكرها.وااللتزام بمسافات االمان بالنسبة  10.20المعيار
 فريق ضمان الجودة  -18-2

يتواجد في غرفة العمليات التخاذه )  Team Leader( يتألف الفريق من قائد فريق 
قرارات في توجيه وتصحيح اعمال فرق او ايقافها واعادة تدريبها لاللتزام بالسياقات 

ن بعدد قادة ضمان الجودة ويكو )  Monetary( االصولية للعمل ويرتبط به مراقبين 
وعدم التماس المباشر بين المراقبين والفريق  ) ( Section leaderالمجاميع بالفريق 

اال من خالل تقارير ضمان الجودة التي توجه الى قائد الفريق وهو يقوم بالدور 
 .وتصحيح االخطاء الفنية للتوجيهي
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