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تمهيد
اقترحت املعايير الدولية لبرامج األعمال املتعلقة باأللغام لألغراض اإلنسانية أول مرة من قبل فرق العمل في املؤتمر الفني الدولي في
الدنمارك في تموز (يوليو) عام  ،1996وتم تحديد املعايير لكافة جوانب أنشطة إزالة األلغام ،وتم التوصية باملعايير واالتفاق على تعريف
عالمي جديد لعملية "التطهير" .وفي أواخر عام  1996تم تطوير األسس املقترحة في الدنمارك من قبل مجموعة عمل تقودها األمم املتحدة،
ً
كما طورت املعايير الدولية لعمليات تطهير األرض من األلغام لألغراض اإلنسانية أيضا وأصدرت الطبعة األولى من قبل دائرة األمم املتحدة
لخدمات األعمال املتعلقة باأللغام ( )UNMASفي آذار(مارس)عام .1997
ومنذ ذلك الحين توسع نطاق هذه املعايير األصلية لتشمل املكونات األخرى لألعمال املتعلقة باأللغام ولكي تعكس التغييرات على اإلجراءات
التشغيلية واملمارسات والقواعد ،وقد أعيد تطوير املعايير وأعيد تسميتها الى املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام (.)IMAS
تقع املسؤولية العامة على عاتق األمم املتحدة لتمكين اإلدارة الفعالة لبرامج األعمال املتعلقة باأللغام وتشجيعها ،بما في ذلك تطوير املعايير
واملحافظة عليها .ومن أجل ذلك فإن دائرة األمم املتحدة لخدمات األعمال املتعلقة باأللغام ( )UNMASهي املكتب املسؤول ضمن األمم
املتحدة عن تطوير املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام ( )IMASواملحافظة عليها ،وقد أنشئت املعايير الدولية بمساعدة مركز جنيف
الدولي ألنشطة إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية (.)GICHD
إن العمل على إعداد املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  IMASومراجعتها وتنقيحها يتم من قبل لجان فنية بدعم من املنظمات
ً
الدولية الحكومية وغير الحكومية ،ويمكن الحصول على أحدث إصدار لكل معيار مع املعلومات عن عمل اللجان الفنية معا على املوقع
 ، http://www.mineactionstandards.orgكما تتم املراجعة بشكل منفرد للمعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  IMASكل ثالث
سنوات على األقل لعكس تطوير ممارسات األعمال املتعلقة باأللغام وقواعدها وإلدراج التغييرات على القوانين واملتطلبات الدولية.
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مقدمة
يمكن أن تستخدم كالب كشف األلغام ( )MDDفي أدوار مختلفة في إطار برامج األعمال املتعلقة باأللغام.
إنها تعمل بشكل أفضل في املناطق التي تحتوي على كثافة منخفضة من األلغام ،وتناسب أنشطة؛ مثل :إزالة األلغام ومخلفات الحرب
القابلة لالنفجار  ERWبما في ذلك التحقق من الذخائر غير املنفجرة ،املناطق التي تم تشطيبها وترسيم الحدود ،تطهير الطرق وحوافها،
التحقق من عمليات التطهير بما في ذلك أخذ عينات سريعة من املناطق املطهرة (مراقبة الجودة" )"QCتلك العمليات التي يمكن أن تتم بعد
اإلزالة اليدوية وامليكانيكية لأللغام ،تطهير وتشطيب الجيوب األرضية التي ال تصل إليها معدات إزالة األلغام امليكانيكية ،تطهير السكك
الحديدية واملواقع امللوثة بشدة باملعادن وإنشاء ممرات آمنة بوصفها نقاط بدء إلزالة األلغام.
ً
تبعا للطرق العديدة الستخدام كالب كشف األلغام ( )MDDوتنوع سيناريوهات نزع األلغام التي يمكن أن تستغل فيها ،فإنه من غير املمكن
تأسيس معايير موحدة يمكن تطبيقها في الظروف كلها.
ً
لكن على أي حال هناك عدة مبادئ معروفة يمكن أن تطبق على العمليات املتعلقة بكالب كشف األلغام ( )MDDكلها ،ويمكن أن توفر دليال
حول املبادئ العامة واملحددة التي يجب أخذها بعين االعتبار عند وضع إجراءات تنفيذية لكالب كشف األلغام ( )MDDتكون محددة في
املناطق التي فيها نشاطات عاملية ،وتكون عامة في املناطق التي لم يحدث فيها هذا بعد.
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اإلجراءات التنفيذية املتعلقة بكالب كشف األلغام ()MDD
1.النطاق
يحدد هذا املعيار املواصفات واملبادئ التوجيهية التي يجب تبنيها في اإلجراءات التنفيذية املتعلقة بكالب كشف األلغام ،ال تغطي هذه املعايير
الدولية املتعلقة بإزالة األلغام عمليات تعقب رائحة املتفجرات عن بعد املغطاة بشكل منفصل ضمن املعايير الدولية املتعلقة بإزالة األلغام
09.34
وألهداف هذا املعيار "اإلجراءات التنفيذية" تعني :اإلجراءات التي يجب تطبيقها على أنها جزء من العملية املتعلقة بكالب كشف األلغام،
وتتضمن االعتماد التنفيذي والتخطيط والتحضير وإجراءات البحث للعمليات املتعلقة بكالب كشف األلغام ) ،(MDDوكذلك استخدام
السجالت والفحوصات الطبية وتقييم قدراتها ومواعيد الراحة واملناوبة املتعلقة بكالب كشف األلغام والعوامل البيئية املؤثرة على عمليتها،
مع العلم أنها ال تقتصر على هذه اإلجراءات فحسب.

 2.املراجع
ً
هي عبارة عن الئحة من املراجع املعيارية مبينة في املرفق (أ) وهي وثائق مهمة يتم اإلشارة إليها في هذا املعيار وتشكل جزءا من أحكام هذا
املعيار.

 3.املطصطححات والتعاريف واالتختطصارات
قائمة كاملة للمصطلحات والتعريفات واالختصارات املستخدمة في سلسلة املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام مقدمة في IMAS
04.10.
تستخدم مجموعة املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  IMASالكلمات " :يجب"" ،ينبغي"" ،يجوز" ،لإلشارة إلى درجة من االلتزام،
ويتسق هذا االستخدام مع اللغة املستخدمة في معايير املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس ( )ISOوتوجيهاتها:
أ)

"يجب" :تستخدم لإلشارة إلى املتطلبات واألساليب واملواصفات التي يجب تطبيقها وذلك لتتوافق مع املعايير.

ب) "ينبغي" :تستخدم لإلشارة إلى املتطلبات واألساليب واملواصفات املفضلة.
ج) "يجوز" :تستخدم لإلشارة إلى أسلوب أو مسار العمل املمكن.
ً
يشير مصطلح "السلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام" إلى جهة حكومية ،غالبا تكون لجنة مشتركة بين الوزارات في الدولة املتضررة
من األلغام واملتفجرات من مخلفات الحرب التي تتولى مسؤولية تنظيم األعمال املتعلقة باأللغام وإدارتها وتنسيقها.
مالحظة:

في حال عدم وجود سلطة وطنية لألعمال املتعلقة باأللغام قد يكون من الضروري واملناسب لألمم املتحدة أو بعض
السلطات الدولية األخرى املعترف بها أن تتولى بعض املسؤوليات أو كلها وتؤدي بعض املهام أو كلها الخاصة بمركز األعمال
حد ما سلطة وطنية لألعمال املتعلقة باأللغام.
املتعلقة باأللغام أو إلى ٍ

مصطلح "املنظمة املعنية بكالب كشف األلغام  "MDDفي املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام " " IMASيشير ألي منظمة (هيئة
حكومة ،منظمات غير حكومية أو هيئة تجارية) مسؤولة عن تنفيذ مشاريع إزالة األلغام أو املهام باستخدام كالب كشف األلغام (.)MDD
ً
ً
قد تكون منظمة كالب كشف األلغام ( )MDDجهة تعاقد رئيسية أو فرعية  ،أو تؤدي دورا استشاريا أو دور الوكيل.
يشير مصطلح "إزالة األلغام" إلى األنشطة التي تؤدي إلى إزالة مخاطر األلغام ومخلفات الحرب غير املتفجرة (،ERWبما في ذلك الذخائر
الصغيرة غير املنفجرة).
ً
يشير مصطلح "الكلب كاشف األلغام"( )MDDإلى الكلب املدرب خصيصا الستشعار البخار الناجم عن األلغام ومخلفات الحرب القابلة
لالنفجار ( ،)ERWوالتي ربما ليست أبخرة املتفجرات فقط وإنما األبخرة من املادة نفسها ومن ومواد أخرى.
ً ً
في كثير من األحيان يختلف تدريب كالب كشف األلغام ( )MDDونشر ها اختالفا كبيرا عن مثيالتها األخرى من كالب البحث.

1

المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام09.41
الطبعة الثانية
(التعديل الثالث,حزيران )2013

يستخدم مصطلح "الغرض املستهدف" لوصف الجسم الذي يفترض من كالب كشف األلغام أن تكشف عنه خالل الكشف عن األلغام
الحية ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار  .وقد يكون الغرض املستهدف لغم أو مخلفات حرب قابلة لالنفجار ،أو جزء منها ،وهى من نوع يوجد
ً
عادة خالل العمليات الحية في املنطقة.
يستخدم مصطلح "رائحة الهدف" لوصف رائحة الغرض املستهدف.
يطلق مصطلح "عنصر االختبار" على األلغام/مخلفات الحرب القابلة لالنفجار واملوضوعة في موقع اختبار الكشف عن األلغام باستخدام
كالب كشف األلغام (.)MDD

 4.االتختبارات التنفيذية املتعلقة بكالب كشف األلغام ( )MDDواعتماد املنممات املعنية بكالب كشف األلغام
()MDD
ينبغي أن تكون جميع كالب كشف األلغام ( )MDDوسائسيها الضالعين في عمليات إزالة األلغام قد اجتازوا االختبارات التنفيذية الالزمة كلها
قبل السماح لهم بالعمل في املنظمة املعتمدة للكشف عن األلغام بواسطة الكالب .إن املواصفات واملبادئ التوجيهية التنفيذية للتجارب
التشغيلية للكالب "كشف األلغام مع سائسيها" مضمنة في املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  .IMAS 09.42كما أن االحتياجات
ً
اإلضافية لألنشطة التنفيذية للمنظمات املعنية بكالب كشف األلغام واردة أيضا في املعايير الوطنية ذات الصلة.

 5.سجالت كالب كشف األلغام ()MDD
ينبغي أن تحتفظ منظمات إزالة األلغام بسجل خاص بكل كلب وتسجل التفاصيل الهامة املتعلقة بالصحة والتدريب وعمل كالب كشف
األلغام .تزود السجالت منظمة إزالة األلغام وفرق املراقبة الخارجية بسجل موثق وغير منقطع عن صحة كلب كشف األلغام وتدريبه وخبرته
العملية .ينبغي أن يتم إدراج املعلومات اآلتية:
أ) بيانات عامة عن كالب الكشف عن األلغام()MDD؛ مثل :الساللة ،الجنس ،النسب والعمر ( تاريخ امليالد) ،وتاريخ اإلنجاب.
ب) التفاصيل الطبية .وينبغي أن يشمل ذلك اإلحصاءات الطبية األساسية لكالب كشف األلغام ،األبعاد ،الوزن ...إلخ.
سجالت أي أمراض أو إصابات ،واملعالجة املعطاة واملتطلبات الغذائية؛ سجالت جميع الفحوصات الطبية الروتينية واللقاحات.
ج) سجالت التدريب لتشمل موعد التدريب ومدته ونوعه ،بما في ذلك الدورات التدريبية التنشيطية ،وينبغي أن تتضمن تفاصيل
املدربين/السائسين مع الكلب :األحوال البيئية (الطقس ،املناخ واملوقع) ،وإجراءات التشغيل ،واألغراض املستهدفة والتفاصيل املوضوعة،
ونتائج التدريب ،وتحليل أداء كالب كشف األلغام في أثناء التدريب.
د) سجالت االختبار التنفيذي.
ً
تدار سجالت كالب كشف األلغام وفقا ملتطلبات السلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام(.)NMAA

 6.فحوصات الصحة والقدرة
 6.1.عام
يمكن أن تعتمد قدرة كالب كشف األلغام على تقديم أداء صحيح على صحتها وكونها بحال جيد ،األمر الذي يعني أن قدرة كالب الكشف عن
ً
األلغام قد تتفاوت بشكل يومي ،ولذا فمن الضروري ملنظمات إزالة األلغام تقييم كالب كشف األلغام يوميا قبل أي جلسات عمل وفي أثنائها.
يجب أن يتألف التقييم من فحص صحي ،واختبار القدرات لتوفير الثقة في قدرة كالب كشف األلغام على البحث .ويعمل اختبار القدرة
ً
أيضا كـ"احماء" لكالب الكشف عن األلغام.

6.2.

فحوصات الصحة

ينبغي أن تخضع جميع الكالب الكاشفة للفحص الطبي كل يوم قبل السماح لها ببدء العمل ،وينبغي إجراء فحوص إضافية في أثناء يوم
العمل .وإذا كشف الفحص أن كالب كشف األلغام مريضة أو عاجزة بطريقة ما فإن ذلك قد يؤثر على قدرة الكشف لديها ،وهنا ال ينبغي
استخدام تلك الكالب الكاشفة حتى تتعافى بالكامل .التوجيهات بشأن سير إجراءات الفحص الطبي متضمنة في املعايير الدولية لألعمال
ً
املتعلقة باأللغام .IMAS 09.44يطلب فحوص الطبية إضافية أيضا عند االنتهاء من العمل كل يوم.

2

المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام09.41
الطبعة الثانية
(التعديل الثالث,حزيران )2013

يجب أن يقوم املدراء بتقييم قدرات عمل كالب كشف األلغام بالتشاور مع القائمين على تلك الكالب والطبيب البيطري ( أو مسعف كالب
كشف األلغام ) قبل السماح لها بالعمل .وإذا ما اتخذ قرار استخدام كالب كشف األلغام مع أزمة صحية بسيطة ،ال بد من إيالء اهتمام
خاص بأدائها في أثناء العمليات.

6.3.

اتختبارالقدرة

يجب أن يتم اختبار قدرة كالب كشف األلغام كل يوم قبل السماح لها ببدء العمل ،والهدف من اختبار القدرة هو تحديد ما اذا كانت قادرة
على اكتشاف رائحة الهدف ولديها ما يكفى من الدوافع الحيوية لتركز على العمل .يمكن تنفيذ االختبار بعدد من الطرق ،ولكن يفضل ما
يأتي:
أ)

ينبغي أن يحضر مربع االختبار لكل كلب كاشف لأللغام في منطقة آمنة في موقع العمل ،وليتم ذلك بشكل مثالي يحضر قبل االختبار
بأيام .ينبغي أن تكون حدود املربع معلمة ،وينبغي أن توضع األلغام أو مخلفات الحرب القابلة لالنفجار (أو جزء منها) من األنواع املرجح
العثور عليها خالل عملية إزالة األلغام في باطن األرض  .ويمكن أن توضع األشياء الصغيرة فقط أسفل السطح باستخدام ملقط أو
مبضع  .يجب أن تظهر نقط أخرى ضمن مربعات االختبار بعض التخريب في السطح ،وتحتوي ثقوب عشوائية وأهداف غير ملغمة.

ب) قبل البدء بالعمل سيقوم كل كلب كشف األلغام  MDDبالبحث في مربع اختبار منفصل مع مدرب يقيم طاعة الكلب ،وتحفزه ،وتركيزه
،وقدرته على كشف عناصر االختبار .وعندما يظهر كلب كشف األلغام أنه يبحث ويتصرف بشكل مرض ي ويستطيع أن يميز بين
ً
عناصر االختبار وأهداف أخرى يمكن عندها اعتباره صالحا للعمل ذلك اليوم.
قد يستخدم مربع االختبار نفسه لعدة أيام ولكن من املستحسن أن يحضر مربع جديد لالختبار ليستخدم ثاني أو ثالث يوم ،وعند استخدام
املربع نفسه ينبغي تغيير اتجاه البحث كل يوم.
ً
إذا استخدم مربع االختبار أو املمر عدة مرات ،من املهم أن يظل عنصر االختبار في األرض في املوقع نفسه الذي وضع فيه أصال ،إذا تم
تحريك عناصر االختبار تكشف الكالب املوقع السابق بسبب تلوث التربة؛ لذلك إذا كان البد من تحريك عناصر االختبار ،ينبغي بناء مواقع
جديدة في أماكن مختلفة ولكن في املنطقة األصلية نفسها.

6.4.

التسجيل

يجب أن تحتفظ املنظمات املعنية بكالب كشف األلغام بسجل لكل كلب  ، MDDوتفصل تلك السجالت األنشطة اليومية لكل كلب كاشف
لأللغام؛ مثل :نتائج االختبارات الداخلية ،وموقع النشر ،وأحوال املوقع ،واإلصابات أو األمراض وتعليقات عن أدائها.
في حال قيام شخص آخر غير املدرب بكتابة السجل ،يجب أن يوقع سائس كالب كشف األلغام  MDDعلى السجل بعد كل إدخال للتحقق
من اإلدخال واملوافقة على السجل.
يجب االحتفاظ بالسجالت في املوقع حيث تعمل الكالب لكشف األلغام وتقدم لفرق املراقبة عند الطلب.

 7.تخطيط العمليات املتعلقة بكالب كشف األلغام
هناك عدد من العناصر ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار عند التخطيط للعمليات املتعلقة بكالب كشف األلغام :MDD
أ)

املخاطر املحتملة .ينبغي إجراء تقييم للمخاطر للتأكد أن كالب كشف األلغام  MDDتم تدريبها واختبارها على األهداف املراد البحث
عنها أو أي أخطار يمكن أن توجد؛ (على سبيل املثال :أسالك التعثر) .إذا وجدت أي مخاطر لم يتم تدريب الكالب  MDDعليها أو
اختبارها  ،فينبغي عدم نشر كالب كشف األلغام حتى يتم إزالة تلك املخاطر أو أن يتم تدريب الكالب لتتجاوب بشكل مالئم لالختبار
املطلوب.

ب) عدد كالب كشف األلغام MDDاملتوفرة للمهمة.
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ج)إجراءات الكشف التي سيتم استخدامها .تم تغطية تفاصيل إجراءات الكشف بواسطة كالب كشف األلغام  MDDفي البند .9
د) الظروف البيئية .العوامل البيئية التي تؤثر في العمليات املتعلقة بكالب كشف األلغام  MDDموجودة في البند 10
ه) متطلبات إدارة املهمة .متطلبات إدارة املهام سوف تؤكد متطلبات مراقبة املناطق وإدارتها .تفاصيل مدرجة في البند 8.4

 8.تحضيرالعمليات املتعلقة بكالب كشف األلغام MDD
8.1.عام
يتضمن التحضير العمليات املتعلقة بكالب كشف األلغام  MDDما يأتي :
أ)

ضمان أن تكون متطلبات التدريب واالختبار للعمليات املتعلقة بكالب كشف األلغام  MDDكلها (متضمنة اعتماد املنظمات املعنية
بكالب كشف األلغام) قد تم تنفيذها وأن الكالب جاهزة للعمل .تفاصيل املواصفات واملبادئ التوجيهية لالعتماد التنفيذي للمنظمات
املعنية بكالب كشف األلغام متضمنة في املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام .IMAS 09.42

ب) التأكد في حال استغرقت مهمة إزالة األلغام أكثر من خمسة أيام ،من تحضير مربعات مؤقتة في منطقة تدريب مناسبة للحفاظ على
التأهيل في املوقع.
ً
ج) إنشاء موقع عمل لكالب كشف األلغام  .MDDيجب أن يتم إنشاء تصميم موقع عمل كالب كشف األلغام وفقا للمواصفات والتوجيهات
املوجودة في هذا املعيار وفي املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام .IMAS 10.20
ً
د) ضمان توفر الدعم كله املطلوب للعملية في املوقع .دعم كهذا سوف يتضمن دعم إداري ولوجستي ،لكن يجب أيضا أن يتضمن الدعم
الطبي لألفراد ولكالب كشف األلغام .MDDتحدد املعايير الدولية املتعلقة بإزالة األلغام  IMAS 10.40املتطلبات الدنيا لتجهيزات الطوارئ
الطبية لعمليات إزالة األلغام .تزود املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  IMAS 09.44املبادئ التوجيهية للدعم الطبي لكالب كشف
األلغام.

 8.2.تحضيرموقع عمل كالب كشف األلغام MDD
عند إنشاء موقع العمل لكالب كشف األلغام  MDDمن الضروري التأكد من :
أ) تجهيز موقع تدريب من أجل الحفاظ على التأهيل (عند الحاجة له حسب الفقرة  8.1ب).
ب) يمكن الحفاظ على مسافات األمان الدنيا بين فرق كالب كشف األلغام MDD
ج) هناك عدد كاف من مناطق البحث يمكن نشر كالب كشف األلغام MDDفيها.
د) إمكانية تجميع أي متطلبات إلدارة املهمة ومراقبتها.
عال
ه) إيالء االهتمام لعوامل؛ مثل :تغيرات محتملة في اتجاه الرياح ،ورطوبة التربة والنباتات .إن وجود مناطق ذات محتويات رطبة بشكل ٍ
يمكن أن تمنع البحث الفعال.

 8.3.ممرات األمان
تستخدم ممرات السالمة التي يتم التأكد من خلوها من األخطار لتامين الدخول واإلحاطة ملوقع إزالة األلغام  .ينبغي أال يقل عرضها عن 2
متر لتأمين مسار آمن لسائس ي كالب كشف األلغام MDDو للسماح بإجالء املصابين بالنقالة في حاالت الطوارئ .وينبغي وضع عالمات على
ً
ممرات السالمة وفقا للمتطلبات الدنيا املحددة في املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام .08.40
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 8.4.مناطق البحث

ً
الطريقة األكثر شيوعا لنشر كالب كشف األلغام في الوقت الحالي هي تقسيم منطقة البحث الى مربعات بحث أو رقع ،مع ترك ممرات أمان
فيما بينها .ينبغي تطبيق القواعد اآلتية عند استخدام هذا النظام:
ً
أ) ينبغي تحديد ممرات األمان بشكل واضح حول مناطق البحث ،يمكن مسح املناطق املحددة يدويا أو بواسطة كالب كشف األلغام مع
متابعة يدوية.
ب) يجب أن تكون زوايا كل مربع بحث أو ممر موسومة بعالمات واضحة بحيث تكون مرئية لسائس ي كالب كشف األلغام من كل الجوانب.
ج) عند استخدام العالمات املطلية لوضع عالمات لتحديد مناطق البحث أو مناطق عمل كالب كشف األلغام MDDيجب أن يتم طالؤها
على األقل قبل أسبوع من بدء العمليات للتأكد من جفاف الطالء خالل تلك الفترة.
د) يجب أن تكون كامل املساحة ضمن مربع أو رقعة البحث مرئية لسائس ي كالب كشف األلغام ،وإذا كانت النباتات ال تسمح للسائس
باملراقبة طيلة الوقت في أثناء البحث فيجب إزالة النباتات من مربعات البحث أو تقسيمها لقطاعات أصغر.

 8.5.مناطق املراقبة

ً
يجب وضع مناطق التحكم من أجل اإلدارة واالشراف على إنجاز املهمة في موقع كالب كشف األلغام وفقا للمواصفات واملبادئ التوجيهية
املتضمنة في املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام .IMAS 10.20

 9.اإلجراءات التنفيذية املتعلقة بكالب كشف األلغام
 9.1.نماذج البحث:
إن أكثر نموذجين شائعين قيد االستخدام في عمليات كالب كشف األلغام هما:
أ)

نظام البحث ضمن ممرات :تكون عمليات البحث لكالب كشف األلغام في سلسلة ممرات مستقيمة ومتوازية ذات عرض بين  0.3و0.5
متر ضمن مربع أو رقعة البحث .تكون هذه املمرات عادة بطول يصل حتى  10متر .ويمكن لهذه املمرات أن تبدأ من أي جانب من مربع
البحث (حسب اتجاه الرياح) .ويمكن لكالب كشف األلغام  MDDأن تبحث مع زمام أو بدونه ،ويمكن أن تبحث مبتعدة عن سائسها
فقط أو مبتعدة ومقتربة منه.

ب) نظام البحث بزمام قصير :تكون عمليات بحث كالب كشف األلغام  MDDفي سلسلة من املمرات املستقيمة املتوازية بعرض بين 0.3
ً
و 0.5متر خالل مربع البحث .يمكن أن تبدأ هذه املمرات من أي جانب من منطقة البحث (اعتمادا على اتجاه الرياح) .سيمش ي سائس
ً
كالب كشف األلغام الى جانب الكلب وخلفه باملمر الذي تم تطهيره مسبقا من قبل كلبه .وينبغي أن يتم البحث في املناطق ذات
ً
الخطورة العالية باستخدام كلبين كاشفين لأللغام قبل أن يمش ي السائس على األرض .يعني هذا عادة أن املساحة تم البحث فيها
بواسطة كلب كاشف لأللغام MDDبزمام طويل قبل استخدام نظام الزمام القصير.
هناك مساوئ ومحاسن لكال نموذجي البحث ،وبعض البرامج تفضل البحث في املنطقة مرة مع نظام الزمام الطويل ومرة بنظام الزمام
القصير .واملزايا املرافقة هي:
ج) البحث بنظام الزمام الطويل يمكن أن يكون أسرع والسيما إذا كان لدى السائس رؤية واضحة ملنطقة البحث.
د) البحث بنظام الزمام القصير يسهل على السائس مراقبة أداء الكلب لضمان بحث كامل حتى آخر املمر ويسهل عليه العمل في منطقة
وعرة ورؤية محدودة.
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يتم تطبيق اإلجراءات اآلتية عند الكشف بواسطة كالب كشف األلغام:
ه) يجب أن يتبع البحث نموذج البحث املشروح في إجراءات التشغيل القياسية ملنظمات إزالة األلغام.
و) يجب أن يبحث كلب كشف األلغام كل مربع أو رقعة البحث دون ترك أي جزء .
ً
ز) يجب أن يبحث كلب كشف األلغام بأنفه قريبا من األرض طيلة مدة البحث.
ح) يجب أال يدخل سائس كالب كشف األلغام أو أي شخص منطقة مشبوهة قبل البحث فيها بواسطة كلبين كاشفين لأللغام باستثناء إذا
ً
تم البحث بواسطة كلب وفقا للمتطلبات املوجودة في البند .9.3

 9.2.مسافات األمان
تقدم املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  IMAS 10.20املواصفات واملبادئ التوجيهية لوضع مسافات أمان لعمليات الكشف عن
األلغام .ضمن العمليات املتعلقة بكالب كشف األلغام يجب أن تحدد مسافة األمان الدنيا بحيث ال يتم تشتيت عمل كالب كشف األلغام
بوجود أي كلب آخر كاشف لأللغام في املنطقة.

 9.3.أعداد كالب كشف األلغام املستخدمة:
إذا تم استخدام كالب كشف األلغام بوصفها وسيلة كشف مبدئية عندها يجب أن يتم بحث املناطق على األقل بواسطة كلبين مختلفين
قبل اعتبارها منطقة مطهرة.
ً
استثناء يمكن استخدام كلب كاشف لأللغام مدرب تدريب خاص وحده في حاالت اإلجالء الطبي العاجل.
و
ً
عند إجراء مسح تقني يمكن اعتبار استخدام كلب واحد كاشف لأللغام كافيا لزيادة الثقة بعدم وجود ألغام ،لكن في حال وجدت ألغام يجب
أن يستخدم كلبان.
ثان أو الحق للعمليات اليدوية أو امليكانيكية أو
عندما يتم إجراء عمليات الكشف عن األلغام بواسطة الكالب لضمان التطهير أو تحقق ٍ
لبناء الثقة عندها يمكن استخدام كلب واحد كاشف لأللغام شريطة أن تكون متطلبات التطهير محققة كما هي محددة من قبل السلطة
الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام  . NMAAوإذا وجدت ألغام مرة ثانية يجب استخدام كلبين للبحث.

 9.4.مؤشرات األهداف
يجب أن يتم تدريب كالب كشف األلغام لتشير إلى األهداف كما هو محدد في إجراءات التشغيل القياسية ملنظمات إزالة األلغام؛ على سبيل
املثال :الجلوس أو االستلقاء بجانب الهدف .عند تحديد الهدف يجب أال يكون الكلب الكاشف لأللغام على تواصل جسدي مع الهدف.
إذا جلس الكلب أو استلقى أعلى الهدف أو احتك باألرض خالل العمليات أو التدريب أو االختبار  ،ينبغي أن يتم سحبه من الخدمة وإعادة
تدريبه حتى يتم تصحيح الخطأ.
ينبغي وضع عالمة على موقع إشارة كالب كشف األلغام  MDDبدقة ووضوح .وخالل عملية التحديد يجب أال يدخل أي شخص الى املنطقة
غير املطهرة حتى يتم البحث فيها بواسطة كلبين كاشفين لأللغام .MDD
ينبغي تجنب مكافأة كالب كشف األلغام قدر اإلمكان؛ ألنه من املستحيل الحكم إذا كانت إشارة الكلب هي هدف حقيقي .وإذا تمت مكافأة
الكلب في أثناء العملية فينبغي عدم السماح له بدخول أي منطقة مشبوهة أو لم يتم البحث فيها خالل عملية املكافأة .وإذا كان من الصعب
التحكم بالكلب خالل مكافأته فينبغي سحبه من العملية وإعادة تدريبه حتى يتم إصالح الخلل.
عند التحقق من مؤشرات الكالب يجب أال تقل املساحة حول الهدف عن دائرة قطرها  1متر ،ويمكن أن تزيد هذه املساحة أو تنزاح حسب
اتجاه الريح واملتغيرات األخرى والتي يعلم بها السائس.
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 9.5.تسجيل مناطق البحث
يجب أن يتم مسح كل موقع بحث وتسجيله مع كل تفاصيل كالب كشف األلغام MDDوسائسيها الذين يعملون في تلك املنطقة.

 9.6.إدارة الجودة

ً
يجب أن تخضع العمليات املتعلقة بكالب كشف األلغام للمراقبة وفقا للمعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  IMAS 07.40وبعد انتهاء
تفتيشات التطهير للمعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام .IMAS 09.20

 10.املتغيرات البيئية التي تؤثرفي العمليات املتعلقة بكالب كشف األلغام
 10.1.الرياح

ً
للرياح تأثير هام على سلوك كالب كشف األلغام .ينبغي أن تستطيع كالب كشف األلغام املدربة جيدا أن تشير إلى موقع الهدف بدقة مع رياح
مباشرة أو جانبية ،وينبغي تطبيق القواعد اآلتية :
ا)يجب أال يتم استخدام كالب كشف األلغام MDDإذا كانت سرعة الرياح (بجانب سطح األرض) أكبر من  18متر بالثانية.
ً
ب)ينبغي أال تستخدم كالب كشف األلغام MDDإذا كانت سرعة الريح أكبر من  7متر بالثانية وكانت التربة جافة جدا ويوجد غبار.
ج)ينبغي أال تبحث كالب كشف األلغام  MDDمع رياح خلفية ذات سرعة أكبر من  2متر بالثانية.

 10.2.املطر
املطر الخفيف له تأثير طفيف على وجود روائح في التربة  ،ووجود تبخر ثانوي يمكن أن يؤدي الى إطالق الرائحة ومن شأنه تحسين الكشف
عن الهدف.
يغسل املطر الغزير الروائح املستهدفة ويزيلها بشكل أعمق في التربة ،أو يؤدي الى انتشارها ملساحات أوسع ؛ مما يصعب من عملية الكشف
باستخدام كالب كشف األلغام .
ينبغي أن تقوم منظمات إزالة األلغام بعد املطر الغزير بفحص كالب كشف األلغام MDDفي مواقع اختبار ذات ظروف تربة مثالية معرضة
ً
ً
مرض -قادرة على كشف األهداف ،وإذا لم يقدر كلب كشف األلغام MDD
أيضا للمطر الغزير نفسه للتأكد أن الكالب ال زالت -
ٍ
وبشكل ٍ
كشف الهدف عندها يجب أال تتم عملية البحث.

 10.3.الثحج
يجب أال تستخدم كالب كشف األلغام  MDDعندما يكون سطح األرض مغطى بالثلج.

 10.4.الرطوبة
لضمان عمل كالب كشف األلغام بفعالية في ظروف الرطوبة السائدة ينبغي أن يتم تدريبها واختبارها في ظل هذه الظروف .إذا تغيرت
ً
األوضاع بشكل كبير ينبغي أن تخضع كالب كشف األلغام  MDDالى املزيد من التدريب واالختبار مباشرة لضمان قدرتها على التأقلم مع
األوضاع الجديدة.

 10.5.التلوث الجوي
يمكن أن يمنع تلوث الجو كالب كشف األلغام من العمل بفعالية؛ لهذا ينبغي أال تستخدم في املناطق امللوثة بالغازات بشكل واضح؛ الدخان
أو روائح املشتقات النفطية ،واألسمدة ،واملواد الكيميائية والقمامة املحروقة(بما في ذلك النباتات) وأبخرة املصانع وعوادم السيارات.
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 10.6.النباتات
ينبغي عدم استخدم كالب كشف األلغام MDDفي املناطق التي تمنع فيها النباتات عملية البحث ،أو املناطق التي تمنع فيها النباتات سائس ي
الكالب من املشاهدة والسيطرة على عملية البحث ،ويمكن إزالة النباتات بالقطع أو الحرق.
يمكن أن تشوش النباتات املقطوعة على رائحة الهدف وتؤثر فيها  .وعندما يتم قطع النباتات -بغض النظر عن كيفية قطعها -ينبغي أن يتم
تدريب كالب كشف األلغام واختبار ها بشكل مسبق لتحديد:
أ) زمن التأخير اآلمن بين قطع النباتات وبين بحث كالب كشف األلغام.
ب) الدقة املنشودة من كالب كشف األلغام MDDبعد قطع النباتات.
ويمكن أن يكون إلحراق النباتات أثر سلبي في قدرة االكتشاف لدى كالب كشف األلغام  MDD؛ لذا ينبغي أال تستخدم الكالب للبحث ضمن
املناطق التي تم إحراق النباتات فيها مالم تثبت قدرتها على اكتشاف املواد املستهدفة في املناطق املحروقة.

 10.7.تشتت الروائح الهدف تحت األرض

ً
النباتات ذات نظام الجذور الكثيفة واملنتشرة أو أنظمة النفق؛ (مثال :تلك املصنوعة من قبل القوارض والحشرات) يمكن أن تؤدي إلى نقل
ً
الروائح بعيدا عن الهدف .وينبغي في ظل هذه الظروف البحث في منطقة أكبر إذا لم يتم إيجاد أي ش يء في موقع الداللة.

 10.8.تسجيل بيانات البيئة املحيطة
ينبغي على منظمات الكشف عن األلغام وضع إجراءات لفترة طويلة لجمع البيانات البيئية وتسجيلها وتخزينا خالل العمليات املتعلقة بكالب
كشف األلغام MDDوتدريبها.
أكثر البيانات املفيدة للقياس والتخزين هي الحرارة  ،واملطر(قبل عملية البحث وبعدها)  ،والرطوبة في الهواء والتربة ،وسرعة الرياح واتجاهها
،اإلشعاع الشمس ي ،أحوال التربة والغطاء النباتي.

 10.8.1.استخدام محطات األرصاد الجوية

ً
ً
ينبغي أن تعد محطات األرصاد الجوية جزءا من أدوات منظمات الكشف عن األلغام بواسطة الكالب .تقيس هذه املحطات عادة سرعة
الرياح واتجاهها ،والرطوبة ،وضغط الهواء ،والحرارة في التربة والهواء ،لكن بإمكانها قياس أغلب البيانات املوجودة في الفقرة  .10.8ويمكن أن
تتم هذه القياسات بشكل يدوي ،لكن محطات األرصاد الجوية الحديثة توفر سجالت أوتوماتيكية عن البيانات وبتكلفة أقل.

 11.الراحة والتناوب لكالب كشف األلغام
 11.1.عام
الكالب متفردة للغاية بشخصياتها؛ ففي حين بعض كالب كشف األلغام  MDDقادرة على العمل لعدة ساعات ،تحتاج غيرها لفترات
استراحة متكررة ،كذلك تؤثر الظروف البيئية في عمل كالب كشف األلغام .MDD
يجب أن تضع منظمات إزالة األلغام إجراءات للراحة والتناوب لكالب كشف األلغام MDDمع مراعاة الظروف البيئية والطبيعة املتفردة لها.

 11.2.مدة فترات البحث
ينبغي أن تقرر مدة فترات البحث فقط من قبل السائس على أساس قدرة كالب كشف األلغام  MDDوالظروف التي تعمل بها.
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 11.3.البحث األول والثاني لكالب كشف األلغام

ً
ً
ينبغي لكل كالب كشف األلغام  MDDأن تكون معتمدة تشغيليا بشكل مستقل ،وإال إذا تم استخدام كالب كشف األلغام كزوج ،أيا منهما
ثان  .ولضمان التأكد من أن كالب البحث الثاني ال تستخدم رائحة من كالب كشف األلغام
يمكن أن تعمل بوصفها كالب بحث أول أو ٍ
البحث األول لتساعدها في البحث ،ينبغي تغيير دور كالب كشف األلغام بشكل منتظم .
للتأكد من أن كالب كشف األلغام  MDDتكشف رائحة الهدف في كال الدورين ،يجب أن تدرب كيال تكشف رائحة كالب كشف األلغام من
البحث األول .

 12.املسؤوليات
 12.1.السلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام ()NMAA
يجب على السلطة الوطنية لإلجراءات املتعلقة باأللغام ،أو الوكالة بالنيابة عنها:
أ) وضع سياسة وطنية واضحة ومستدامة بشأن استخدام كالب كشف األلغام ضمن برنامج األعمال املتعلقة باأللغام.
ب)تطوير املعايير الوطنية ذات الصلة وتنفيذها ،وغيرها من املبادئ التوجيهية التي تنظم استخدام كالب كشف األلغام  MDDضمن برنامج
األعمال املتعلقة باأللغام.
ً
ج)وضع إجراءات إدارة الجودة لعمليات تشغيل كالب كشف األلغام وتنفيذها (متضمنا اعتماد األداء في امليدان ورصده) في إطار برنامج
ً
ً
العمل املتعلق باأللغام ،وضمان أن جميع املوظفين من الذكور واإلناث املكلفين بكالب كشف األلغام وإدارة الجودة مؤهلين تأهيال مناسبا،
وأنهم من ذوي الخبرة ألداء دورهم في هذه املهمة.
د)مساعدة منظمات إزالة األلغام في توظيف كالب كشف األلغام وتأسيس مناطق االختبار والتدريب وغيرها من املرافق لدعم كالب كشف
األلغام.

 12.2.منممات إزالة األلغام
يجب على منظمات إزالة األلغام املنفذة للعمليات املتعلقة بكالب كشف األلغام ( )MDDأن تقوم بما يأتي:
أ) وضع إجراءات تشغيل قياسية الستخدام الكالب الكاشفة في عمليات إزالة األلغام .وهذه اإلجراءات النموذجية يجب أن تتماش ى
مع املعايير الوطنية ،أو في غياب املعايير الوطنية ،مع سلسلة املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام .IMAS 09.4
ب) إقامة أماكن في كل موقع عمل للتدريب اليومي في املوقع عند الضرورة.
ج) التأكد من أن اختبارات فرق كالب كشف األلغام تم تنفيذها بانتظام وفق الظروف التشغيلية.
د) وضع األنظمة واإلجراءات والتسهيالت لضمان الرعاية املهنية والصحية العامة الكالب.
وفى غياب السلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام ،ينبغي ملنظمة إزالة األلغام تحمل مسؤوليات إضافية ،وتشمل على سبيل املثال ال
الحصر:
ه) ا)مساعدة الدولة املضيفة ،في أثناء إنشاء سلطة وطنية لألعمال املتعلقة باأللغام ،في صياغة معايير وطنية للعمليات املتعلقة
بكالب كشف األلغام.

و) ب)إقامة االتصاالت مع منظمات أخرى معنية بإزالة األلغام باستخدام الكالب الكاشفة لضمان االتساق في املعايير املتعلقة بها
والتعاون في اختبار فرق كالب كشف األلغام.
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املححق أ
(معياري)
املراجع

ً
ً
تتضمن الوثائق املعيارية اآلتية بنودا تشكل عند الرجوع إليها أحكاما لهذا الجزء من املعيار .وبالنسبة للمراجع املؤرخة ،ال تنطبق عليها التعديالت أو
التنقيحات الالحقة .ومع ذلك ،ننصح األطراف املتعاقدة فيما يتعلق بهذا الجزء من املعيار بالتحقق من إمكانية الرجوع إلى آخر إصدار من الوثائق
املعيارية املبينة أدناه .أما بالنسبة للمراجع غير املؤرخة ،فيتم الرجوع إلى آخر إصدار من الوثائق املعيارية املذكورة أدناه .إن أعضاء املنظمة الدولية
للمقاييس والهيئة الدولية الكهروتقنية يحتفظون بسجالت املنظمة الدولية للمقاييس أو املعايير األوربية وهي:

أ)
ب)

 IMAS 04.10قاموس باملصطلحات والتعاريف واالختصارات الخاصة باألعمال املتعلقة باأللغام.
 IMAS 07.40مراقبة منظمات أنشطة إزالة األلغام.

ج)  IMAS 08.40وضع عالمات على مخاطر اللغم ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار .ERW
د)  IMAS .9.20التحقيق في األرض املطهرة :توجيه في استخدام إجراءات أخذ العينات.
ه)  IMAS 09.40إرشادات تتعلق باستخدام كالب كشف األلغام.
و)  IMAS 09.42االختبارات التنفيذية املتعلقة بكالب كشف األلغام وسائسيها.
ز)  IMAS 09.43تعقب رائحة املتفجرات عن بعد .
ح)  IMAS 09.44دليل الصحة املهنية والعناية العامة بالكلب.
ط)

IMAS 10.20السالمة والصحة املهنية – السالمة في مواقع عمل أنشطة إزالة األلغام.

ي)

 IMAS 10.40السالمة والصحة املهنية –الدعم الطبي لعمليات إزالة األلغام.

ً
ينبغــي اســتخدام أحــدث نســخة/طبعة مــن هــذه املراجــع .يحفــظ مركــز جنيــف الــدولي لنــزع األلغــام لألغ ـراض اإلنســانية  GICHDنســخا مــن كــل
املراجــع املس ــتخدمة فــي ه ــذا املعيــار ،ويح ــتفظ بســجل ألح ــدث نســخة/طبعة م ــن معــايير املع ــايير الدوليــة لألعم ــال املتعلقــة باأللغ ــام (،)IMAS
اإلرشــادات واملراجــع مــن قبــل مركــز جنيــف الــدولي  ،GICHDويمكــن قراءتهــا علــى املوقــع اإللكترونــي للمعــايير الدوليــة لألعمــال املتعلقــة باأللغــام
( .)www.mineactionstandards.orgينبغــي علــى الســلطة الوطنيــة لألعمــال املتعلقــة باأللغــام أصــحاب األعمــال الوطنيــة والهيئــات املعنيــة
واملنظمات الحصول على نسخ قبل بدء برامج األعمال املتعلقة باأللغام.
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المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام09.41
الطبعة الثانية
(التعديل الثالث,حزيران )2013

سجل التعديل
إدارة تعديالت املعاييرالدولية لألعمال املتعلقة باأللغام IMAS
تخضع سلسلة املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام إلى مراجعة رسمية على أسس تصدر كل ثالث سنوات ،بيد أن هذا ال يعيق إجراء
التعديالت ضمن فترة السنوات الثالث هذه ،ألسباب تتعلق بالسالمة والكفاءة التشغيلية أو ألغراض تحرير النص.
ً
ً
عندما يتم إجراء تعديالت على هذه املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  ،IMASسيتم إعطاؤها رقما ،وتاريخا ،وتفاصيل عامة للتعديل
كما هو مبين في الجدول أدناه .كما سيتم عرض التعديل على غالف صفحة  IMASبإدراجها تحت تاريخ الطبعة بعبارة " دمج التعديل رقم
(أرقام)  ،1إلخ"..
عند االنتهاء من املراجعات األساسية لكل معيار قد يتم إصدار طبعات جديدة ،ويتم إدراج التعديالت املحدثة عليها حتى تاريخ الطبعة
الجديدة ،،وعلى جدول سجل التعديالت الفارغ ،ويبدأ تسجيل التعديالت مرة أخرى حتى يتم إجراء مزيد من املراجعات.
ً
ات على موقع :IMAS
سيتم نشر املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام IMASاملعدلة والصادرة مؤخرا ،على شكل إصدار ٍ
www.mineactionstandards.org
الرقم

التاريخ

1

 1آذار 2010

2

 1آب 2012

3

 1حزيران 2013

تفاصيل التعديل
.1
.2
.3
.4
.1
.2

تحديث تعريف السطلة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام .NMAA
تحديث عنوان دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام .UNMAS
تغييرات طفيفة لضمان قضايا الذخائر العنقودية.
تغييرات طفيفة لضمان القضايا الجنسانية  -تغييرات طفيفة في هذا الشأن.
تمت مراجعة أثر تطوير المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة IATG
تعديالت مطبعية طفيفة.

 .1استعراض لتأثير معيار تحرير األرض الجديد حسب املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام
IMAS
 . 2رقم التعديل مدرج في العنوان ورأس الصفحة.
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