املعاييرالدولية لألعمال املتعلقة باأللغام IMAS 09.60
مسودة الطبعة األولى
 1كانون األول 2014

املعاييرالدولية لألعمال املتعلقة باأللغام IMAS 09.60
مسودة الطبعة األولى
 1كانون األول 2014

مسح الذخائر/املواد املتفجرة )(EO
وتطهيرها تحت املاء

املدير
دائرة األعمال املتعلقة باأللغام في األمم املتحدة UNMAS
 380جادة ماديسونM11023 ،
نيويوركNY 10017 ،
الواليات املتحدة األمريكية
بريد الكترونيmineaction@un.org :
)1212(9631875
هاتف:
)1212(9632498
فاكس:
املوقع االلكترونيwww.mineactionstandards.org :

املعاييرالدولية لألعمال املتعلقة باأللغام IMAS 09.60
مسودة الطبعة األولى
 1كانون األول 2014

تنبيه
ً
هذه الوثيقة سارية املفعول بدءا من التاريخ الظاهر على الغالف .وبما أن املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  IMASتخضع للمراقبة
و املراجعة بشكل منتظم ،فإنه يجب على املستخدمين استشارة املوقع االلكتروني ملشروع املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام
) (www.mineactionstandards.orgمن أجل التحقق من وضعها أو عن طريق املوقع االلكتروني لدائرة األعمال املتعلقة باأللغام في
األمم املتحدة ).(www.mineaction.org

حقوق الطباعة النشر
إن وثيقة األمم املتحدة هذه هي معيار دولي لألعمال املتعلقة باأللغام ) (IMASو محمية من الطباعة أو النشر من قبل األمم املتحدة .إن
ً
هذه الوثيقة و أي مقتطف منها ال يمكن استنساخه أو تخزينه أو نقله بأي شكل أو وسيلة ألي غرض أخر دون الحصول مسبقا على إذن
خطي من دائرة األعمال املتعلقة باأللغام في األمم املتحدة ،نيابة عن األمم املتحدة.
إن هذه الوثيقة ليست للبيع.
املدير
دائرة األعمال املتعلقة باأللغام في األمم املتحدة UNMAS
 380جادة ماديسونM11023 ،
نيويوركNY 10017 ،
الواليات املتحدة األمريكية
بريد الكتروني:
هاتف:
فاكس:

mineaction@un.org
)1212(9631875
)1212(9632498

©دائرة األعمال املتعلقة باأللغام في األمم املتحدة  – 2014كافة الحقوق محفوظة

ii

املعاييرالدولية لألعمال املتعلقة باأللغام IMAS 09.60
مسودة الطبعة األولى
 1كانون األول 2014

املحتويات
املحتويات.........................................................................................................................................................................................................

iii

تقديم...............................................................................................................................................................................................................

iv

مدخل...............................................................................................................................................................................................................

v

مسح الذخائر أو املواد املتفجرة وتطهيرها تحت املاء......................................................................................................................................

1

 1.النطاق......................................................................................................................................................................................................

1

 2.املراجع.............................................................................................................................. .........................................................................

1

 3.املصطلحات ،والتعريفات ،واالختصارات..................................................................................................................................................

1

 4.مسح الذخائر املتفجرة وتطهيرها تحت املاء..............................................................................................................................................

2

 5.إدارة املخاطر ...............................................................................................................................................................................................

7

 6.متطلبات االعتماد واألفراد.........................................................................................................................................................................

8

 7.إدارة املعلومات...........................................................................................................................................................................................

9

 8.إدارة الجودة (...................................................................................................................................................................................(QM

9

 9.حماية البيئة ...............................................................................................................................................................................................

11

 10.املسووليات ................................................................................................................................................................................................

11

ملحق أ(معياري) :مراجع.................................................................................................................................................................................

13

ملحق ب (معلوماتي) :عمليات املسح والتطهير تحت املاء..............................................................................................................................

14

ملحق ج (معلوماتي) :إطار عمل إدارة املخاطر...............................................................................................................................................

15

سجل التعديل...................................................................................................................................................................................................

16

iii

املعاييرالدولية لألعمال املتعلقة باأللغام IMAS 09.60
مسودة الطبعة األولى
 1كانون األول 2014

تمهيد
تم اقتراح املعايير الدولية لبرامج األعمال املتعلقة باأللغام لألغراض اإلنسانية أول مرة من قبل فرق العمل في املوتمر 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" .في
أواخر عام  1996تم تطوير األسس املقترحة في الدنمارك من قبل مجموعة عمل تقودها األمم املتحدة كما ط ِّورت 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 وأعيدت تسميتها الى املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام ( )IMASمع النسخة األولى التي أنتجت في
تشرين األول (اكتوبر)عام.. 2001
تقع املسوولية 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 املسوول ضمن األمم املتحدة عن تطوير املعايير
الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام ( )IMASواملحافظة عليها ،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
يضععع ه ععذا املعيععار املب ععاد واملتطلبععات األساس ععية لعملي ععات مسععح ال ععذخائر أو املععواد املتفج ععرة تحععت امل ععاء وال ععتخلن منهععا .تختل ععف الععذخائر أو امل ععواد املتفج ععرة
ً
ً
ً
املوجععودة علععى سععطا األرض اختالفععا وااععحا عععن تلععك املوجععودة تحععت املععاء وذلععك فععي موقععع الععذخائر .وال يجعععل املععاء كععال مععن الععذخائر أو املععواد املتفجععرة أقععل
ً
خطورة ،على الرغم من أنه يشكل عائقا أمام الوصول ،كما يعيق السياج الدخول إلى موقع محمي.
ً
إن الوصعول فععي هععذه الحالععة أكةععر صعععوبة؛ ألنععه يحتععاج إلععى أدوات ومهععارات تخصصععية (الغععو ) ،ويعقعد املععاء جهععود التخفيععف مععن األثععر والتطهيععر فيمععا يخععن
ً
الععذخائر أو املععواد املتفجععرة فععي كريععر مععن األحععوال ،وتشععكل الععذخائر املتموضعععة تحععت املععاء تحععديا بسع ب حساسععية البيئععة البحريععة .سععوف يقععدم هععذا املعيععار
إجراءات التطهير من الذخائر أو املواد املتفجرة تحت املاء ويقدم متطلبات التأهيل واالعتماد للعمليات تحت املاء.
ً
ً
قد تركت الحروب واإللقاء الطائش ما بعد الحرب خالل القرن املاض ي مياهنا اإلقليمية عموما مملوءة بالذخائر.
إن القصف الجوي والبحري ،وعمليات التلغيم البحرية ،وميادين الرمايعة العسعكرية ،وإلقعاء العذخائر فعي البحعر ،وحطعام الطعائرات والسعفن ،قعد أسعهم كلعه
ً
ً
فععي املشععكلة .ومععع اكتسععاب مشععاريع البنععاء البحريععة أهميععة أكبععر ومععع ازديععاد اكتشععافاتنا لبيئععة مععا تحععت املععاء سععوف نواجععه هععذه الععذخائر أو املععواد املتفجععرة كري عرا
ً
ً
وبشععكل متكععرر .وقععد أصععبحت مواجهععة هععذه الععذخائر تحععت املععاء أمعرا روتينيععا فععي بعععن املنععاطق مععن خععالل الصععيد التجععاري ،ورحععالت الشععاطت الترفيهيععة ،ومععد
خطععوا األنابيععب ،والغععو واإلنشععاءات البحريععة .يععتم تقععديم نسععا اسععتبا ي فععي هععذا املعيععار؛ للتقليععل مععن مخععاطر الععذخائر أو املععواد املتفجععرة تحععت املععاء واألثععر
االقتصادي االجتمايي املرتب هها.
ً
حافظت الجيوش الوطنية حتى وقت قريب على الخبرات الحصرية تقريبا في تطهير العذخائر أو املعواد املتفجعرة تحعت املعاء .وتقعوم بإزالعة هعذه األخطعار اليعوم –
ً
عموما -أنواع مختلفة من املنظمات؛ مرل :املنظمات غير الحكومية ) ،(NGOsوشركات وفرق تجارية من السلطات املحلية .يجمع املعنسا املبعين فعي هعذا املعيعار
التكتيكات العسكرية مع منسجيات األعمال املتعلقة باأللغام باستخدام التكنلوجيا التجارية إلزالة الذخائر أو املواد املتفجرة تحعت املعاء بأسعلوب آمعن ومعوثر
وبمردود عال.
على الرغم من أن تكنلوجيا املسح تحت املاء التي تم تطويرها من قبل الجيش وصناعة النف /الغاز خالل العقد األخير قد أنتجعت أنظمعة تملعك القعدرة علعى
تحديد موقع وجود الذخائر أو املواد املتفجرة فعإن التعدريب والخبعرة واملعوهالت املطلوبعة لألاعخا للقيعام ههعذه العمليعات قعد تكعون كبيعرة ،وتتطلعب عمليعات
ً ً ً
الغو أيضا قدرا كبيرا من التدريب والخبرة.
ً
ً
تحتاج السلطات الوطنية والجهات املانحة أن تحدد باكرا القدرات املطلوب تطويرها محليا ،مقابل املهام التي ينبغي القيام هها من قبل منظمعات أخعرى (علعى
س يل املرال :املنظمعات غيعر الحكوميعة  ،NGOsواملنظمعات التجاريعة أو العسعكرية)؛ علعى سع يل املرعال :تحليعل الحعق ملسعح غيعر فنعي يمكعن أن يفىع ي إلعى نتيجعة
أنععه ينبغععي علععى املنظمععة املختصععة القيععام بمسععح فنععي لتحديععد مكععان تلععوث تحععت املععاء بسع ب الععذخائر أو املععواد املتفجععرة  ،يليهععا قيععام الشععرطة املحليععة بعمليععات
ً
التطهير بوصفه جزءا من برنامج تنمية القدرات .ينبغي أن يكون هناك اعتبار رئيس ي لبرنامج تنمية القدرات عند تحليل اإلجراء األنسب.
ً ً
تعد الطبيعة الديناميكية للبيئة تحت املاء عامال مهما يتم أخذه بعين االعتبار ،ففي بعن املناطق ،يمكن أن تكشف األحداث الطبيعية؛ (مرعل :العواصعف
ً
والتيارات) ،الذخائر أو املواد املتفجرة وتحركها تحت املاء .إن برامج املراقبة طويلة األجل مهمة في بعن الحاالت وينبغعي تنفيعذها بوصعفها جعزءا معن عمليعات
إدارة الجودة.
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مسح الذخائرأو املواد املتفجرة وتطهيرها تحت املاء
 .1النطاق
يوفر هذا املعيار املباد اإلرشادية ويحدد املباد واملتطلبات األساسية لعمليات مسح الذخائر أو املواد املتفجرة ) (EO1تحت املاء وتطهيرها ،وهي تنطبق
على الذخائر أو املواد املتفجرة تحت املاء في املياه الداخلية وفي املياه اإلقليمية للدولة ( عادة ضمن  12ميل بحري من الشاطت)  ،وهذا يتضمن املياه
الساحلية ،والبحيرات ،واألنهار ،واملوانت ،واملرافئ ،والبرك والقنوات تحت عالمة أخفن معدل للمياه املنخفضة ) (MLLWلعمق مياه  50متر أو أقل2.

 .2املراجع

ً
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.

 .3املطصطححات والتعاريف واالختطصارات
قائمة كاملة للمصطلحات والتعريفات واالختصارات املستخدمة في سلسلة املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام مقدمة في IMAS 04.10.
مجموعة املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  IMASتستخدم الكلمات" :يجب"" ،ينبغي"" ،يجوز" ،لإلشارة إلى درجة من االلتزام ،ويتسق هذا
االستخدام مع اللغة املستخدمة في معايير املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس ( )ISOو إرشاداتها:
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 مسوولية تنظيم األعمال املتعلقة باأللغام وإدارتها وتنسيقها.
مالحظة :في حال عدم وجود سلطة وطنية لألعمال املتعلقة باأللغام قد يكون من الضروري واملناسب لألمم املتحدة أو بعن السلطات
الدولية األخرى املعترف هها أن تتولى بعن املسووليات أو كلها وتودي بعن املهام أو كل املهام الخاصة بمركز األعمال املتعلقة باأللغام أو إلى حد
ما سلطة وطنية لألعمال املتعلقة باأللغام.

يشير مصطلح "منطقة الخطر املشتبه هها" ) (SHAإلى منطقة فيها اشتباه معقول لتلوث ذخائر متفجرة على أساس أدلة غير مباشرة لوجود ذخائر أو مواد
متفجرة .EO
يشير مصطلح "املنطقة املوكد خطورتها" ) (CHAإلى منطقة تأكد تلوثها باأللغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار على أساس األدلة املباشرة بوجود
األلغام /مخلفات الحرب القابلة لالنفجار.

 1ال ينبغي أن يجري مسح الذخائر أو المواد المتفجرة  EOوتطهيرها لدعم المهام اإلنسانية في مناطق يشتبه فيها وجود حقول ألغام بحرية تحوي ذخائر حية ذات
أثر .ومن الضروري وجود أفراد مدربين ومجهزين خصيصا ً وذلك في المناطق التي يشتبه فيها وجود ذخائر كيميائية للتخلص من الذخائر/المواد المتفجرة ونزع
الذخائر الكيميائية.
 2من المفضل جعل الذخائر أو المواد المتفجرة مشكلة على سطح األرض عند إمكانية بذل جهود معقولة إلزالة المياه من موقع الذخائر أو المواد المتفجرة  ،أو
االنتظار حتى ينحسر المد .أما المناطق األعمق من  50مترا فهي تقع خارج العمليات اإلنسانية على النحو المحدد في هذا المعيار ،نظرا ً لألثرالمحدود لألعماق
الكبيرة اقتصاديا ً واجتماعيا ً و كذلك على السالمة.
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يشير مصطلح "املسح غير الفني" إلى جمع البيانات وتحليلها دون استخدام التدخالت التقنية ،ويتم املسح ألماكن وجود تلوث الذخائر أو املواد املتفجرة
) (EOوالبيئة املحيطة هها وتوزع هذا التلوث ونوعه؛ وذلك من أجل تحديد أفضل للمكان الذي يوجد فيه تلوث الذخائر أو املواد املتفجرة ) (EOواملكان
الخالي من هذا التلوث  ،ولدعم عمليات تحديد األولويات وصنع قرار املسح والتطهير من خالل تقديم األدلة.
يشير مصطلح "املسح الفني" إلى جمع البيانات وتحليلها باستخدام التدخالت التقنية املناسبة ،ويتم املسح ألماكن وجود تلوث باأللغام /مخلفات الحرب
القابلة لالنفجار ونوع هذا التلوث وتوزعه والبيئة املحيطة به؛ من أجل تحديد أفضل ملكان وجود التلوث أو عدمه ،ولدعم أولويات املسح والتطهير وصنع
القرار باألدلة.
املساحة امللغاة ) :(m2هي املساحة املحددة التي صنفت ملغاة لعدم وجود دالئل على تلوثها باأللغام أو مخلفات الحروب بعد عمليات املسح غير التقني
الفني للمناطق املشبوهة الخطرة واملناطق املوكد تلوثها؛ حيث تم تأكيد وجود تلوث الذخائر أو املواد املتفجرة .SHA/CHA
ً
املساحة مقلصة ) :(m2منطقة محددة استنتج أنها ال تحوي دليال على وجود تلوث الذخائر أو املواد املتفجرة  EOبعد املسح الفني للمنطقة ذات االشتباه
املعقول؛ حيث تم تأكيد وجود تلوث الذخائر أو املواد املتفجرة .SHA/CHA
مساحة مطهرة ) :(m2مساحة محددة تم تطهيرها من خالل إزالة مخاطر و/أو تدمير أخطار الذخائر أو املواد املتفجرة  EOكلها واملحددة إلى عمق محدد.
يشير مصطلح "منظمة التطهير تحت املاء" إلى أي منظمة ( هيئة حكومية أو غير حكومية  NGOأو تجارية) مسوولة عن التطهير املادي للذخائر املتفجرة
تحت املاء  ،EOويجب أن تكون الهيئة معتمدة بشكل عملي للقيام بأنشطة التطهير تحت املاء.
يشير مصطلح "منظمة املسح تحت املاء" إلى أي منظمة (هيئة حكومية أو غير حكومية  NGOأو تجارية) مسوولة عن مرحلة املسح الفني وغير الفني
ألنشطة التطهير تحت املاء .ويجب على منظمة املسح تحت املاء أن تكون معتمدة بشكل عملي للقيام بأنشطة املسح تحت املاء ،و ينبغي على منظمات املسح
تحت املاء أال تقوم بالتطهير املادي مالم تكن معتمدة بوصفها منظمة تطهير تحت املاء.

. 4مسح الذخائرأو املواد املتفجرة  EOوتطهيرها تحت املاء
عام
4.1
للمواقع تحت املاء خصوصية من حيث املخاطر على القائمين بالتطهير وأثرها في املجتمعات والبيئة .إن تقييم هذه املواقع من خالل املسح الفني وغير الفني
هو عملية حرجة في س يل تحديد اإلجراء املناسب .تم تقديم الخطوا العريضة لعمليات مسح الذخائر أو املواد املتفجرة  EOوتطهيرها تحت املاء في امللحق
ً
ب .إنه من املهم االنتباه إلى أن البيئة الديناميكية تحت املاء تعطي نتائج للمسح تصبا أقل دقة مع مرور الوقت ويمكن أن تتطلب إعادة تقييم قبل القيام
بعمليات التطهير .وبالرغم من أن الحركة الكبيرة للذخائر املتفجرة  EOليست شائعة فإن البيئة الديناميكية يجب أن توخذ بعين االعتبار بعد تطهير
ً
الذخائر أو املواد املتفجرة  EO؛حيث من املمكن انتقال الذخائر أو املواد املتفجرة  EOإلى املوقع أو قد تصبا ذخائر متفجرة مدفونة مسبقا مكشوفة.
ينطوي عنصر أساس ي من عمليات التطهير تحت املاء على أن املستفيدين من املناطق املطهرة أصبحوا واثقين من أن املنطقة آمنة لالستخدام .إن
التخطي يجب أن يتضمن أولويات السلطات الوطنية واملجتمعات املحلية ،وينبغي أن تكون عملية االتصال مع املجتمع نشاا روتيني مترافق مع
العمليات من أجل بناء الرقة في عمليات التطهير.
أ) الرقة
قبل أن تتاح إمكانية إلغاء منطقة أو تخفيف أثرها وقبولها بوصفها منطقة مطهرة فإنه ينبغي إنجازها وبمستوى عال بما فيه الكفاية من الرقة بحيث
لم يعد هناك أي دليل أن املنطقة تحوي ذخائر/مواد متفجرة .ويمكن اكتساب هذه الرقة بعد بذل الجهود املعقولة كلها فق ؛ للتحقق فيما إذا كانت
الذخائر أو املواد املتفجرة موجودة ،وعند اكتشاف وجود الذخائر أو املواد املتفجرة  EOتزال أو يخضع املوقع ملعالجة مناسبة.
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ب) الجهود املناسبة كلها
يصف مصطلح " الجهود املناسبة كلها" ما يعد الحد األدنى املقبول من الجهد لتحديد املناطق امللوثة وتوثيقها أو إلزالة وجود أو اشتباه وجود
الذخائر أو املواد املتفجرة  .EOتم تطبيق "الجهود املناسبة كلها" عندما تم اعتبار تخصين موارد إضافية غير معقول بالنسبة للنتائج املتوقعة.
ً
تقدم املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  IMAS 7.11مزيدا من اإلرشاد لع "الجهود املناسبة كلها".

4.2

مسوحات الذخائرأو املواد املتفجرة  EOتحت املاء

ملسوحات الذخائر أو املواد املتفجرة  EOتحت املاء مرحلتين متميزتين :املسح غير الفني واملسح الفني.

4.2.1

املسح غيرالفني

يشير مصطلح "املسح غير الفني" إلى جمع البيانات وتحليلها دون استخدام التدخالت التقنية ،ويتم املسح ألماكن وجود تلوث الذخائر أو املواد املتفجرة
) (EOوالبيئة املحيطة هها وتوزع هذا التلوث ونوعه؛ من أجل تحديد أفضل ملكان وجود التلوث وعدمه ،تزود املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام
 IMAS 08.10إرشادات حول القيام باملسوحات غير الفنية على سطا األرض.
إن عمليات املسح غير الفني خطوة أولية مهمة في تقييم منطقة الخطر املشتبه هها  SHAتحت املاء وتوصيفها .ينطوي املسح على جمع معلومات جديدة
ً
أو/و موجودة مسبقا وتحليلها وذلك حول منطقة خطرة ،وهدفها تأكيد فيما إذا هناك دليل على الخطر أو ال ؛ بغية تحديد نوع املخاطر ومداها ولتحديد
محي مناطق الخطر الفعلي إلى أبعد حد ممكن بدون تدخل مادي .يتم بعدها تقييم املنطقة وتحديد أولويتها ملتابعة جهود املسح الفني والتطهير .ال ينبغي
ً
ً
على تلوث الذخائر أو املواد املتفجرة تحت املاء الذي يملك أثرا ضئيال أو بدون أثر في املجتمعات أو التنمية أن يتخطى مرحلة املسح غير الفني ،بينما ينبغي
ً
ً
إيالء جهد إضافي للمناطق التي تملك أثرا مباشرا.
مالحظة :ثمة معلومات إضافية حول عمليات املسح غير الفني متاحة في املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام .IMAS 08.10
ً
ً
على الرغم من أن هذا املستند يصف مفهوم املسح غير الفني وإجراءاته ،إال أن هناك دائما حاجة لتطوير متطلبات أكةر تفصيال لالستخدام لكل بلد على
حدة.
يخدم املسح غير الفني األغراض اآلتية:
ً
أ) تقييم فيما إذا كانت املناطق تحوي ذخائر أو مواد متفجرة  ،EOأو رسم الحدود ملناطق الخطر املبلغ عنها سابقا.
ب) إلغاء التقارير غير الصحيحة عن الذخائر أو املواد املتفجرة. EO
ج) تحديد العوامل االجتماعية واالقتصادية والتهديدات التي يمكن أن توثر في تحديد املسووليات في املستقبل.
د) جمع املعلومات حول الحوادث ،نوع املخاطر ونمطها ،وعمق املاء ،وتكوين القاع ،والحياة البحرية ،والبيئة األيكولوجية ،والبنية التحتية املحلية،
والوضع األمني وعوامل أخرى يمكن أن توثر في تحديد األولويات وطرق املتابعة مع الدعم اإلضافي .يمكن أن يخدم املسح غير الفني إلى حد أبعد
بوصفه أداة تخطي للجهود املستقبلية ( أي املسح الفني و/أو التطهير).
ه) توثيق نتائج املسح من أجل التخطي واألنشطة الالحقة.

4.2.1.1

دراسة مكتبية

ً
ً
عادة تنطوي الخطوة األولى في املسح غير الفني على دراسة مكت ية لسجالت موجودة مسبقا؛ معلومات من موسسات مركزية ومصادر أخرى للمعلومات
ذات صلة .بشكل اعتيادي يمكن أن تكون الدراسات املكت ية واسعة تغطي منطقة بأكملها أو يمكن أن تكون ذات قطاع ضيق يخن منطقة محددة بشكل
ً
جيد .عموما تنخفن كل من التكلفة والوقت إلكمال الدراسة كلما حددت الدراسة.
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قد تأتي املعلومات املجموعة من املحفوظات الوطنية ،وقواعد البيانات العسكرية ،وسجالت الحرب ،وخرائ املنطقة ،وسجالت اإلزالة ،وأنشطة توثيق
سجالت السفينة ،والخرائ املالحية ،ومنشورات اإلبحار ،وسجالت الحوادث السابقة لذخائر مكتشفة ،ووثائق عامة ،وقواعد بيانات مطورة من قبل
بحوث خاصة ،ومجتمع الغو الترفيهي ومصادر أخرى ذات صلة .تكون املعلومات في بعن األحيان متاحة في قواعد بيانات نظام املعلومات الجغرافي
) (GISالتي يمكن الوصول إليها خالل املسح غير الفني.

4.2.1.2

مسح املوقع

ً
من املفترض ملسح املوقع أن يتبع دراسة مكت ية عن طريق بناء بيانات ومعلومات ليقدم رؤية أواح وأكةر تفصيال عن املشكلة .تتضمن املصادر املحتملة
للمعلومات :الشرطة ،الجيش ،املستشفيات ،السلطات املحلية ،الصيادين ،متاجر الغو  ،إلخ .تصبا منطقة الخطر املشتبه هها  SHAمنطقة موكد
خطورتها  CHAحاملا وجد دليل مباشر على تلوث ذخائر أو مواد متفجرة .EO
ينبغي أن يتم توصيف املكان حول منطقة املوقع املوكد خطورتها تحت املاء ليساعد في تخطي األنشطة املستقبلية .يمكن أن تتضمن معلومات املنطقة
املوكد خطورتها ذات الصلة ما يلي :أحوال الطقس ،واملد والجزر ،وعمق املياه ،ونوع القاع ،وحطام السفن ،واألخطار تحت املاء ،والحياة البحرية،
والحياة البرية النادرة أو املهددة باالنقراض ،وأنماا السجرة ،واملحميات ،ومرافق الدعم املحلية ،والقضايا الحساسة الرقافية ومعلومات أخرى ذات صلة.
ً
ً
يمكن أيضا أن يكون تضمين معلومات حول األنشطة االقتصادية في املنطقة مفيدا .ينبغي أن تتضمن املعلومات ما يأتي :االستخدامات التجارية في
املنطقة ،ومشاريع التطوير املعتمدة ،واملصادر الطبيعية ،واألنشطة السياحية؛ ( مرل :سفن الرحالت ،رياضة الصيد ،الغو  ،الغطس ،القوارب ،ركوب
األمواج) .يجب أن يسما تجميع معلومات املسح في نظام إدارة املعلومات بتحليل البيانات املتنوعة ،وقدا أثبتت قواعد بيانات نظام املعلومات الجغرافي
 GISأنها أداة إدارة معلومات فعالة ملسح الذخائر أو املواد املتفجرة  EOوتطهيرها تحت املاء .ملزيد من اإلرشاد انظر :الشكل  7واملعايير الدولية لألعمال
املعلقة باأللغام .IMAS 05.10

4.2.1.3

تحديد أولوليات املنطقة املؤكد خطورتها CHA

ً
بمجرد وجد الدليل للتأكيد خطورة املنطقة فإنه ينبغي القيام بتحديد األولويات من خالل تقييم األثر .ال تتطلب كل املواقع جهودا إضافية .إن املواقع التي
لم تظهر سالمة كبيرة أو أثر إجتمايي إقتصادي ال ينبغي لها أن تتخطى مرحلة املسح غير الفني .املواقع التي تم تقييمها بأن لها أثر كبير ينبغي تحديدها
كأولولية و بذل جهود إضافية من خالل عمليات املسح الفني.

4.2.2

املسح الفني

يشير املسح الفني إلى جمع البيانات وتحليلها باستخدام التدخالت التقنية املناسبة ،حول وجود الذخائر واملواد املتفجرة تحت املاء ونوع هذه الذخائر
وتوزعها والبيئة املحيطة هها؛ من أجل تحديد أفضل ملكان وجود التلوث أو عدمه ،ولدعم أولويات صنع القرار القائم على األدلة
ً
من الضروري استيعاب البيئة التشغيلية جنبا إلى جنب مع التقنية املتاحة لتعيين مكان الذخائر أو املواد املتفجرة تحت املاء  EOوتحديدها والتخلن منها؛
من أجل برنامج آمن ومجدي وفعال من حيث التكلفة .يتم تقديم ملحة عامة عن التقنية املناسبة لالستخدام في عمليات املسح الفني تحت املاء في كاتالوج
معدات مركز جنيف الدولي لنزع األلغام لألغراض اإلنسانية ) (GICHDعلى اإلنترنت في سنة .2015
تبين الفقرات الالحقة تقنيات االستشعار وطرق االنتشار املر تة املستخدمة في عمليات مسح الذخائر أو املواد املتفجرة  EOتحت املاء .سوف تتنوع أجهزة
االستشعار والطرق املناسبة للقيام باملسوحات الفنية من موقع آلخر ،يجب أن يقوم االختبار على تحليل املخاطر ،والفعالية والكفاءة .إن الدمج بين جهاز
االستشعار وطريقة استخدامه املناسبين هو املفتاح لعملية مسح فنية ناجحة .تقبل أغلب طرق االستخدام أجهزة استشعار متعددة والتي يمكنها تحسين
الكفاءة وزيادة الفعالية لعمليات املسح .عند االنتهاء من املسح الفني فإنه يجب توثيق تفاصيل الدراسة واملحافظة عليها في نظام معلومات جغرافي GIS
لتمكين خطة التطهير أو التخفيف من األثر .انظر  :الفقرة  7ملزيد من املعلومات.

4.2.2.1

اختيارجهازاستشعاراملسح

تشمل أجهزة االستشعار النموذجية :البصرية ،واللمسية ،والجيوفيزيائية والصوتية.
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أ) أجهزة االستشعار البصرية واللمسية:
ً
إن أبس أجهزة االستشعار هي أعيننا وأيدينا؛ إذ ننظر ونشعر بشكل مادي بالذخائر أو املواد املتفجرة  EOتحت املاء .لسوء الحظ فإن هذا غالبا ما
ينطوي على الكرير من املخاطر ويمكن أن يكون أقل فعالية .إن الرؤية تحت املاء ،ونوع القاع ،وعمق املياه ،والتيارات ومساحة منطقة املسح كلها تشمل
ً
بعضا من العوامل املهمة الكريرة التي توخذ بعين االعتبار عند تقييم خيارات االستشعار .وإن الغواصات ذاتية التحكم  AUVوالغواصات ذات التحكم عن
ً
بعد  ROVذات الكاميرات تقدم وسائل أخرى من البحث البصري ،ونادرا ما تكون وسائل البحث البصري وحدها الطرق األسرع واألكةر كفاءة وفعالية ملسح
موقع تلوث الذخائر أو املواد املتفجرة  EOتحت املاء .أجهزة االستشعار البصرية هي أفضل ما تم توظيفه لتلحق بأجهزة استشعار البحث وذلك حين
ً
ً
تزويدها تحديدا بصريا أو التحقق من عنصر مشتبه به.
ب) أجهزة االستشعار الجيوفيزيائية
إن املسوحات الجيوفيزيائية مفيدة في تحديد موقع األجسام املعدنية على قاع البحر أو تحته .تكشف تقنيات التحرين املغناطيس ي والكهرومغناطيس ي
 EMIاألغلفة واملواد املعدنية للذخائر أو املواد املتفجرة ،ويعتمد أداء الكشف على املسافة بين جهاز االستشعار ومصدر املعدن يمكن أن تكون فائدة
املسوحات الجيوفيزيائية محدودة في املناطق ذات تركيز الحطام املعدني العالي.
ج) أجهزة االستشعار الصوتية
قد أث ت ٌ
كل من سونار املسح الجانبي ) ،(SSSوالسونار متعددالحزم ،ومحددات ما تحت القاع ) ،(SBPوسونار تحديد التردد املزدوج ) ،(DIDSONو
ً
ً
السونار ذي الفتحة االصطناعية ) ،(SASفعالية في تحديد مواقع الذخائر أو املواد املتفجرة  EOوتعيينها وفي تزويد معلومات قياس أعماق قيمة .عموما
ً
ً
تعتمد فائدة التقنية على مهارة العاملين عليها واملحللين واملفسرين للبيانات وخبرتهم .من املهم أيضا استيعاب قدرات وحدود األنظمة؛ فمرال :يمكن أن
ً
يكون السونار فعال جدا في تحديد موقع الذخائر املتفجرة  EOعلى القاع الرملي املسطا ولكن يمكن أن يكون له فائدة محدودة في املنطقة ذات القاع
ً
الطيني الذي من املرجح أن تكون الذخائر أو املواد املتفجرة  EOمدفونة فيه .يحقق السونار ذي التردد املنخفن تقدما في كشف األجسام املدفونة ولكن
ً
لم يتم التحقق من صحة هذه التقنية تماما بعد.

4.2.2.2

اختيارطريقة املسح

تتضمن طرق املسح النموذجية :الغواصين ،وأنظمة التمشي  ،والغواصات املشغلة عن بعد  ROVsو الغواصات ذاتية التحكم .AUVs
أ) الغواصون
لعقود كان الغواصون هم الطريقة األساسية لتحديد موقع الذخائر أو املواد املتفجرة تحت املاء باستخدام أجهزة السونار وأجهزة الكشف املغناطيس ي
ً
املحمولة ،جنبا إلى جنب مع البحث املرئي والصوتي .على الرغم من أن هذه األساليب اليدوية ينبغي أن تنخفن بشكل كبير باستخدام أجهزة االستشعار
ذات التحكم الذاتي والتحكم عن بعد وأجهزة استشعار التمشي  ،ال زال هناك حاالت تكون فيها إجراءات البحث اليدوي مطلوبة من أجل أنشطة
الذخائر أو املواد املتفجرة تحت املاء.
ب) التمشي والطرق املحمولة على هيكل السفينة.
ً
إن أجهزة سونار التمشي على السفينة وأجهزة السونار املحمولة على هيكل السفينة وأجهزة الكشف املغناطيسية طرق مسح شائعة أيضا لعديد من
ً
ً
ً
السنوات وال تزال أدوات فعالة جدا .نس يا يمكن شراء األنظمة غير املكلفة ،ومع ذلك إن التوظيف الفعال لألنظمة يمكن أن يكون تحديا  ،وثمة تحديات
كبيرة لهذه األنظمة؛ مرل :التعامل مع القارب ،وتصحيحات املوقع ،وسرعة التمشي  ،وتضاريس القاع ،والتيارات واألحوال الجوية .يمكن التغلب على
العديد من التحديات بالتدريب والتخطي والخبرة.
ج) طرق الغواصات ذاتية التحكم) (AUV
ً
تقدم الغواصات ذاتية التحكم  AUVsطريقة فعالة ملسوحات السونار وقد تم تجهيزها موخرا بأجهزة الكشف املغناطيس ي .إن توظيف أنظمة الغواصات
ذاتية التحكم  AUVالصغيرة بسي مع القليل من القضايا اللوجستية باملقارنة مع الغواصين وأنظمة تمشي القوارب .تعد معلمات املالحة والطقس ميزة
وااحة للغواصات ذاتية التحكم  ،AUVsومع ذلك إن الكلفة الصريحة لنظام الغواصة ذاتية التحكم  AUVأعلى من أغلب أنظمة التمشي  .باالضافة إلى
القيود على الغواصات ذاتية التحكم املطبقة في مناطق ذات تيارات عالية و في عمق مياه أقل من  3متر واملناطق ذات العوائق الكريرة في طريق البحث.
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د)طرق الغواصات املشغلة عن بعد )(ROV
ً
توفر الغواصات املشغلة عن بعد ( )ROVsنظاما آخر في عمليات املسح؛ إذ يمكن تزويد الغواصات املشغلة عن بعد  ROVsبأجهزة سونار ،وأجهزة قياس
مغناطيسية وكاميرات من أجل مسح املساحات الصغيرة .تمكن أنظمة املالحة املوجودة في الغواصات املشغلة عن بعد  ROVsبرمجة أنماا بحث لتحقيق
ً
مالحة ذاتية لآللية .عموما ،فإن الغواصات املشغلة عن بعد  ROVsبشكل طبيعي هي أكةر مالءمة لتقص ي الحاالت املتصلة واملبهمة التي تم تعيينها بطرق
بحث أخرى.
ه) طرق أخرى
ً
تم اختبار استخدام الطرق املحمولة جوا بوصفها طرق كشف عن الحاالت املغناطيسية املبهمة في مياه الشواطت الضحلة ،فيمكن للطائرات بدون طيار
) (UAVواملركبات الفضائية بدون مالح ) (USVأن تكون مفيدة بوصفها جهاز استشعار.

4.2.2.3

مواصفات النشر

ال يمكن املبالغة في أهمية تشغيل أجهزة االستشعار املختارة ضمن حدود مواصفاتها .سوف يوثر شكل الذخائر أو املواد املتفجرة  (EOاملدفونة تحت سطا
التربة وحجمها ،في نوعية جهاز االستشعار وفي عوامل توضعه .يجب أن يوضع جهاز االستشعار على املسافة املحددة ؛ للكشف عن مادة معينة من الذخائر أو
املواد املتفجرة  .EOيشكل التباعد بين املسارات وسرعة املسح واالرتفاع عن قاع البحر اعتبارات مهمة في تموضع أجهزة االستشعار الجيوفيزيائية والصوتية،
ولكن يجب أن توخد عوامل أخرى باالعتبار ؛ مرل :الطبقات ،والتقاء املياه الساخنة مع الباردة و العذبة مع املالحة ،أو درجة ملوحة املياه ،وبنية القاع.
ً
طبقات التقاء املياه الساخنة مع الباردة و العذبة مع املالحة هي تدرجات في كرافة عمود املاء شاقوليا  ،و يمكن أن توثر في أداء بعن أجهزة
مالحظة:
االستشعار.
ً
ً
وتشكل دقة موقع البيانات الجغرافية املشار إليها عامال آخر يجب أخذه باالعتبار في مواصفات النشر .تعطي تقنية أجهزة تحديد املوقع  GPSتموضعا حول
ً
العالم بدقة تتراوح بين  5و 15متر .توجد هناك خدمات أخرى يمكن أن تحسن دقة  GPSحتى واحد متر أو أقل .تتضمن أكةر الخدمات شيوعا نظام GPS
التفاضلي ) (DGPSللتصحيا إما باالستعانة بمرشدات راديوية أرضية وإما أنظمة تعزيز فضائية ) ،(SBASو تتوزع املرشدات الراديوية األرضية في أنحاء
العالم بينما تتاح أنظمة التعزيز الفضائية في أميركا الشمالية ،وأوروبا واليابان والهند .ينبغي تقييم متطلبات دقة تحديد املوقع قبل البدء بعمليات املسح
الفني.

4.3

عمليات التطهيرو التخفيف من األثر

ً
ً
ً
ً
ً
يمكن أن تتم عمليات تطهير الذخائر أو املواد املتفجرة تحت املاء في املساحات التي أظهرت فق أثرا كبير ا في السالمة أو أثرا اجتماعيا واقتصاديا بوصفه
نتيجة لوجود الذخائر ،أما بالنسبة للمساحات التي تقيم بأثر أقل أو معدوم فينبغي عدم افتراض خطورة إضافية للقيام بعمليات تطهير ،وفي هذه
الحاالت يتم ترك الذخائر أو املواد املتفجرة في أماكنها وتطوير بدائل للتخفيف من أثر التفاعل معها .ينبغي أن يضمن تطوير خطة التطهير أو التخفيف
من األثر تحليل معطيات خاصة بطبيعة املوقع لتحديد نم عمل مضمون ،ومن املناسب في بعن الحاالت استخدام تراكب عدة طرائق .بالنسبة
للمواقع التي تحتاج لجهود عمليات تطهير ينبغي تطبيق املفاهيم الواردة في املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  IMAS9.11ملوقع الذخائر أو املواد
املتفجرة EOتحت املاء .تلخن الفقرات الالحقة الخيارات الرالثة األساسية لتطهير أثر الذخائر أو املواد املتفجرة تحت املاء و تخفيفه.

4.3.1

الترك في املكان

غالبا ما يكون ترك الذخائر أو املواد املتفجرة تحت املاء هو األداء األمرل .ينبغي األخذ باالعتبار خيارات تدبر املوقع وترك الذخائر في أماكنها في املساحات
ً
التي ال يوثر وجود األسلحة أو املواد املتفجرة في سالمتها وفي النشاا االقتصادي واالجتمايي أو يكون تأثيره ضعيفا فيها .تتضمن العوامل األخرى التي يجب
اعتبارها تحاش ي أذية محتملة أو تدمير أو إزعاج للمصادر املهمة اآلتية :
 املصادر الطبيعية؛ مرل املرجان ،واألحياء املهددة باالنقراض ومصائد األسماك البحرية.
 املعالم التاريخية والرقافية ؛ مرل :األماكن ذات األهمية الدينية أو أماكن الشعائر أو حطام السفن.
 البنى التحتية؛ مرل :األنابيب املمدودة تحت املاء ،وشبكات االتصاالت وأنظمة تصريف مياه األمطار والصرف الصحي ومعالجتها.
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توثق معظم الدول املواقع املعروفة للذخائر أو املواد املتفجرة تحت املاء  EOفي الخرائ املالحية ،وتقيد الوصول لهذه املواقع واألنشطة؛ مرل (الصيد
بالشباك أو رب مراس ي املراكب) ،وتنشر التوعية عن مخاطرها في التجمعات الشاطئية .ومن الخيارات الجائرة " للترك في املكان" التغطية بردم من الرمال
أو الصخور أو االسمنت لتغليف هذه املواد املتفجرة وعزلها .وينبغي األخذ باالعتبار تطوير برامج مراقبة للمتابعة والتقييم الدوري لألنشطة املسموحة في
املوقع وحالة الذخائر أو املواد املتفجرة لضمان أن مكونات الذخائر ال تشكل مخاطر ملموسة للغذاء و مصادر املياه والحياة املائية.

4.3.2

التفجيرفي املكان (التخلص منها في املوقع)

ً
تشكل عملية التخلن في املكان من الذخائر أو املواد املتفجرة الوسيلة األكةر أمانا ألفراد طاقم التطهير ولكن يمكنها أن تس ب أذية غير مقبولة للبيئة
البحرية والبنى التحتية املحيطة .يتطلب هذا اإلجراء من أفراد طاقم التخلن من الذخائر أو املواد املتفجرة  EODوضع احنات متفجرة مقابلة عليها
وتفجيرها عن بعد من موقع آمن .يجب األخذ باالعتبار مقاييس إجراءات تخفيف اآلثار البيئية كلها ملوجة الضغ الناجمة تحت املاء .تتضمن بعن هذه
ً
اإلجراءات :إنشاء طوق أمني حول موقع التفجير ،والعناية الحقا بالردييات البحرية  ،وإخطار املالحين الجويين والبحريين قبل بدء العمليات؛ إذاعة
تنبيهات على قنوات بث الراديو البحرية  ،والتفكير بإنشاء ستارة الفقاعات حول موقع التفجير .إضافة إلى إشراك األطراف ذات املصلحة في القرارات
املتعلقة بأعمال التفجير.

4.3.3

إزالة الذخائرأو املواد املتفجرة

في الوقت الذي يمكن لعملية إزالة الذخائر أو املواد املتفجرة  EOاملوجودة تحت املاء و التخلن منها في موقع بديل أن تخفف الضرر املحتمل للبيئة
البحرية املحيطة ،فإنها تنطوي على مخاطر جمة وتقتى ي تخطيطا أشمل .ويمكن أن ينجم عن إجراءات استرجاع املواد إطالق مكونات الذخائر أو املواد
ً
املتفجرة داخل املاء أو انفجارها عن غير قصد ،كما يجب أيضا األخذ باالعتبار متطلبات التعامل والنقل في أثناء عملية إدارة املخاطر .
يجب أن ال يتم استرجاع الذخائر التي تحوي فتيل حي أو احنة متفجرة عالية الحساسية (مرل :حمن البيكريك) ،إلى مركب فيه أاخا مالم يتم
استخدام نظام احتواء مناسب لتخفيف املخاطر على األفراد ،بل يجب نقل هذه الذخائر الحساسة -عندما تتوفر اإلمكانية -بوسائل تشغل عن بعد إلى
ً
سفن كبيرة أو منصات أخرى ،يمكن أن يشكل سحب الذخائر املتفجرة داخل املاء أحد الخيارات ،عموما يجب األخذ باالعتبار عمر الذخائر وفقدان
محتوى الشحنات املتفجرة في أثناء عملية السحب.

5

إدارة املخاطر

إدارة املخاطر هو إجراء تحليل املخاطر املحتملة ووضع مقاييس للتخفيف من اآلثار املحتملة .وإذا لم يكن باإلمكان إزالة املخاطر كلها إال أنه من املمكن
ً
ً
تخفيفها لحدود مقبولة .يشكل التشاور مع األطراف ذات املصلحة عامال أساسيا في إجراء إدارة املخاطر .ينبغي تحديد عدة أطراف ذات عالقة بحيث تتم
مناقشة مجال واسع من الرؤى لحالة محتملة واستيعاهها.
يجب أن يستخدم إجراء إدارة املخاطر لألنشطة التي تنطوي على مخاطرة بالنسبة إلجراءات املسح تحت املاء وعمليات التطهير .إدارة املخاطر هي عملية
مستمرة ،تحتاج إلعادة تقييم كلما تغيرت الظروف .يومن إطار العمل الوارد في امللحق ج وسيلة لتقييم هذه األنشطة وتخفيفها ،ولكنه ال يستبدل
السياسات الوطنية ،واإلجراءات واملتطلبات للقيام بعمليات مترافقة بأعمال املسح والتطهير تحت املاء .تومن املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام
 IMAS10.20دليل العمل اآلمن في املوقع.
مالحظة:

تتطلب األنشطة البحرية االلتزام بمتطلبات األمان حسب السياسات واإلجراءات واملتطلبات الوطنية.
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 6متطلبات االعتماد واألفراد
6.1

عام

السلطات الوطنية هي املسوولة عن االعتماد .تتكون العملية من جزئين :اعتماد تنظيمي ،ويتم وفقه حصول منظمة ما على اعتراف رسمي بوصفها منظمة
منافسة قادرة على التخطي واإلدارة بكفاءة وفعالية ،واعتماد تنفيذي ،ويتم وفقه حصول منظمة ما على اعتراف رسمي بوصفها منافسة وقادرة على تنفيذ
عمليات املسح والتطهير .تومن املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  IMAS07.30إرشادات العتماد منظمات األنشطة املتعلقة باأللغام.

6.2

الغطس

ً
يجب على املنظمات التي تقوم بعمليات غطس دعما ألنشطة مسح الذخائر أو املواد املتفجرة وتطهيرها تحت املاء أن تتأكد من الكفاءة الجيدة للغطاسين
ً
حسب املعايير املقبولة وطنيا وحسب قوانين املمارسة املعتمدة.
مالحظة:

ً
ً
ال يوجد هناك معيار دولي منفرد معتمد ملمارسة الغطس ،ويجب على السلطات الوطنية أن تتبنى معيارا مناسبا ملمارسة الغطس لتمكين
عمليات آمنة ألنشطتها الخاصة .تستخدم بعن الدول املعايير العسكرية للغطس ،بينما تستخدم أخرى معايير تجارية أو معايير ذات
عالقة.

يجب على كافة الغطاسين أن يحصلوا على شهادة غطاس مناسبة توهلهم للمباشرة بالعمل املوكل إليهم .كما ينبغي أن تتوفر إرشادات حول متطلبات األفراد
لعمليات الغطس في مراجع الغطس املت ناة أو أن تفصل في إجراءات التشغيل القياسية للمنظمة ).(SOP

6.3

التخلص من الذخائراملتفجرة

يجب على األفراد الذين يقومون بعمليات تطهير الذخائر أو املواد املتفجرة  EOتحت املاء اتباع متطلبات تأهيل التخلن من الذخائر أو املواد املتفجرة
الواردة في املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  .IMAS09.30إضافة للمتطلبات الخاصة باليابسة في املعايير الدولية نفسها ،يطلب تدريب خا
بالعمل مع الذخائر أو املواد املتفجرة تحت املاء يتضمن  :إجراءات التدمير تحت املاء ،وتقنيات ومعدات البحث ،وتقنيات ومعدات االسترجاع ،وطرق
التخلن وإجراءات التخفيف على البيئة .يجب أن يتضمن االعتماد هذه املتطلبات االضافية.
تقدم اتفاقية ورشة عمل اللجنة األوروبية لتوحيد املعايير  - CWA 15464:2005معايير الكفاءة ألعمال التخلن من الذخائر أو املواد املتفجرة (5( )EOD
أجزاء) ،إرشادات للكفاءة املطلوبة من أجل التخلن من الذخائر أو املواد املتفجرة ( )EODاملستويات  ، 1،2،3وذلك عند التخلن من الذخائر التقليدية
ً
بوصفه جزءا من التخلن من الذخائر أو املواد املتفجرة ( )EODفي عمليات األعمال املتعلقة باأللغام.
قد تحتاج أنشطة معينة كفاءات ومهارات إضافية (مرل :تشغيل املراكب الصغيرة ومالحتها).
مالحظة:

6.4

إجراءات التشغيل القياسية )(SOP

ثمة حاجة إلى إجراءات تنفيذية فعالة وآمنة أساسية يجب تضمينها في االعتماد التنفيذي .تعتمد بعن اإلجراءات التنفيذية على القواعد العاملية
واملمارسات الفضلى؛ كتدمير الذخائر أو املواد املتفجرة  EOفي مكانها ،ومسافة السالمة والتعامل مع املتفجرات .تقوم بعن اإلجراءات على مخاطر
املتفجرات من مخلفات الحرب املحلية وأحوال األرض ،بينما تعكس إجراءات أخرى أداء املعدات وخصائصها .ينبغي إعداد إجراءات التشغيل القياسية
) (SOPمن أجل كافة اإلجراءات و املمارسات والتدريبات التنفيذية .إن إجراءات التشغيل القياسية ) (SOPهي تعليمات تحدد الطريقة املفضلة للمباشرة
بنشاا أو مهمة تنفيذية ،الهدف منها تحقيق درجات مميزة وملموسة من االنتظام واالتساق والتشابه ضمن املنظمة ،ههدف تحسين الفعالية و السالمة
التنفيذية ،.كما ينبغي أن تعكس إجراءات التشغيل القياسية ) (SOPsاملتطلبات والظروف املحلية.
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إدارة املعلومات
.7
 7.1عام

ً
ً
تشكل إدارة املعلومات ) (IMجزءا ال يتجزا من مجمل عمليات أنشطة املسح والتطهير تحت املاء .وتشير إلى العمليات املستمرة إلنجاز تقييمات احتياجات
املعلومات وجمع البيانات وتحليلها ونشر املعلومات لدعم العمليات .كما تسخدم أيضا في التقارير املقدمة لتلبية متطلبات األطراف ذات العالقة  ،هذا
ً
يتضمن دعما للمنظمات  ،مرل السلطات الوطنية ،الجهات املانحة ،املوظفين القانونيين ،الباحرين والناشطين في فعاليات تطوير أخرى .توفر املعايير
الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  IMAS 05.10إرشادات إضافية.

7.2

جمع املعطيات وتحليلها

تتطلب طرق املسح البصرية واللمسية إدخال بيانات يدوية في نظام املعلومات الجغرافي  .GISيجب أن تتضمن املعلومات حول الذخائر أو املواد املتفجرة
 EOامللموسة ما يأتي :اإلحداثيات الجغرافية ،وعمق املاء ،وطبيعة القاع ،والتيار ،ونوع الذخائر ،ونوع الصاعق وحالته (حي /غير حي /غير
معروف) ونسبة الجزء املدفون وأي معلومات أخرى ذات عالقة.
ً
يتم تحليل بيانات أجهزة استشعار أكةر تطورا مباشرة ومعالجتها في برمجيات نظام املعلومات الجغرافي  ،GISتتضمن عادة أجهزة االستشعار
الصوتية واملغناطيسية برمجيات نظام املعلومات الجغرافي  GISعند شراء جهاز االستشعار و طريقة املسح .يجب أن تتيا البرمجيات تخطي
املهمة لتوظيف النظام وعملية تحليل البيانات املجموعة بعد إنجاز املهمة  PMAمع إمكانية إظهار الرسوم البيانية أو الصور الفوتوغرافية املشار
ً
إليها جغرافيا للمعلومات لكل مصدر معلومات.
يجب أن يطبق إجراء التحليل بعد إنجاز املهمة  PMAعلى بيانات أجهزة االستشعار الصوتية واملغناطيسية ؛ إذ يحدد املحلل الحاالت املتصلة
واملبهمة التي تتال ى مع معايير ذخائر أو مواد متفجرة محددة .إن اسقاا التمريل الجغرافي للبيانات و إظهاره على الخرائ املالحية ،يمكن أن يفيد
تحديد خصائن املوقع امللوث .كما أن معطيات أخرى؛ مرل الصور املأخوذة بواسطة الغطاسين أو الغواصات املشغلة عن بعد  ROVستكون مفيدة عند
ً
ربطها جغرافيا مع الحاالت املتصلة واملبهمة املقروءة في أجهزة االستشعار .ينبغي التحقق من الحاالت املتصلة واملبهمة املقروءة في أجهزة االستشعار
بشكل روتيني ههدف التحقق من سالمة أداء جهاز االستشعار .يتم إجراء التحقق البصري عادة بوساطة كاميرا يحملها غطاس أو مركبة على غواصة
مشغلة عن بعد.

إدارة الجودة)(QM
.8
 8.1عام

3

إن الهدف من إدارة فعالة لعمليات املسح والتطهير تحت املاء هو تلبية أو تجاوز متطلبات األطراف أصحاب املصلحة في الحفاظ على البيئة تحت
املاء أو التخفيف من مخاطر الذخائر أو املواد املتفجرة  EOبأسلوب فعال وآمن .يتم تحقيق ذلك بتطوير اإلجراءات اإلدارية املناسبة وتطبيقها،
والتي تحدد وتحسن باستمرار مهارات مدراء العمليات واملشغلين؛ كع الحصول على معلومات دقيقة في األوقات املناسبة ألخطار الذخائر أو املواد
ً
املتفجرة  ،EOوتطبيق إجراءات تنفيذية فعالة وآمنة واستخدام معدات مناسبة ذات كفاءة .عموما ،ال تقتصر اإلدارة على التخطي واإلشراف
ً
على املهام الجارية ،فهي تنطوي أيضا على مراجعة املمارسات واإلجراءات الحالية لتحسين درجة السالمة والفعالية والكفاءة.
ً
ينبغي أن تتكامل إدارة الجودة  QMمع جميع مراحل العملية بدءا من تحديد متطلبات األطراف أصحاب املصلحة والتخطي األولي إلى الفحن النهائي
ً
واستخدام "الدروس املكتسبة " بوصفها جزءا من عملية التحسين املستمر .كما ينبغي تضمين إدارة املعلومات في العملية الشاملة إلدارة الجودة.
 3يتم التخطيط لمعايير دولية لألعمال المتعلقة باأللغام  IMASلفهرسة شاملة إلدارة الجودة من أجل تزويد العملية بمبادئ عامة و إطار عمل.
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مبادئ إدارة الجودة QM
8.2
ينبغي على مدراء منظمات املسح والتطهير تحت املاء تطبيق مباد إدارة الجودة  QMعلى عمليات التطهير وتخفيف أثر الذخائر أو املواد املتفجرة EO
وفق املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  IMASذات العالقة .وفي هذا السياق ينبغي لهم االنتباه لألمور اآلتية )1( :مدى خصوصية التخطي
إلجراءات؛ مرل( :عمليات املسح الفني وغير الفني والتطهير أو تخفيف اآلثار) )2( .يجب أن تكون الطريقة التي يتم هها تحديد حاالت عدم املطابقة
وتصحيحها وااحة ،كما يجب أن تتضمن مراجعة وثائق اإلجراءات التي سب ت حاالت عدم املطابقة وتعديلها وتحديثها  )3( ،يجب أن يكون تحديد الفر
واستغاللها مسوولية كافة املدراء والعاملين لتحسين اإلجراءات وااحة.
ً
تتضمن إدارة الجودة ألعمال املسح والتطهير تحت املاء بشكل رئيس ي التأكد أن املنظمات تستخدم أفرادا موهلين ذوي كفاءة ،ومعدات مناسبة ،وتطبق
إجراءات فعالة معتمدة تتوافق مع السياسات املتفق عليها ،ونظام داخلي وخارجي فعال لتحديد نقاا الضعف في إجراءات املسح والتطهير تحت املاء
واستدراكها ،أو أي من نواتجها .تتألف عملية إدارة الجودة للتحقق من التوافق من مرحلتي اعتماد؛ املرحلة األولى :هي اعتماد مكتبي للتأكد من توافق
الوثائق ،فعندما تغدو املنظمة جاهزة للبدء بالعمليات يجرى فحن لالعتماد في املوقع للتأكد من أن طاقم العمل واملعدات تتواءم مع االعتماد املوثق،
ومن اتباع اإلجراءات املوصفة .تورد املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  IMAS 07.30معلومات إضافية ههذا املجال.

8.3

مراقبة ما بعد التطهير

يمكن أن تكون بيئة ما تحت املاء أكةر ديناميكية من البيئة على اليابسة .يمكن أن تكشف العواصف والتيارات البحرية ذخائر أو مواد متفجرة أكةر أو
ً
ً
أن تنقلها إلى مواقع تم تطهيرها مسبقا .يجب إجراء تقييم -بوصفه جزءا من عمليات إدارة الجودة -لتحديد الحاجة ملراقبة مابعد التطهير ملواقع تم
ً
تطهيرها مسبقا من الذخائر أو املواد املتفجرة ،من أجل تحديد وجود مخاطر كبيرة لكون الذخائر أو املواد املتفجرة قد تكشفت أو انتقلت إلى مناطق
ً
قد تم تطهيرها .تتضمن مراقبة املواقع تحت املاء عادة املتابعة باملسوحات الفنية.
ً
ً
عند العرور على أحد مواد الذخائر أو املواد املتفجرة في منطقة مطهرة يجب أن يكون كل نظام إدارة الجودة ووثائقه شامال ومتينا بدرجة كافية لتحديد
فيما إذا كان ذلك بس ب )1( :عدم مطابقة حرجة )2( ،عدم مطابقة غير حرجة )3( ،توافق كامل ضمن التعريف اإلحصائي للتطهير أو ( )4توافق و
تحرك متتابع للمواد نتيجة العوامل الطبيعية؛ (مرل :الطقس والتيارات املائية) .تعتمد املراقبة على املدى األبعد على إدارة معلومات فعالة من خالل
استخدام أنظمة املعلومات الجغرافية .GIS
انظر  :املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  IMAS 4.10من أجل تعريف عدم املطابقة الحرجة وغير الحرجة.
مالحظة:

8.4

متطلبات االستالم مابعد عملية التطهير

قبل التسليم ،ينبغي أن تكون قاعدة بيانات نظام املعلومات الجغرافي  GISاملستخدمة لتوثيق جهود عمل التطهير والوثائق الضرورية األخرى معدة
ومتضمنة في شهادة االستالم الرسمية .تورد املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  IMAS 08.30إرشادات حول متطلبات االستالم بعد أعمال التطهير
ً
ومسووليات اإلدارة .كما ينبغي أن تتضمن هذه العملية تحليال لقواعد الوصول و االستخدام و امللكية للمنطقة املطهرة.

8.5

املراجعة بعد إنجاز املشروع

عند اإلمكان ،ينبغي على منظمات املسح والتطهير تحت املاء أن تباشر بمراجعة مابعد اإلنجاز للمشروع ) ،(PPRلتحديد "الدروس املكتسبة" املتعلقة
ً
بمراحل عمليات التخطي واإلعداد والتطهير .ينبغي أن تتضمن املراجعة ما بعد اإلنجاز للمشروع ) (PPRتقريرا عن مالءمة املعدات واإلجراءات والتدريب
والدعم ،كما ينبغي إلحاق تقارير عن كافة الحوادث واألحداث .ينبغي تحديد الجوانب املهمة واعطاؤها األولوية ،واقتراح الحلول .يجب تضمين متطلبات
املراجعة ما بعد إنجاز املشروع  PPRفي عقود التطهير من قبل الجهات املانحة والسلطات الوطنية .يجب توزيع وثائق املراجعة ما بعد إنجاز املشروع
) (PPRsعلى السلطات املحلية واألمم املتحدة ( برنامج األمم املتحدة االنمائي  ،UNDPدائرة األعمال املتعلقة باأللغام في األمم املتحدة  )UNMASوالجهات
املانحة والراعية .ينبغي نشر ما تم تأكيده في وثائق ) (PPRمن نقاا ضعف في املعدات واإلجراءات املحددة والسيما تلك املتعلقة بالسالمة وتوزيعه بشكل
أوسع أينما وجد.
10

املعاييرالدولية لألعمال املتعلقة باأللغام IMAS 09.60
مسودة الطبعة األولى
 1كانون األول 2014
أحد الطرق إلظهار إدارة الجودة ملنظمة هي أن تتوافق مع سلسلة املقاييس الدولية  ISO9000املعترف هها للمعايير أو ما يعادلها .منظمات االعتماد والتأهيل
الوطني وفق املقاييس الدولية  ISO9001موجودة في أكةر من مئة بلد حول العالم.

.9

حماية البيئة

يجب أن توكد السلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام  NMAAومنظمات املسح والتطهير تحت املاء ،أن عملياتها تنفذ بأسلوب يخفف األثر في البيئة
لحدود دنيا .تورد املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  IMAS 10.70إرشادات حول إجراءات حماية البيئة في أثناء عمليات املسح الفني والتطهير.
أحد الطرق لتظهر املنظمة أثر اإلدارة في البيئة هي أن تتوافق مع سلسلة معايير املقاييس الدولية  ISO4000أو مايعادلها.

.10
10.1

املسؤوليات
السلطة الوطنية ألنشطة أعمال األلغام NMAA

إن هذه السلطة ،أو من ينوب عنها من وزارات الدولة .مسوولة عن ضمان أن الظروف الدولية و املحلية تحقق إدارة فعالة ملشاريع املسح والتطهير تحت
املاء ،إن السلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام  NMAAهي املسوولة بشكل مطلق عن جميع مراحل األعمال ضمن حدودها الدولية،
ً
متضمنا تحديد متطلبات أعمال املسح والتطهير ،واعتماد منظمات املسح والتطهير ،ومراقبة املنظمات ،والتفتيش في مرحلة مابعد التطهير قبل أخذها
املسوولية الكاملة عن املساحات املطهرة .ولتمكين هذه املتطلبات ،يجب وضع نظام إدارة معلومات فعال ومناسب ومتابعته لتحليل األدلة وتسجيلها ودعم
أنظمة التخطي وتحديد األولويات وإعداد التقارير.
إن السلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام  NMAAمسوولة عن وضع السياسات الوطنية واملعايير ومتابعتها إلدارة عمليات املسح والتطهير تحت املاء.
ينبغي أن تكون هذه اإلجراءات منسجمة مع ما جاء في املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  IMASواملعايير الوطنية والدولية األخرى والقوانين
ً
واملتطلبات ذات العالقة .يتضمن ذلك مراجعة معايير الغطس واختيار املعيار املناسب املعتمد وطنيا.

10.2

منظمات املسح والتطهيرتحت املاء

في النهاية ،إن منظمات املسح والتطهير ،من أي فئة ،هي التي يطلب منها وضع نظام إدارة مناسب وفعال و إثباته للسلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام
 NMAAوتطبيقه في كامل مناحي مشروع املسح والتطهير.
إذ إن السلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام بمرحلة اإلنشاء ،ويتم حث منظمات املسح والتطهير للمساعدة بعملية اإلنشاء ،وذلك بتقديم النصح
ً
واملساعدة متضمنا ذلك وضع أطر املعايير الوطنية.
يجب على منظمة املسح والتطهير تحت املاء أن:
أ) تحصل على االعتماد الرسمي من السلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام  NMAAلتتصرف بوصفها منظمة مسح و/أو تطهير تحت
املاء.
ب) تطبيق معيار التطهير الخا بالسلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام  .NMAAوفي حال غياب املعايير الوطنية يجب على منظمة املسح
و/أو التطهير تحت املاء أن تطبق ما ورد في املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  ،IMASأو املعايير كما حددت في عقدها.
ج) االحتفاظ بوثائق عمليات التطهير وجعلها متاحة كما تم تحديده في املعايير الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام .NMAA
د) تطبيق ممارسات إدارية وإجراءات تنفيذية تهدف لتطهير املساحات حسب املتطلبات املحددة في العقد واتفاقية التنفيذ.
ً
ه) التأكد أن املجتمع املتأثر باألعمال مدرك تماما لجميع أعمال التطهير في املنطقة وأثرها في املجتمع.
و) التأكد من كفاءة األفراد من الرجال والنساء املستخدمين في أعمال املسح والتطهير تحت املاء وتدريبهم بمستوى مناسب.
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ً
ز) املباشرة بالتسليم الرسمي للموقع عند اإلمكان متضمنا كافة املعلومات املتعلقة إلى املنظمات التي تدير أنشطة املتابعة.
ح) االحتفاظ بالوثائق وجعلها متاحة كما تم تحديد ذلك من قبل السلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام  NMAAأو مركز األعمال املتعلقة
باأللغام أو ما يماثله.
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املحح أ (معياري)  :املراجع
ً
ً
تتض ععمن الوث ععائق املعياري ععة اآلتي ععة بن ععودا تش ع ِّعكل عن ععد الرج ععوع إليه ععا أحكام عا له ععذا الج ععزء م ععن املعي ععار .بالنس ععبة للمراج ععع املورخ ععة ،ال تنطب ععق عليه ععا التع ععديالت أو
التنقيحات الالحقة .ومع ذلك ،ننصح األطراف املتعاقدة فيما يتعلق ههذا الجزء من املعيار بالتحقق من إمكانية الرجوع إلى آخر إصدار من الوثعائق املعياريعة
املبينععة أدنععاه .أمععا بالنسععبة للمراجععع غيععر املورخععة ،فيععتم الرجععوع إلععى آخععر إصععدار مععن الوثععائق املعياريععة املععذكورة أدنععاه .إن أعضععاء املنظمععة الدوليععة للمقععاييس
والهيئة الدولية الكهروتقنية يحتفظون بسجالت املنظمة الدولية للمقاييس أو املعايير األوربية وهي:
أ)  IMAS 05.10إدارة املعلومات لألعمال املتعلقة باأللغام.
ب)  IMAS 07.11تحرير األرض.
ج)  IMAS 07.30اعتماد منظمات وعمليات إزالة األلغام.
د)  IMAS 08.10املسح غير الفني.
ه)  IMAS 08.30التوثيق ما بعد التطهير.
و)  IMAS 09.11تطهير منطقة املعركة.
ز)  IMAS 09.30إزالة الذخائر أو املواد املتفجرة.
ح) IMAS 10.20السالمة والصحة املهنية – السالمة في مواقع عمل أنشطة إزالة األلغام
ا)  IMAS 10.70السالمة والصحة املهنية – حماية البيئة.
ي)  CWAاتفاقية ورشة عمل اللجنة األوروبية لتوحيد املعايير  2005 :15464معايير كفاءة إزالة الذخائر أو املواد املتفجرة. EOD
ك)  ISOاملقاييس الدولية (E( 2008 :9001
ً
ينبغي استخدام أحدث نسخة/طبعة من هذه املراجع .يحفظ مركز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية  GICHDنسخا من املراجع كلها
املستخدمة في هذا املعيار .ويحتفظ بسجل ألحدث نسخة/طبعة من معايير املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام ( ،)IMASاإلرشادات و املراجع من
ِّقبل مركز جنيف الدولي  ،GICHDويمكن قراءتها على املوقع اإللكتروني للمعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام (.)www.mineactionstandards.org
ينبغي على السلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام "أصحاب األعمال الوطنية والهيئات املعنية و املنظمات" الحصول على نسخ قبل بدء برامج األعمال
املتعلقة باأللغام.
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املحح ب ( معلوماتي) :عمليات املسح والتطهيرتحت املاء
ً
يقدم املخط في األسفل توضيحا لعمليات مسح الذخائر أو املواد املتفجرة وتطهيرها تحت املاء .إن العمليات قد ال تكون متتابعة في املمارسة
ً
العملية ،عموما يشير التوضيا إلى التتابع العام والتقدم املنطقي.
منطقة الخطر المشتبه بها SHA
مسح غير فني

المنطقة المؤكد خطورتها CHA
تقييم األثر

ال دليل على ذخائر أو مواد متفجرة EO

أثر كبير
مسح فني
ال دليل على ذخائر أو مواد متفجرة EO

حفظ المعلومات للتقييمات المستقبلية

ذخائر أو مواد متفجرة موجودة تحت الماء

مساحة ملغاة

منطقة مقلصة
بدون أي إجراء آخر

تقييم الخطر

التفجير في المكان

استرجاع /تخلص

تخفيف آثار االنفجار

ترك

تدمير الذخائر أو المواد المتفجرة

نقل

إدارة  /مراقبة
خيار اإلدارة
موقع المراقبة

خيار التخلص
تم التخلص من الذخائر أو المواد
المتفجرة

ال أثر كبير للذخائر أو
المواد المتفجرة

تم التخلص من الذخائر أو المواد
المتفجرة

منطقة مطهرة

أثر كبير للذخائر أو
المواد المتفجرة

االستمرار بمراقبة الموقع

مراقبة إدارة الجودة
ال تقارير عن ذخائر أو مواد متفجرة

ذخائر أو مواد مفجرة موجودة في المنطقة

بدون أي اجراء آخر

تقييم سبب عدم المطابقة

حركة الذخائر المتفجرة بسبب
المؤثرات الطبيعية

حرجة

متوافقة ضمن الخطأ اإلحصائي
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املحح ج (معلوماتي) :إطارعمل إدارة املخاطر
في األسفل مرال عن إطار عمل إدارة املخاطر ربايي املراحل ،والذي يمكن استخدامه لتقييم األنشطة و إدارتها ،تلك األنشطة التي تنطوي على خطورة.
املرحلة  – 1تحديد الخطورة
 إن املخاطر هي أنشطة فيزيائية تتم في املوقع ( .أمرلة تتضمن :عمليات الغطس ،عمليات التدمير و عمليات القوارب الصغيرة).املرحلة  – 2تحديد التهديدات املرافقة
 إن التهديدات معرفة ًبناء على الدليل التاريخي و إمكانية الحدوث( .أمرلة على التهديدات املرافقة لعمليات الغطس تتضمن :مرض انخفاض
الضغ  ،انسداد أنبوب الغاز و إصابات ميكانيكية ).
املرحلة  - 3تطوير مصفوفة تقييم أخطار

اإلمكانية
تواتر الحدوث بمرور الوقت

مطصفوفة تقييم األخطار

ّ
الشدة

أثر الخطر

1
2
3
4

أ
على األرجح

فقدان أدوات حرجة،
موت الفرد

1

معدات متدهورة بشكل
كبير ،إصابة شديدة
للفرد.
معدات متدهورة ،إصابة
بسيطة للفرد
أثر بسي للمعدات أو
بدون أثر معدات ،إصابة
بحدود دنيا للفرد

ب
محتمل

1

ج
ربما

2

د
مستبعد

3

1

2

3

4

2

3

4

5

3

4

5

5

رموز تقييم الخطر
 -1حرج

 -2جدي

 -4بسي

 -3معتدل

املرحلة  – 4إحداث استراتيجية تخفيف أخطار و بعدها إعادة تقييم ( مرال على العملية في األسفل)
رمزتقييم الخطر عوامل تخفيف األثر
التهديد
الخطر
 RACاألولي

عمليات الغطس

اإلصابة العائدة للغطس:
مرض انخفاض الضغ ،
انسداد أنبوب الغاز ،إصابة
ميكانيكية.

يستخدم الغطس فق عندما تكون عمليات
الغواصات ذات التحكم عن بعد  ROVغير موثرة،
املراقبين ذوي الخبرة في املكان ،غرفة تعديل الضغ
متاحة ،وسيلة النقل الفورية متاحة ،العناية الطبية
لألفراد في املوقع ،إلغاء العمليات في الجو العاصف.

1( 2ج)
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 -5مهمل

إعادة تقييم رمز
الخطر RACاألولي

2(4د)
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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 الرالث هذه ،ألسباب تتعلق بالسالمة والكفاءة التشغيلية أو ألغراض تحرير النن.
ً
ً
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.
ً
سيتم نشر املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  IMASاملعدلة والصادرة موخرا ،على شكل إصدارات على موقع :IMAS
www.mineactionstandards.org

الرقم

تفاصيل التعديل

التاريخ
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