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 تحذير
ِشَرت هذه الوثيقة

ُ
 مجموعات األعمال املتعلقة باأللغام، وهي خاضعة للمراجعةلكي تستخدمها  ؛ن

وبالرغم من أنها صيغت على شاكلة سلسلة املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  ،عليها والتعليق

(IMAS)،   ذلك ألنها تخضع للتغيير دون إشعار، وال تجوز اإلشارة إليها على أنها  ؛ا منهاإال أنها ليست جزء

 من املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام.

 بأي حقوق  همل لذين أرسلتااألشخاص 
 
 ملكيةهذه الوثيقة مدعوون ألن يقدموا، مع تعليقاتهم، إخطارا

ع مmineaction@un.orgالتعليقات إلى  إرساليجب و وتقديم الوثائق الداعمة.  يعرفونهبما  صلةذات 

 .imas@gichd.orgنسخة إلى 

، وتم التحقق من صحتها من مفتوحة املصدرهذه الوثيقة من معلومات  ت محتوياتر اسُتحِض وقد  

 هذا التقييدوا لذلك على مستخدمي هذه الوثيقة أن يعَ  ؛معقول و التقنية إلى أقص ى حد ممكن  الناحية

 روا يجب أن يتذك إذملعلومات الواردة في هذه الوثيقة؛ من ا عند االستفادة
 
أن هذه مجرد وثيقة  دائما

 ليست تعليمات رسمية. أي أنها استشارية؛
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تمهيدال  
التحسينات،  إدخاللذلك يتم  لغام لألغراض اإلنسانية باستمرار؛لألعمال املتعلقة باأل رسات اإلدارية واإلجراءات التنفيذيةتتطور املما

 على قد تأتي التغييرات من إدخال تكنولوجيا جديدة، وذلك طلوبة لتعزيز السالمة واإلنتاجية، و وإحداث التغييرات امل
 
مخاطر لغم جديد ردا

( بما في ذلك مخاطر الذخائر العنقودية، وقد تأتي كذلك نتيجة الخبرات امليدانية والدروس ERW) القابلة لالنفجار أو مخلفات الحرب

 هذه الخبرات والدروس في الوقت املناسب. ينبغي تشارك لذا أخرى لألعمال املتعلقة باأللغام؛ املستفادة من مشاريع وبرامج

حول والتي تدور  هاونشر  املعلومات التقنية ومقارنتهاات التقنية منتدى لتبادل الخبرات والدروس املستفادة من خالل جمع ملذكر اتوفر 

ل القضايا واملبادئ األوسع التي تم تناولها في املعايير كما أنها تكم ِ  لك املتعلقة بالسالمة واإلنتاجية،ت السيمااملواضيع الرئيسية الهامة، و 

 (.IMASالدولية لألعمال املتعلقة باأللغام )

مع مرور الوقت، ، و ات التقنية طاقم عمل رسمي قبل نشرها، فهي تعتمد على الخبرة العملية واملعلومات املتاحة للعامةلم يخصص للمذكر و  

، في حين بعضها اآلخر يمكن أن ُيسَحَب إذا لم IMASات التقنية لتصبح معايير دولية كاملة لألعمال املتعلقة باأللغام قد "ترتقي" بعض املذكر 

، أو إذا 
 
 مكانها معلومات أكثر حداثة. أخذتيعد مناسبا

وليس هناك شرط قانوني لقبول النصائح املقدمة  ،IMASالتقنية وثائق قانونية، وال معايير دولية لألعمال املتعلقة باأللغام  املذكراتوليست 

ة التقنية، فهي ذكراتفي امل لت فقط َم مِ ألغراض استشارية بحتة، وقد صُ  معدَّ حول  اإلرشاداتاملعرفة التقنية، أو لتوفر املزيد من  لتكم 

 .IMASلألعمال املتعلقة باأللغام  تطبيق املعايير الدولية

َفتوقد  ِ
 
ل
ُ
لألعمال لدعم املجموعات الدولية  ؛(UNMASاملتعلقة باأللغام ) لألعمالالتقنية بناء على طلب دائرة األمم املتحدة  املذكرات أ

ِشَرتو  ،املتعلقة باأللغام
ُ
 IMAS :www.mineactionstandards.orgعلى موقع املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  ن
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 قدمةامل
والغرض من تقدير  أنشطة ميدانية عديدة،تقدير املخاطر املتضمنة التي يمكن أن تتولد في  عن طريقها عملية يتم  تقييم املخاطر امليدانية 

تتعامل و  مقبول في أي موقع عمل محدد،مستوى الخطر عند  إلبقاءختارة املدوات األ دروسة و املجراءات اإل  من مجموعة توفيراملخاطر هو 

كما يمكن تطبيق املبادئ على تقييم  ،التقنية مع إجراءات تقييم املخاطر امليدانية لعمليات إزالة األلغام وتطهير ساحة املعركة املذكرةهذه 

  (.EODاملخاطر امليدانية بشأن عمليات التخلص من املواد املتفجرة )

حددفي هذا السياق 
ُ
دغير  وقوع انفجار تقييم احتمال عن طريقامليدانية ر املخاط ت  الناجمة عن ذلك الحدث، صاباتاإل  خطورة، ومدى ُمتعمَّ

ما تقييم املخاطر  طر، والذي قد يكون بشكل ما منخفضإن الغرض النهائي لتقييم املخاطر امليدانية ليس الحد من الخوالحقيقة 
 
، وإن

 
جدا

  في موقع العمل.  تكون خطرة، وفي اإلجراءات واألدوات التي قد من املواد الاملتنوعة املتضمنة في مجموعة مركبات عديدة 

 لذ بشرية من املخاطر؛النشطة ال تخلو األ
 
ا وضع  ضمان في سؤوليةامل تقع على عاتق صاحب العمل لكن ،لك ال يمكن إزالة املخاطر كلي 

ويتطلب  ،عند مستوى مقبول  ينالنهائيباملستخدمين و املحدق باملوظفين  الخطرأن يكون  لضمان ؛اإلجراءات املخطط لها في مكانها الصحيح

إن األساليب يم األخطار امليدانية، و لتقي ةنوعيال طريقةال ما يشبه هذا أدوات اتخاذ قرار تدعم عملية التخطيط للمهمة املطلوبة وتوفر

 
 
 لهذه الوسائل، مضاف

 
ر إطارا ِ

 
ويمكن  دالئل املستمدة من سجالت الحوادث،إليها التجربة امليدانية وال االتقنية التقليدية لتحليل الخطر توف

ل للخطر،   اتخاذ قرارات إدارة املخاطر.بعد إجراء تقييم مفص 

عنى و 
ُ
ففي األعمال املتعلقة بإزالة األلغام ألغراض  ،فقط سالمة املوظفينباملخاطر الصحية و  التي تمت تغطيتها في هذه املذكرةاملخاطر ال ت

إنسانية، يكون الهدف من ذلك هو إخالء األرض املشتبه بها وجعلها في حالة مقبولة بالنسبة للمستخدمين النهائيين، وبهذا يكون الخطر 

هو و ي، خطر الثانالو . القابلة لالنفجار في مكانها األلغام أو مخلفات الحرب تركالرئيس ي الذي يجب أن يبقى عند مستوى مقبول هو خطر 

َدةهو خطر التفجيرات غير هنا،  تقييمه يجري الخطر الذي  تعمَّ
ُ
ا . املوظفين أو وفاتهمالتي تتسبب في إصابة  امل ليس فهو  الخطر الثالثوأم 

هو الخطر الذي من غير الضروري إنفاق املوارد املخاطر والتخطيط للمهمة، و  إدارةا من تقييم املخاطر ولكن ينبغي دراسته في مرحلة جزء  

 (.ERWعليه  في املناطق التي ال توجد فيها ألغام أو مخلفات الحرب القابلة لالنفجار )

النتيجة ، و معينتقييم املخاطر النسبية لكل مجموعة من املخاطر واإلجراءات املتخذة في مكان عمل عملية التقنية  ه املذكرةهذتصف 

كيفية إجراء تقييم  عنمثال عملي  جيرد في املرفق بسهولة مع نتيجة مجموعات أخرى.  تههي العدد الذي يمكن مقارنبالنسبة لكل مجموعة 

  الخطر امليداني.

 WC = RN + (PoD x SoC)تقييم الخطر امليداني صيغة بسيطة: )رقم الخطر( يستخدم 

 :إذ

PoD احتمال االنفجار : 

SoC  :خطورة العواقب 

WCشروط موقع العمل : 

ن هنا هور باستخدام مقاربة نوعية أو كمية، و يمكن تقييم الخط ستخَدم "شبه كمي"، و  نموذج النموذج املبي 
ُ
هذا يعني أن البيانات املسجلة ت

  في نموذج تقييم املخاطر
 
 يمكن لفي حين ف ،عندما يكون ذلك ممكنا

ُ
تختلف ظهر االتجاهات والتعميمات بشكل موثوق، لبيانات املسجلة أن ت

  ةمطلوب املقاربات النوعية الفطنةإن ؛ لذلك كلها الظروف علىفيها جمع البيانات إلى حد كبير، والنتائج لن تطبق  تالشروط التي تم
 
 .دائما
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 تقييم املخاطر امليدانية

 
 . النطاق1

( وملنظمات إزالة األلغام، حول الحد NMAAالتقنية الخصائص والتوجيهات للسلطات الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام ) هذه املذكرةتوفر 

 املذكرة ال تقدمثناء العمل فيها ألغراض إنسانية، و أفي األدنى ملتطلبات تقييم املخاطر امليدانية الستخدامها في األنشطة املتعلقة بإزالة األلغام 

 حول تقييم املخاطر امليدانية التي تتعلق بمهام التخلص من الذخائر املتفجرة، على الرغم من أنه يمكن تطبيق قواعد مماثلة. إرشادات

ا من تحديد أولويات املهام على املستوى التقنية االعتبارات االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تشكل جزء   املذكرةال تشمل هذه و 

 للمخاطر األساسية التي الوطني أو الدول
 
 منفصال

 
اأثر  فيها هذه االعتبارات أو غيرها  ؤدي تي والتي قد تتضمن تقييما  .ا مهمًّ

 

 . املراجع2

وتشكل  ،املراجع املعيارية واإلعالمية وثائق مهمة تمت اإلشارة إليها في هذا املعيار تعدة باملراجع املعيارية واإلعالمية، و قائم (أ)املرفق يعطي 

 التقنية. ه املذكرةا من أحكام هذجزء  

 

 . املصطلحات، والتعاريف، واالختصارات3

 
ُ
وسلسلة  IMASاملتعلقة باأللغام  لألعمالجميع املصطلحات والتعاريف واملختصرات املستخدمة في سلسلة املعايير الدولية كامل ل ج مسرددِر أ

  IMAS  04.10 التقنية في وثيقة املعايير الدولية رقم  املذكرات

ستخَدم و 
ُ
هذا ويتماش ى  ،لى درجة االمتثال لهذه املعايير"ينبغي" و "يجوز" لإلشارة إ :مثل ؛كلمات التقنية للمعايير املذكراتلسلة في ست

 :IMAS لألعمال املتعلقة باأللغام االستخدام مع اللغة املستخدمة في املعايير الدولية

ستخَدم  (أ
ُ
ة.كلمة "ينبغي" لإلشارة إلى ت

َّ
 املتطلبات أو األساليب أو املواصفات املفضل

 كلمة "يجوز" لإلشارة إلى وسيلة أو مسار عمل ممكن.تستخدم  (ب

إلى لجنة مشتركة بين في معظم األحيان ويشير ( إلى جهة حكومية، NMAAاأللغام )بمصطلح "السلطة الوطنية لألعمال املتعلقة  ُيشير 

 .هاوتنسيق اإلجراءات املتعلقة باأللغام وإدارتهاباملسؤولية عن تنظيم  يضطلعي من األلغام، والذ الوزارات، في بلد متضرر 

 لألمم املتحدة، أو عدم وجود سلطة وطنية،  : في حالمالحظة
 
 ومناسبا

 
بعض املنظمات الدولية األخرى املعترف بها، تولي لقد يكون ضروريا

 الوطنية األقل ، أو مهام السلطة / أو جميعها MAC، وإنجاز بعض مهام مركز األعمال املتعلقة باأللغام هاأو جميعاملسؤوليات بعض 
 
 .حدوثا

استخدام مختلف إجراءات إزالة  املتضمنة فيتقييم املخاطر  عبرهاتم ي( إلى العملية التي FRAيشير مصطلح "تقييم املخاطر امليدانية" )

ن مقبولة التي يمكن أن تنشأ، وااأللغام   لتأكد من أن املخاطر املترافقة مع اإلجراءات في موقع عمل ُمعيَّ
 
 .دائما

 

 . عام4

في أي   أول تقييم للخطر امليدانيوينبغي أن يجرى خاطر في موقع عمل إزالة األلغام، ُصممت وثيقة تقييم املخاطر امليدانية للسيطرة على امل

جزء من مجموعة الجهود املبذولة لتحسين سالمة إزالة األلغام في  يم الخطر امليدانيتقي، و مباشرة عملهم أثناءاملوظفين قبل  من ،موقع عمل

 موقع العمل والتي تشمل:

 .بشكل كاف  . التأكد من أن العاملين في إزالة األلغام قد تم تدريبهم وتأهيلهم 1

 ار غير مخطط له، و/ أو اإلصابة الناجمة عنه.. التأكد من أن األدوات واإلجراءات املستخدمة تقلل من خطر وقوع انفج2

 . الحفاظ على العمل املناسب وفترات الراحة.3

 . مكان العمل بشكل واضح ال لبس فيه. الحفاظ على عالمات 4

 

 

 

 . الحفاظ على مستويات مناسبة من املراقبة.5
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 . ارتداء معدات الوقاية الشخصية املالئمة. 6

 .ةاملتبقياألخطار . التأكيد على مسافات العمل املناسبة بشأن 7

البيانات الجديدة إلى املعلومات التي استند إليها أول تقييم للخطر امليداني، وينبغي إعادة النظر  يجب أن تضاف، املواقعفي  العملأثناء تقدم 

 في تقييم الخطر امليداني على أسس منتظمة ملواكبة هذه التغيرات.

 

 العمل عوامل الخطر في ميدان. 5

 عام .5.1

 ة:عوامل الخطر اآلتي في الحسبانتقييم املخاطر امليدانية يأخذ 

 أ( الخطأ البشري.

 .تنفيذيب( الخطأ ال

 ( املواد الخطرة.ج

 .( شروط موقع العملد

 التكنولوجيا. فشل( ه

 امليداني املوضح في القسم السابع،إن احتمال حدوث كل من هذه العوامل، باستثناء واحدة، قد تم تغطيته في عملية تقييم الخطر 

  ملستخدمة،التكنولوجيا ا فشلواالستثناء هو 
ُ
ألنه نادر الحدوث، وينبغي التقليل من حصوله إلى الحد األدنى عن طريق  ؛د ذلكبعِ فقد است

ِم ا
ُ
ظ

ُ
 لصيانة واالختبار املناسبة.إجراء ن

  

 الخطأ البشري  .5.2

، و ناتج عن هذين العاملينخطأ في التدريب أو في اإلشراف، أ ناجم عن األلغام، أو موظف إزالةقد يكون الخطأ البشري ناجم عن 
 
قد و  معا

 يكون خطأ 
 
،  بسبب مء كان بسبب الجهل أا، سو مقصودا

 
عدم االهتمام أو بسبب املرض أو تج عن نالفضول، أو قد يكون خطأ عرضيا

 اإلجهاد.

  املوظف )املوظفين(. ظروفمعظم حوادث إزالة األلغام املسجلة عنصر الخطأ في التدريب أو اإلشراف أو بسبب تتضمن 

ر، وضمان أن ا يجب أن يعملوا ن من ذوي الخبرة واملسؤولية، وأن يفهم املوظفون ملاذاملشرفو  يكون  إن ضمان وجود التدريب املالئم، وامليسَّ

سلوك املوظفين في نهاية املطاف على عاتق املديرين الذين يتحكمون ويقع يقلل من خطر حدوث الخطأ البشري. كله بالشكل املطلوب، هذا 

د بقوانين العمل املناسبة، يمكن للسلطات الوطنية لألعمال املتعلقة  فعن طريق ام الذي يعملون فيه،بالنظ ( جعل NMAAsاأللغام )بالتقي 

 أن اإلقالة العاجلة للموظفين قد تكون ضرورية ملراقبة املخاطر بصورة فعالة وتعزيز السالمة. بتقبلهمأسهل  السيطرة على املوظف

 

 الخطأ التنفيذي .5.3

 عندما يكون هناك عيب في الطريقة ال ختيار إجراء غير مالئم لالستخدام،بسبب ا تنفيذيقد يحدث الخطأ ال
 
تي يتم بها وقد يحدث أيضا

: تنفيذ إجراءات مالئمة؛
 
 معدنية صغيرة الحجم مثال

 
ال على هو مث ،استخدام معدات كشف ذات ملف حلقي كبير في منطقة تحوي ألغاما

 تحريك مل يتم بهفي الوقت الذي  كما أن استخدام كاشف املعادن املناسب، اإلجراء الخاطئ املستخَدم،
 
، ف البحث للجهاز بسرعة كبيرة جدا

 اإلجراء. فيها ذالطريقة التي ُينفَّ  فشلعلى  آخر هو مثالو يؤدي إلى فشل ضمان التغطية الكاملة لألرض، 

مقصود لو على خطأ في إدارة اإلجراء املستخدم، والذي ما كان ليتسبب في انفجار غير  ،عدد كبير من حوادث إزالة األلغام املسجلةينطوي 

 
ُ
  .بالطريقة الصحيحة ديَر أ

 

 

 

 

 

ية، يجب أن يكون لدى املنظمة قاعدة معرفية كافية، إليصالها إلى املدربين واملشرفين امليدانيين. كما ينبغي أن حدوث األخطاء التنفيذ وملنع

 وجداألمثلة، وينبغي أن تترجم إلى لغة املوظفين امليدانيين، وأن تب بشكل واضح ومدعمةتقنية ووثائق التدريب والدعم مكتوبة تكون الوثائق ال
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 في ميدان العمل.

بالشكل عملهم ب أن القياماملوظفين  وإدراكأن يكون املشرفين من ذوي الخبرة ويتحلون باملسؤولية، ضمان ، و فرهوتو التدريب  مالءمةضمان و 

 .من خطر حدوث خطأ تنفيذي ايمكن أن يقلل تمام   ،املطلوب

 

 املواد الخطرة . 5.4

جميع األلغام تصبح  ،املوجودة في املوقع، وحالتها وقت العثور عليها ERWاملواد الخطرة هي األلغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار 

يمكن أن وتدهوره إنَّ تآكل بعضها اآلخر ا يتآكل بسرعة في البيئات الخشنة، و عضهومخلفات الحرب القابلة لالنفجار، قديمة إلى حد ما، وب

  ا من درجة املخاطر التي نواجهها عند تطهيرها.يغير كثير  

الذخيرة إن أجزاء أخرى من ومع ذلك  ،قصوى أهمية  فتيل التفجير تجنب بدء ضرورةلحالة نظام التفجير عادة مصدر القلق األكبر، و تشكل 

لتدميرها حتى  يمكن نقلها بأمان UXOغير املنفجرة : العديد من الذخائر على سبيل املثالصمام التفجير قد تشكل أكبر خطر؛  املتفجرة غير

أثناء إجراءات  في نظام تفجير مستقر يبدأ بالعمل تحت تأثير أكبر بكثير من ذلك الذي يمكن أن يحدث عندما تكون متآكلة، فمعظمها لديه

يمكن أن تشتعل الحشوة من الحارقة متآكل إلى درجة خطيرة، ف إذا كان غالف ذخائر الفسفور األبيض ذلك من رغمعلى الو  العادية،العمل 

ينبغي سحبها من مسافة آمنة للسماح بتقييم حالتها قبل اتخاذ أي قرار بنقلها. ثمة  الحالة هذهفي و تعريض املحتوى للهواء عند نقلها، خالل

 اثلة ضرورية عندما يكون هناك خطر تسرب وقود الدفع من الذخيرة املتآكلة.احتياطات مم

 وينبغي 
 
 تقييم املواد الخطرة من قبل موظفين ذوي خبرة واسعة بهذه األشياء ممن لديهم إمكانية الوصول إلى املراجع املناسبة. دائما

  

 شروط موقع العمل .5.5

احتمال وقوع تفجيرات غير متعمدة يمكن أن تشمل  فيشروط موقع العمل هي الشروط التي ينفرد بها كل موقع عمل، والتي يمكن أن تؤثر 

أحوال الطقس، ومستويات الضوء ونوع األرض التي يجري العمل فيها / أوعليها )تربة صلبة، رمال ناعمة، وكثافة  :مثل ؛أشياء

 احتمال حدوث تفجير غير متعمد مع أي صنف من إجراءات إزالة األلغام التي يمكن استخدامها. فيمكن أن تؤثر وهذه ي ...إلخ(،الشجيرات

  :على سبيل املثال
 
، وفي حالة فعالة، فهناك وثابة متشظيةإذا كان مكان العمل مغطى بنباتات كثيفة، وكانت املواد الخطرة تتضمن ألغاما

دممخاطر عالية من حدوث تفجير غير   في  تعم 
 
على العكس من ذلك، إذا كان يقع مكان العمل فوق ، و أثناء عملية إزالة الغطاء النباتي يدويا

 
 
، وفي حالة فعالة، هناك خطر منخفض وثابة متشظيةالتالل املفتوحة، مع وجود أعشاب ضئيلة، وكانت املواد الخطرة تتضمن ألغاما

إن اختيار إجراءات مالئمة الستخدامها في موقع العمل، لذلك  ؛الغطاء النباتي بشكل يدوي أثناء عملية إزالة في لحدوث تفجير غير مقصود 

 .شروطه الراهنة تمليه

  ؛الطقس املتطرف )البارد، أو الساخن، أو الرطب( والضوء، هي شروط من الواضح أنه ينبغي تجنبها، ويمكن تجنبها
 
ما يكون  ألن الوقت نادرا

 
 
عمليات التطهير. ومع ذلك، سوف نناقش أدناه بعض الشروط التي ال يمكن تجنبها، ويجب أن يصار إلى تقييم تأثيرها على إلجراء  ضاغطا

 .متعمدةاحتمال حدوث تفجيرات غير 

     

 التكنولوجيا فشل. 5.6

 ميكانَم مِ املعدات واآلالت في تنفيذ ما صُ  فشلالتكنولوجيا هو  فشل
 
.ت ألجله، وهذا قد يشمل عطال

 
 أو كهربائيا

ُ
 يكيا

إذا أدى العطل إلى ترك مشغلي اآللة  :على سبيل املثال ؛، لكنه يمكن أن يزيد من خطر حدوثهمتعمدغير  انفجارقد ال يتسبب العطل في 

املنطقة الخطرة، أو إذا أدى إلى ترك مزيلي األلغام يبحثون في األرض باستخدام كاشف معادن غير موثوق، فسوف يزداد  ضمنمحصورين 

 ؛متعمدعندئذ  خطر حدوث تفجير غير 

 

 

 

 

 

 قد ُصمِ التكنولوجيا عبر التأكد من أن أنظمة االختبار والصيانة  فشللذلك يمكن الحد من  
ُ
 فِ َمت ون

َ
 :ت على فترات بحيثذ

 إلى الحد األدنى. فشلأ( تقلل من حدوث ال
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 خارج املنطقة الخطرة. فشلب( تضمن ترجيح حدوث ال

باتوا يعرفون كيف  التدريب لضمان أن جميع املوظفين في الفشلسيناريوهات  من خالل إدراجالتكنولوجيا  فشلأهمية  يمكن التقليل من

 .ما ينتبهون لحدوث فشلعندما بشكل آمن  يتصرفون 

افي الصيانة والتشغيل.  املعنيين، ينبغي تقييم مدى مالءمة التكنولوجيا، إلى جانب تدريب فشل تكنولوجي يحصلما عندو  ينبغي تجنب  وعموم 

 خطر.البطريقة تزيد من  _/ تعملتخفق _أي تكنولوجيا

 .السابعفي القسم  ةوضحتقييم الخطر امليداني املفي عملية  تهتغطي م تجرِ ول ،فشل التكنولوجياث ومن النادر حدو 

 

 والعواقب. تقييم االحتماالت 6

 انفجار ت وقو تقييم احتماال  .6.1

، والسياق الذي إلزالتها واإلجراءات التي سيتم استخدامها، تحديد املواد الخطرة)غير مقصود( على خصائص  انفجار وقوع احتماليعتمد 

 سيتم فيه إدارة العمل.

قاعدة لى أساس الخبرة السابقة املسجلة، وقد تزودنا حساب االحتماالت ع هي بشكل موضوعيالعقبة الرئيسية أمام تقييم املخاطر  لكن

تمتد عينة تمثيلية  هو سجلوال لة األلغام في جميع أنحاء العالم،من برامج إزا تعمدةاملسجالت التفجيرات غير ب إزالة األلغامبيانات حوادث 

وجود درجة من مع شتركة وتحديد االتجاهات امليمكن مقارنة السمات ، ستثنائيةاال  الحوادثبعد استبعاد ف ن عشر سنوات،أكثر م إلى

 الخبرة. على أوأي فرد، أو أصحاب العمل، ر بنية على املقرارات ال تتجاوز وثوقية اإلحصائية امل

  الصحة والسالمةإزالة األلغام على مخاطر  كان تقييم
 
  على أساس وجود متعمدانفجار غير وقوع أن هناك خطر يفترض سابقا

ُ
ِ أداة ت

 
 لُ شك

 ليس هو الحال إلى أن هذا يشير الحوادث العرضية سجل غير أن  ،الخطر األكبر، أو األكثر قابلية لالنفجار
 
احتمال وقوع تقييم ف ؛دائما

 في القسم السابع. ةوضحامل تقييم املخاطر امليدانيةهو جزء ال يتجزأ من عملية  التفجير

  

 خطورة العواقبتقييم  .6.2

 
 
 اما  كثيرا

ُ
دتفجير غير الأن  َض رِ فت َتعمَّ

ُ
ا يؤدي امل اإصابة شديدة و  إلى إم  تم تصميم العديد من استراتيجيات بناء على ذلك، و املوت.  إلى إم 

دةكل التفجيرات غير  لتفاديالسيطرة على املخاطر  َتعمَّ
ُ
 إلزالتهااإلجراءات املستخدمة  تكون و  ،ةطر املواد الخمجموعة من  توجدعندما ف ،امل

د تفجير غير  منإصابة بليغة  حدوث خطر نأمن قبيل  د خطر وقوع انفجار غير  توصيفهو احتمال منخفض، فمن املستحسن ُمَتعمَّ ُمَتعمَّ

د خطر وقوع تفجير غير قد يكون  :على سبيل املثال ؛مرتفع على أنه  أنه يمكن استخدامه ،اليدوي أعلى باستخدام أساليب الحفر ُمَتعمَّ
 
 اإال

البليغة بالنسبة ملزيل األلغام، إذا خطر اإلصابة وإن احتمال  ،صغيرة متفجرةحشوة  تملك في العمل بها التي ُبِدئ املواد الخطرة تكون  عندما

دغير  اكان سيحدث انفجار     منخفض. احتمال ، هو ُمَتعمَّ

 تقييم املخاطر امليدانية املوضحة في القسم السابع.هو جزء ال يتجزأ من عملية  خطورة العواقبتقييم إن 

 

 مكانهافي املادة الخطرة تقييم احتمال ترك  .6.3

السياق وكذلك  إلزالتها، املستخدمةاإلجراءات على التي تم تحديدها، و  املواد الخطرةعلى عمق  مكانهافي املادة الخطرة احتمال ترك يعتمد 

 الفعليعمق الجد أن ربما ن، (ERWومخلفات الحرب القابلة لالنفجار )األلغام يتحدد مكان تقدم العمل و ي عندماجري فيه العمل، و يالذي 

قد ال يكون ف، سطح األرضعندما يتم العثور على جميع األلغام بالقرب من  :على سبيل املثال قل من الالزم؛كان أكثر أو أ لعملية اإلزالة

 
 
مخلفات تم العثور على بعض األلغام أو يعلى العكس من ذلك، عندما و  ،في البدايةا كان متوقع   الذي عمقالمعالجة األرض إلى  ضروريا

 الحرب القابلة لالنفجار ب
 
 ا في البداية.قد يكون من الضروري معالجة األرض إلى عمق أكبر مما كان متوقع  ف، أعمق مما كان متوقعا

السلطة زالة مع اإل أي تغييرات على خطة  إجراء ويصار إلى مناقشة تقييم الخطر امليداني تعديل فيجب، الحاالتل هذه عندما تحدث مثو 

 هاما أو ُم  باعتبارهأو ممثليها  NMAAالوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام 
 
 حَّ ِل أمرا

 
 . ا

 
 سلطة الزالة دون موافقة اإل يمكن زيادة عمق  وعموما

 

  العمق ينبغي تخفيض ال ولكن، NMAA الوطنية
 
لينسلطة الوطنية أو ممثليها البعد موافقة  إال  .املخوَّ

 

 في مكانها املادة الخطرةترك  إصاباتتقييم  .6.4

على و في منطقة محددة وإزالتها، وذلك  القابلة لالنفجار مخلفات الحربو هو تدمير جميع األلغام  ةإزالة األلغام اإلنسانيمن أعمال هدف إن ال
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ِ  على تحدثلتحقيق ذلك ينبغي أن  املصممة اإلجراءاتفإن  لهذا ؛عمق محدد في موقع العمل ال يقبل حدوث و  ،إنتاجيلغرض  معدةأرض  أي 

 عمق ضمنفي املناطق التي تم تطهيرها  املتروكة مخلفات الحربمن ألراض ي بسبب ألغام أو متفجرات لللمستخدمين النهائيين  أي إصابة

 التي و  ،العمل مسافة تحت عمق املدفونةاأللغام أو متفجرات مخلفات الحرب وتمثل  لعمل.ا مسافة
ُ
 ِش اكت

 
  ،فت الحقا

 
بالنسبة " مقبوال "خطرا

 ألرض التي تم تطهيرها.ل

 صبح يقد  ،بدأ العمليبعد أن 
 
  في تتوضع املواد الخطرةأن بعض  جليا

 
لذا ينبغي زيادة عمق إزالة األلغام في األجزاء  ؛عمق أكبر مما كان متوقعا

 ينبغي كما  أو السلطات املختصة األخرى،لألعمال املتعلقة باأللغام سلطة الوطنية المفاوضات مع  إجراء بعداملناسبة من موقع العمل 
 
 دائما

ل في مهامها كي من ينوب عنهاأو  لسلطة الوطنيةا إبالغ   تسج 
 
 .املتوقععمق ال في التغيرات املحتملة مستقبال

-مناقشة تفاصيل املهمة ، ويمكن في هذه الحالة اإلزالةعمق أقل من متطلبات موجودة على  كلها املواد الخطرةالعمل أن  بدءبعد وقد يتضح 

أقل إلزالة املواد الخطرة من  على عمق االتفاقبهدف  ؛أو ممثليها NMAA لألعمال املتعلقة باأللغام  سلطة الوطنيةالمع  -إذا اقتض ى األمر

لألعمال  سلطة الوطنيةالعمق من التغيير ورود املوافقة بشكل مكتوب على  عمق األصلي لإلزالة حتىالموقع العمل. ينبغي الحفاظ على 

 أو ممثليها. NMAAاملتعلقة باأللغام  

لمستخدم النهائي لألرض بالنسبة ل قد يكون خطر اإلصابةف، صممةهي ُم من النوع الذي ال يمكن أن تعمل كما  املواد الخطرةإذا كانت حالة 

 
 
 أداة عند الحاجةل أثناء إزالة كفي الوقت والتكلفة  املوازنة بينيجب  الحاالتهذه  فيو ،عنصرالعندما يتم اكتشاف وذلك  منخفض جدا

على ما بهدف االتفاق  ؛سلطة الوطنية أو ممثليهاالمة مع هاملنشرها في أماكن أخرى. وينبغي مناقشة تفاصيل  يجبألصول إزالة األلغام التي 

 معالجة األراض ي بطريقة ال تزيل جميع األلغام واملتفجرات من مخلفات الحرب  تكان إذا
 
  أمرا

 
الثقة بأن أي  ذه املعالجةهتعطي  لكن ، مقبوال

رة"اسم  يطلق عليهامعالجتها بهذه الطريقة ال ينبغي أن التي تمت رض األ إن  و . مقبول  مستوى  هو عند متبقخطر  ينبغي أن  إذ ؛"أرض مطهَّ

 .ذلك الحين ةقبولم كانتوجود مخاطر متبقية  تحريرهاالذي يصف تعريف املصطلح  يتضمن

 

 ملوقع عملية . تقييم املخاطر امليدان7

 عامةالاملخاطر امليدانية . 7.1

 سلطة الوطنيةال من خاللمنظمة إزالة األلغام على  للتطهير العمق املطلوبو املنطقة املحددة التي يجب تطهيرها عادة ما ينبغي عرض 

 الخاص التطهيرإنشاء عمق بعندما يتم تكليف منظمة إزالة األلغام ، و محددةموقع مهام  مأمورية ضمن NMAAلألعمال املتعلقة باأللغام 

 )ملزيد من التفاصيل .العملمع تقدم  التطهير املطلوبويمكن تعديل عمق  ،ةمسح تقني أو من معلومات أخرى موثوق عبر هؤ ينبغي إنشافبها، 

الثقة بأن أي  إلعطاء التطهيربعد أن تم تحديد عمق  ، متطلبات التطهير(. IMAS 09.10 لألعمال املتعلقة باأللغام املعايير الدولية راجع وثيقة

قع مو  أنحاءللموظفين في بالنسبة تقييم املخاطر إجراء ينبغي  مقبولة،هي مخاطر ألراض ي لاملستخدمين النهائيين  بالنسبةمخاطر متبقية 

اتحقيق وهذا يمكن ،عملال على األقل مجموعة  تأخذ بعين االعتبارعن طريق عملية بديلة  إماأدناه، و  ةوضحاملعملية الباستخدام  ه إم 

 .نفسها عوامل الخطر

  خطر(ال رقم) WC  =RN( + PoD x SoC: )هي صيغة بسيطة تقييم الخطر امليدانييستخدم 

 :حيث

PoD االنفجار: احتمال 

SoC :العواقب خطورة 

WCشروط مواقع العمل : 

  ()جفي امللحق نورد 
 
 تطبيقيا

 
ل،عن تقي مثاال ذلك أن كل موقع  ا؛كله الحاالت يشمليوجد مثال يمكن أن  ال يم خطر ميداني ملوقع عمل متخيَّ

 عمل له فرادته، لكن تطبيق عملية تقييم الخطر امليداني تناسب جميع املواقع.

 

يتحقق من خالل هذا و  ،نصادفها التي قدالقابلة لالنفجار مخلفات الحرب  من نوع من األلغام أو يمثلهاالتي  الخطرينبغي تحديد درجة 

صاعق حساسية فإن ، املتشظيةحارقة أو أو ال، وبغض النظر عن محتوى شحنتها املتفجرة ،الراهنة ااإلشارة إلى تصميمها األصلي وحالته

 للدروعاملضادة  معظم األلغام شكله على املوظفين؛ على سبيل املثال: تتطلبيكون العامل الرئيس ي عند تقييم الخطر الذي تعادة ما  التفجير

انطالق األلغام املضادة خطر إن وبالتالي ، امليدانفي  مزيل األلغامطبقها ية التي لقو تتجاوز بكثير ا ،تطبيقها على السطح العلوي  يجبقوة 

  امنخفض   يكون قد  للدروع
 
حاالت واضحة من  يوجد فيه الحوادث الذي الإلى سجل تم تأكيده في اإلشارة وهذا  اإلزالة اليدوية، أثناءفي  جدا

إزالة األلغام  عمال بواسطة ة للدروعمضادألغام  انفجرتومع ذلك فقد  ،للدروعمضاد على لغم  دوس مزيلي األلغامالحوادث التي تقع نتيجة 
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 .إبطال مفعولهاأثناء محاولة  وإما فيدوات غير مناسبة إما في الكشف عنها أل  بسبب استخدامهم

 إنففراد، مضادة لأل فوقها ألغام  ُوِضَع  أومفخخة،  أو للرفع،بأجهزة مضادة  للدروعاملضادة  األلغام النزاعات تم تزويد: في بعض مالحظة 

موظفين  ينبغي تقييم احتمال حدوث ذلك من قبللذا  حدها؛و  للدروعاملضادة األلغام  خطر أكبر منيكون  الخطر املضاعف فإن هذا حدث

.تتعلق بالنزاعاتذوي خبرة   

كن أن فيم، عملية انطالق اللغممن  اجزء  ا الضغط بوصفه صفيحةبحيث يتم سحق  مصمم للدروعمضاد  كان هناك لغم: إذا مالحظة

إن الخطر عندما يحدث هذا، ف، و ن مما أراده املصممو أقل الحق بضغط في وقت  تنطلقا في املاض ي، وربما ت جزئيًّ َق ِح قد ُس  تكون األلغام

 من قبل موظفين احتمال حدوث ذلك منينبغي تقييم لهذا . ةكون غير موثوقاملوجودة في املراجع قد تتصميم الالذي تنطوي عليه تفاصيل 

ة. ليهاإللتعرف أو ما شابه ذلك فوق املنطقة  إشارةوضع ذوي الخبرة ذات الصلة مع  من قبل املار   

بسهولة في  قدحهايتم  تفجيرحساسة للغاية، وأنظمة  تفجير صمامات ذات القابلة لالنفجار مخلفات الحربو هناك عدد قليل من األلغام 

والطريقة  ،مضمونها الخطرمعرفة و  ،معرفة األجهزة املتوقعةإن ، و ةبديل ةخطر  مادة شكلتقد  حشوة ذات من اآلخر، أوثر أكاتجاه واحد 

ومخلفات الحرب القابلة األلغام  تمثلهاتقييم املخاطر التي ل. مالئمةأمر ضروري من أجل تجنب االقتراب منها بطريقة غير  ، هوالتي تعمل بها

الخطر، وتفاصيل حتوى املتحديد ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار لأللغام املراجع املوثوقة لفي موقع العمل، ينبغي استشارة لالنفجار 

تم العثور يينبغي إعادة النظر في هذا التقدير بعد أن و  في مكان العمل، ملادة املتفجرةاحالة  تقدير ينبغيكما . بشكل مسبقتصميم كل جهاز 

  على أمثلة.

حين أو  ،غير مستقرة التفجير صماماتآلية للتلف بطريقة تصبح فيها أو  يتعرض لغم أو عنصر متفجر من مخلفات الحرب للضرر عندما 

فمن املفضل ، وللحد من ازدياد خطر اإلصابة الذي ينطوي عليه هذا الوضع ،انطالقها يرتفع خطر احتمالقد فحتويات الخطرة، امل تنكشف

 .والعنصر الخطر نازع األلغاماستخدام إجراءات إزالة األلغام التي تزيد من املسافة بين 

استخدام األلغام قد تعكس األرقام مدى شيوع من غيرها، و للحوادث أكثر بأنها عرضة  القابلة لالنفجار مخلفات الحربو بعض األلغام تمتاز   

 عن الخط
 
مثله أنواع التهديد الذي ت لتقييمومع ذلك بعض املالحظات العامة  ،مثلهر النسبي الذي تأو مخلفات الحرب القابلة لالنفجار فضال

  .)ب(في املرفق املدرجة ستمد من قاعدة بيانات الحوادث: ياأللغام يمكن أن 

النتائج إلى جانب إجراءات إزالة ، ينبغي تقييم التي تم تخمينها أم سواء املعروفة ،املواد الخطرة في مكان العمل وحالتها تحديدبعد أن تم 

مقارنة عددية بسيطة بين املخاطر النسبية املرتبطة بكل إجراء في موقع بإجراء يسمح  األمر الذي لغام املتاحة وشروط مواقع العمل؛األ

 العمل.

  

 ( خالل القيام بإجراءات متنوعةPOD) وقو  انفجار احتمال  .7.2

ن في العمود األيسرلكل إجراء إزالة األلغام، ولكل مادة خطرة( PoD) االنفجارينبغي تقدير احتمال   ،. يتم تحديد احتمال االنفجار برقم معي 

  :في الجدول أ أدناه

ذ
َ
 الجدول )أ(احتمال االنفجار ملادة معينة خطرة واإلجراء املتخ

4 

 

 
 
مرارا

 )مرتفع(

 

 مع هذا اإلجراء
 
 يمكن أن يحدث غالبا

محتمل  3

 )متوسط(

ام اإلجراء خِد يحدث إذا استُ يمكن أن   اصحيح   استخدام 
عرض ي  2

 )منخفض(

ا م اإلجراء خِد يمكن أن يحدث إذا استُ   غير صحيحاستخدام 
غير  1

محتمل 

 مهمل()

ام اإلجراء خِد ا أن يحدث حتى إذا استُ من املستبعد جدًّ   غير صحيح استخدام 
 انفجارحدوث حتمال ال  ارقم  يخصص : )أ( الجدول 

 

 ال يعني  انفجاراحتمال حدوث رتفاع إن ا
 
منخفض  له غير مخطط انفجارإصابة في حدوث إذا كان احتمال  ،مالئمأن هذا اإلجراء غير  دائما

 
 
 ليس بالضرورة أن  ،غير مخطط له انفجار االحتمال املرتفع بحدوثفإن ، جدا

 
 .يكون خطيرا

 

 

 

  ((SoCخطورة العواقب  .7.3

دتفجير غير  أهميةلتحديد   فترض ، يُ ما تفجيرخطورة عواقب لتقييم و ، خطورة العواقب، ال بد من تقدير ُمتعمَّ
 
 الجهازكون يأن  دائما

وسواء  ،خطورة العواقبالذي يشير إلى  بالرقمال عالقة لها  القابلة لالنفجار حالة األلغام أو مخلفات الحربإن . وظيفيةفي حالة  املتفجر
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مع  متعمدعند تقدير احتمال حدوث تفجير غير ينظر فيها حالته فإن ، للعمل قابل، أو غير غير مستقر أوفي حالة جيدة،  الجهاز املتفجركان 

 .متاحكل إجراء 

 .األيسر العمود فيأحد األرقام  بإعطاء مادة خطرةلكل  خطورة العواقبيتم تقدير أدناه،  )ب(باستخدام الجدول 

 

 خطورة العواقبالجدول )ب(: 
4 

 

 وفاة مأساوية
 إصابة شديدة أو عاهة خطرة 3
 إصابة غير خطرة غير خطرة 2
ة 1

َ
مؤذية عواقبال توجد  مهمل  

خطورة العواقبالجدول )ب(: تعريفات   

 

  PPE أنه تم ارتداء معدات الوقاية الشخصيةبافتراض  خطورة العواقبتقدير : يجب مالحظة
 
 IMAS 10.20ملتطلبات املعايير الدولية  وفقا

SOH .َمة الحماية الشخصية معداتشأن  طاملا أنه من   بعين االعتبار.هذه املعدات أن تؤخذ ينبغي فمن خطر اإلصابة،  التقليل املدعَّ

 افتراض أن مسافات العمل بالثانوية التي قد تحدث  خطورة العواقبر ي: يجب تقدمالحظة
 
 IMASإلجراءات املتعلقة باأللغام ا لوثيقة وفقا

10.20 SOH  قلل من خطر اإلصابة الثانوية، تأن  ااملسافات من شأنه زيادة إذا كانت. الزالت سارية املفعول  موقع عمل إزالة األلغامسالمة

 .طويلةاستخدام مسافات عمل  األخذ بعين االعتبارينبغي ف

دِرَجت
ُ
قاعدة بيانات حوادث عليها من  تم الحصول وهذه األرقام  )ب(، في املرفق بالنسبة لأللغام الشائعة خطورة العواقبالدالة على رقام األ  أ

 يجب لذلك  البيانات الوطنية ذات الصلة؛ ال تتوفر عندما اإلرشادلتوفير  ؛(DDASإزالة األلغام )
 
 .اختيار الرقم األكثر ترجيحا

 العمل. في موقعشروط الها تيجب تقييم املخاطر التي أضاف بعد ذلك

  

 موقع العمل  شروط تضيفها( التي املخاطر) الخطر  .7.4

ضوء، والتضاريس وشروط األرض والنباتات وأي عوائق أخرى موجودة في موقع الالطقس، و  شروط ( هي مزيج منWCشروط موقع العمل )

 ،األرض ميالن كما أن. استخدامهي سيتم ، ونظام التحكم الذالقيادةنظام و  ،ا نظام وضع العالماتأيض  شروط موقع العمل ، وتشمل العمل

  بعض الشروطتؤثر  ، كماعلى سهولة العمل واإلشرافكلها ، تؤثر وجود غطاء نباتي، والخنادق وغيرها من العوائقو 
 
نظام على اختيار  أيضا

 مقد يكون التي تم تطهيرها والتي لم يتم تطهيرها  املناطق لوصف مرسومةاستخدام صخور  إن :على سبيل املثال ؛العملعالمات موقع 
 
 في الئما

 كثيفة قد تكون أكثر مالءمة.الشجيرات ال وشرائط التعليم في مناطق العص ي أن استخدام لتالل الجرداء، في حينا

  ؛وهذا أمر ممكن، وشروط الضوءوالرطب(  والحار، ،)البارد املتطرفالطقس من الواضح أنه ينبغي تجنب 
 
 يكون  ما ألن الوقت نادرا

 
 ملزما

واإلشراف على  االنتشار،خطة على اختيار اإلجراءات واألساليب املناسبة، و  فيتؤثر شروط موقع العمل لكن بعض  ،لعمليات إزالة األلغام

 املوقع املطلوب.

هذه ل تفاصي، وقد تملي في مكانها الصحيح، واإلشراف امليداني ،نظم وضع العالمات املناسبة وضعصاحب العمل هو املسؤول عن ضمان إن 

 الخطر امليداني.عملية تقييم  أثناء في اإلجراءات والوسائل املختارةكلها األشياء 

أن نظام  السببفي كثير من الحاالت، قد يكون ف عدد كبير من الحوادث؛عند وجود  امليداني على أنه غير كافشراف اإل : تم تسجيل مالحظة

 .املحددتناسب مع موقع العمل ي املراقبة لم يتم تعديله لكي 

 : في بعض الحوادث املسجلة، مالحظة
 
ز األرض التي تم تطهيرها عن غيرها مناسبا ت كان نظام في بعض الحاال و ،لم يكن وضع العالمات التي تمي 

 كاف. على نحو بقائها نظام وضع العالمات يحافظ عليوفي حاالت أخرى لم يكن  ،وضع العالمات غير كاف

 

 

 

دِرَجت
ُ
إزالة األلغام بشكل  إجراءاتأثناء في زادت من خطر اإلصابة الشديدة والتي في حوادث مسجلة  عرضتالتي  اقع العملشروط مو  أ

 أدناه. (ج)في الجدول  يدوي 

ج العوامل التي أبلغ بإدرا وذلك ،توسيعه قبل أن يتم استخدامهينبغي  إرشادي هو دليل (ج)والجدول  بالفرادة،كل موقع عمل يتسم مالحظة: 

  .أصحاب الخبرةن املوظفون امليدانيو عنها 
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ُ
ِ ق

 ويَ  ،لخ(إ، مضادة لألفراد، ألغام متشظية مضادة لألفراد)ألغام  الخطرحسب نوع  (ج)الجدول  َم س 
َ
في حالة  املواد الخطرة ون تك أن ُض رِ فت

درِجكما  ،(تشغيلحالة في ) وظيفية
ُ
اليسرى  الجهة الرقم في ُيستخَدميجب أن موقع العمل، و  شروط خطر على يسار كل نوع منإضافي لل رقم أ

ض الخطرإذا في العمود الثالث، و الخطر تخفيض  )عوامل( ضاف باعتماد عاملاملخطر الخفض  يتمما لم  تقييم الخطر امليدانيفي   خفَّ

 .تقييم الخطر امليدانيستخدم في يينبغي أن ، فاأليمنفي العمود  املوجود رقمال

 

ظروف موقع العمل تخلقهالذي  املتزايد: الخطر (ج)الجدول   

 

 

 

 

 .لآلخرين تحدثعوامل للحد من خطر االنفجار و / أو اإلصابة التي 

 

 ظروف موقع العمل

 

 الخطر

 عند البحث عن ألغام مضادة لألفراد 

+1 
استخدام أدوات مقاومة لالنفجار، ووسائل يدوية ذات مقبض طويل، أو استخدم وسائل 

 .امليكانيكي لألرضالتحضير 
 2+ أرض صلبة/صخرية

 1+ أرض لينة/رطبة الصالبة الشديدة. إلى حد ولكن ليس ،اتركها تجف 0

 أوراق الشجر مبعثرة على األرض لكشف عن املعادن.أجهزة اطويل و القبض امل األوراق ذات مجارفاستخدام  0

 
+1 

0 
 
ُ
 ت

 
 رأس البحثيستطيع وبحيث  قطع بعناية باستخدام اليد حتى يصبح سطح األرض مرئيا

 قريبلكاشف املعادن التحرك 
 
  ا

 
 من سطح األرض. جدا

 1+ شجيرات كبيرة

0  
 
 1+ حصيرة الجذور فوق سطح األرض .تحضير األرض ميكانيكيا

 صواعق تفجير تتأثر باملغناطيس(. ال توجد أي إذ)؛ استخدم مغانط قوية 0
مغانط معدنية قطع  7أكثر من 

 صغيرة قوية
+1 

0 
 
 
أو مائل، وضمان ارتداء العاملين ألحذية مناسبة مقاومة  بشكل مستقيم،، إجراء اإلزالة صعودا

 لالنزالق.
 1+ شديدانحدار 

 1+ عوائق األسالك على استخدامها في مكان العمل. والتدربتوزيع أدوات قطع األسالك وأدوات السحب  0

0 
 .العائقوزيادة عمق البحث داخل  ،وضع مماثل على التدربو  ،ةواضحعالمات م ااستخد

 .توفرت إذاغربلة أداة حفر ميكانيكية و أداة م استخد
 1+ املصارف والخنادق واألقنية

 1+ اش يو وجود امل ضابط اتصال مشترك للتنسيق مع املالكين املحليين لضمان عدم وجود املاشية.وجود  0

لألفرادعند البحث األلغام املتشظية )ذات الوتد( املضادة   

0 
 
 
بعد إزالة أوراق الشجر  استخدم كاشف املعادن قبل أي وسيلة أخرى، ثم استخدمه مجددا

 .املتناثرة
 1+ أوراق الشجر املتناثرة على األرض

0 

 ملسافاتعلى األ من  النباتاتقطع فا. إن لم تكن متاحة، قطاعة نباتات ميكانيكيةم استخد

تحسس سلك قطع. استخدم إجراء  عملية بعد كل مع إجراء مسح بكاشف املعادنقصيرة، 

 موجودة. التفخيخأسالك  عندما تكون قبل كل قطع  التفخيخ

 2+ شجيرات كبيرة

 ال توجد أي صواعق تفجير تتأثر باملغناطيس(. إذ) ؛استخدم مغانط قوية 0

 

قطع مغانط معدنية  7أكثر من 

 صغيرة قوية
+1 

0 
أو بشكل مائل، وضمان ارتداء العاملين ألحذية مناسبة  ،بشكل مستقيما، إجراء اإلزالة صعود  

 مقاومة لالنزالق.
 1+ شديدانحدار 

0 
سحب باستخدام آلية ا توزيع أدوات قطع األسالك وأدوات السحب وإجراء التدريب عليها.

حة في حال كانت أسالك التفخيخ أو األلغام موجودة بين العوائق.  ُمصفَّ

 

 1+ عوائق األسالك

 ضابط اتصال مشترك للتنسيق مع املالكين املحليين لضمان عدم وجود املاشية.وجود  0

 

 1+ اش يو وجود امل

 عند البحث عن األلغام الوثابة املتشظية املضادة لألفراد

 2+ أوراق الشجر املتناثرة على األرض .خرى تخدم أجهزة كشف املعادن قبل أي  أدوات أاس 0

0 

ميكانيكية. إن لم تكن متاحة، فاقطع النباتات من األعلى ملسافة استخدم قطاعة نباتات 

قطع. استخدم إجراء تحسس سلك  عملية قصيرة، مع إجراء مسح بكاشف املعادن بعد كل

 التفخيخ قبل كل قطع عندما تكون أسالك التفخيخ موجودة.

 3+ شجيرات كبيرة

 ال توجد أي صواعق تفجير تتأثر باملغناطيس(. إذ) ؛استخدم مغانط قوية 0
قطع مغانط معدنية  7أكثر من 

 صغيرة قوية
+1 

ا، بشكل مستقيم، أو بشكل مائل، وضمان ارتداء العاملين ألحذية مناسبة إجراء التطهير صعود   0  1+ شديدانحدار 
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 مقاومة لالنزالق.

0 
سحب باستخدام آلية ا التدريب عليها.توزيع أدوات قطع األسالك وأدوات السحب وإجراء 

حة في حال كانت أسالك التفخيخ أو األلغام موجودة بين العوائق.  ُمصفَّ
 1+ عوائق األسالك

0 
م عالمات واضحة، والتدرب على وضع مماثل، كذلك زيادة عمق البحث داخل املصرف ااستخد

 /أو القناة.
 1+ املصارف واألقنية

 1+ اش يو وجود امل للتنسيق مع املالكين املحليين لضمان عدم وجود املاشية.وجود ضابط اتصال مشترك  0

 عند البحث عن األلغام املضادة للدرو 

 1+ أرض صلبة/صخرية املجارف واملعاول. :مثل ؛ال تستخدم األدوات اليدوية الثقيلة 0

 1+ وجود املاشية املاشية.وجود ضابط اتصال مشترك للتنسيق مع املالكين املحليين لضمان عدم وجود  0

 عند البحث عن قذائف املدفعية

 2+ أرض صلبة/صخرية ضع عالمات واضحة واستخدم أجهزة الكشف عن املعادن: ال تعتمد فقط على البحث البصري. 1+

 2+ شجيرات كبيرة قطع. عملية املعادن بعد كل افحص املكان بكاشفقصيرة،  ملسافاتاقطع النباتات من األعلى  0

0 
، أو بشكل مائل، وضمان ارتداء العاملين ألحذية مناسبة بشكل مستقيما، صعود   التطهيرإجراء 

 مقاومة لالنزالق.
 1+ شديدانحدار 

 عند البحث عن القنابل العنقودية

0 
ال تعتمد فقط على البحث ، و ضع عالمات واضحة واستخدم أجهزة الكشف عن املعادن

 البصري.
 2+ أرض صلبة/صخرية

 3+ أرض لينة/رطبة قم بتجفيفها وابحث على عمق أكبر 0

0 
على األ قطع النباتات من ا ؛سفلاأل على إلى األ في الغطاء النباتي من  الحذرإجراء البحث البصري 

 قطع. عملية املعادن بعد كل امسح املكان بكاشفو فترات قصيرة،  ملسافات
 2+ شجيرات كبيرة

0 

مستقيم، أو بشكل مائل، وضمان ارتداء العاملين ألحذية مناسبة ا، بشكل إجراء التطهير صعود  

 مقاومة لالنزالق.

 افترض أن الذخائر الصغيرة )أو القنابل العنقودية( قد تحركت إلى أسفل.

 1+ شديدانحدار 

 1+ أوراق الشجر املتناثرة على األرض استخدم ممشط لتكنيس أوراق الشجر وكاشف املعادن. 0

0 
سحب باستخدام آلية ا قطع األسالك وأدوات السحب وإجراء التدريب عليها.توزيع أدوات 

حة مستقرة في حال كانت الذخائر الصغيرة )القنابل العنقودية( بين عوائق األسالك.  ُمصفَّ
 1+ عوائق األسالك

0 
م عالمات واضحة، والتدرب على وضع مماثل، كذلك زيادة عمق البحث داخل املصرف ااستخد

 القناة/أو 
 1+ املصارف واألقنية

 1+ اش يو وجود امل وجود ضابط اتصال مشترك للتنسيق مع املالكين املحليين لضمان عدم وجود املاشية. 0

الخطر الزائد الذي تشكله ظروف موقع العمل: جالجدول   

 ()دي الجدول كما هو مبين ف املتخذة كل خطر واإلجراءات إلى ناتجأي زيادة في املخاطر الناجمة عن الظروف في موقع العمل  أن تضافيجب  

 أدناه.

جمع كل العوامل ذات الصلة. 7.5   

 حسابات كل خطر وإجراءاته بالنسبة ملكان العمل كما هو موضح في الجدول ث أدناه. تعمِ ُج 

 

 

املخاطر اإلضافية التي و  ببعضهااألرقام الناتجة  تبرِ ضُ )الجدولين أ و ب( لهذا اإلجراء،  خطورة العواقبو تقدير كل من االحتمال  جرى عندما 

 إلجراءات التي يمكن مقارنتها بسهولة.لوهذا يعطي أرقام املخاطر  ،(جظروف مواقع العمل )الجدول  فرضتها

 : حساب رقم الخطر(د)الجدول  

 : احتمال االنفجار(أ)الجدول 

 
 
 4 متكرر  مع هذا اإلجراء يحدث غالبا

ايحدث عندما ُيسَتخدُم اإلجراء   3 محتمل اصحيح   استخدام 
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ا  2 بشكل عرض ي غير صحيح يحدث إذا اسُتخِدَم اإلجراء استخدام 

ا نادر الحدوث حتى إذا اسُتخِدَم اإلجراء  1 بعيد االحتمال غير صحيح. استخدام 

 خطورة العواقب: مدى (ب)الجدول 

 4 مأساوية مميتة

 3 قاسية دائمةقاسية، أو عاهة 

 2 طفيفة أذى طفيف

ة إصاباتبدون 
َ
 1 مهَمل

 : خطر متزايد مع تغّير ظروف موقع العمل(ج)الجدول 

 ؟  

 الناتج  

عملال : حساب  رقم الخطر ملادة خطرة معينة واإلجراء املتخذ في موقعد( ) الجدول   

خطر إضافة محصلة ال بالنسبة لكل خطر، وبعد ذلك جرت  SoC العواقبخطورة برقم  PoDرقم احتمال االنفجار (  )دفي الجدول ُضِرَب 

 الذي هو درجة ذلك الخطر لتلك املادة الخطرة وذلك اإلجراء في موقع العمل ذاته. 26و  1رقم بين  الناتج هواملتزايد من ظروف موقع العمل، و 

 

 كل إجراءلمادة خطرة و لكل  الخطر تقييم أرقام  .7.6

 أدناه. )هـ(باستخدام الجدول  بعدها تقييمهوالذي ينبغي ، حدد في موقع العملامل جراءاإل و خطر معين، لرقم الخطر املحتسب 

 أرقام املخاطر املقبولة وغير املقبولة: (هـ)الجدول 

 غير مقبول: ينبغي استخدام اإلجراءات البديلة للحد من الخطر
 
 26-10 غير مقبول  هذا يمثل خطرا

 فقط إذا لم تكن هناك إجراءات بديلة الستخدامها
 
ولكن غير  ،مقبول  .يكون مقبوال

 مرغوب

9 

 7-5 مقبول   ولكن مع عدم احتمال حدوث إصابة أو فاجعة. ،مستوى الخطر احتمال وقوع انفجار غير مقصوديعني 

 مستوى الخطر يعني 
 
 .أن احتمال حدوث إصابة أو فاجعة هو أمر مستبعد جدا

 

 4-1 عادي
 : أرقام املخاطر املقبولة وغير املقبولةالجدول )هـ( 

  اإلجراءات
ُ
ة امل

َ
 تخذ

 
السلطة الوطنية لألعمال املتعلقة ينبغي اختياره ملوقع العمل ما لم تنصح  الذي 10قل من األ الخطرإلى جانب رقم عموما

 املقبول.ستخدم لإلشارة إلى مدى الخطر باعتماد رقم آخر يُ   NMAAباأللغام 

وهذا يمكن تحقيقه من خالل حماية  اذ اإلجراء،أو أعلى، فينبغي إيجاد السبل للحد من خطر اإلصابة قبل اتخ 10رقم  ،إذا كان إلجراء ما

ة،  الحمايةاملوظفين بأدوات  م  ة مع الرقم أن تستخَدَم  ، وال ينبغيمسافة بإيجاد، أو الدروعأو الشخصية املدع 
َ
أو أكثر  10اإلجراءات املتخذ

 
 
   بعد أن يتم التقليل من خطر حدوث إصابة بليغة أو مميتة إلى مستوى مقبول. إال

 

 مقارنة أرقام الخطر .7.7

لكي تتيح اختيار إجراء )أو إجراءات( نزع  ؛املواد الخطرة في موقع العمل ينبغي حسابهامختلف اإلجراءات و  لكافةإن أرقام الخطر بالنسبة 

 اإلجراءات املختارة لتي ينتج عنها خطر مقبول أو عادي، وقد ال تكون األلغام، وا
 
 ألن كفاءة العمل  ؛إجراءات تحمل أدنى رقم خطر دائما

 

 أن تؤخذ في الحسبان، و  اليد العاملةوخبرة 
 
سبب استخدام اإلجراء  ال يتم اختيار أدنى رقم خطر، فينبغي هنا تسجيل عندماينبغي أيضا

 أخطاء. إن تقييم الخطر امليداني  وقوعإذا أظهرت األحداث في ميدان العمل  مراجعتهاملفضل لكي يصار إلى 
ُ
، فقد ت

 
 صارما

 
 ليس انضباطا

َ
كب رت

وقوع الخطأ )أو األخطاء( بحيث يمكن إجراء التصحيحات املالئمة في من الضروري تحديد السبب الذي أدى إلى و  األخطاء بعض األحيان،

 حينها.

 

ال مفر منها، وال  تنقيحالإن الحاجة إلى وياتها ما إن تتوفر معطيات جديدة، و : ينبغي مراجعة تقييم مخاطر الحقل وتحديث محتمالحظة

 نقيح تحدث بالسرعة املمكنة.تنطوي على أي عيب لدى أولئك الذي يجرون التقييم طاملا أن عملية الت

 .(د)من أجل الحصول على مثال عملي حول تقييم الخطر امليداني، انظر املرفق 
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 . إعادة تقييم الخطر في الواقعة التي يحصل فيها حدث عرض ي/ أو حادث8

لكي يتم تحديد ما إذا كانت العناصر الذاتية واملوضوعية لتقييم الخطر تتطلب  ؛بعد كل حدث أو حادث مراجعة تقييم مخاطر الحقلينبغي 

قد يكون من الضروري إحداث تغييرات في اإلجراءات واألدوات وذلك و  جديدة املحيطة بالحدث/ أو الحادث،مراجعة على ضوء املعطيات ال

قد  إذا كانت اإلجراءات أو األدوات التي اسُتخِدمت املعالجة مطلوبةن ينبغي أن تكو  ف املحيطة بذلك الحدث/ أو الحادث، وملنع تكرار الظرو 

دتسببت بوقوع انفجار غير  في موقع العمل، أو في بديلة أو تبني إجراءات وأدوات  ،إعادة التدريب املعالجةتضمن قد ت، و أكثر من املتوقع متعم 

 جزء من موقع العمل، حيث وقع الحدث/ أو الحادث. 

د عن حدوث  ، أو وفاة، فينبغي أن يتوقف العمل بأكمله ريثما تتم مراجعة تقييم الخطر امليداني ويتم إصابةإذا أسفر انفجار غير متعم 

 التحقيق في الحادث 
 
الصحة والسالمة املهنية والتحقيق  ؛IMAS 10.60املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  وثيقة  ملتطلبات وفقا

 بحادث نزع األلغام، و 
 
 ملتطلبات تقرير املنظمات الدولية. وفقا

حدوث  يتوقع. وقد سنة عمل 33لشخص واحد كل  سيناريو، يمكن توقع حصول حادث إزالة األلغام البيانات املتوفرة أنه في أسوأتتضمن 

مزيل  33سنة يعني أنه بالنسبة لفريق مكون من  33إنَّ حصول حادث واحد كل ، و ملسنة ع 50 كللشخص واحد  قاتلةبليغ أو إصابة  عجز

، حتى سوأالسيناريو األ إنه يمثل  بيقه مباشرة على كل السيناريوهات،وهذا تعميم، وال يمكن تط في السنة. ألغام، يمكن توقع حادث واحد مؤذ  

 من الخطأ بأن ينه يمكن افتراإ
 
تكون كون هناك مبالغة في الخطر بدل التقليل منه. ينبغي لجميع وكاالت إزالة األلغام أن ض أن يتضمن هامشا

 من ذلك الرقم. أقل نسبة من حوادث االنفجار للشخص في سنوات العمل  قادرة على إحراز

 ر خط أساس احتمالي، يوفسنة عمل للشخص  50سنة من العمل، وحادث بالغ الضرر أو مميت كل  33إن احتمال وقوع حادث واحد كل  

 في سنفينبغي عدم تجاوزه، 
 
 لألشهر التي سبقت آإذا كان لدى منظمة إزالة األلغام حوادث أكثر تكرارا

 
خر حادث(، فينبغي اتخاذ ة )قياسا

فينبغي النظر في اتخاذ إجراءات ، خط األساساإلجراء التصحيحي. وإذا كان لدى منظمة إزالة األلغام حوادث بعدد مرات قريبة من 

 تصحيحية بهدف منع االقتراب من خط األساس. 

 

  . تطهير املواقع من الذخائر املتفجرة9
 وهذه املبادئ هي: قع من الذخائر املتفجرة،عند املشاركة في تطهير املواينبغي اتباع املبادئ املتضمنة في إنشاء تقييم الخطر امليداني 

 .أن تكون عليها حالة املرجحالاملتوقعة و  الخطرةاملواد  تحديد( 1

 .املواد الخطرةمزيج من  لكل أومادة خطرة كل ل متعمدن تفجير غير ع الناتجة شديدةال( تحديد خطر اإلصابة 2

 .التطهير( تحديد اإلجراءات التي يمكن أن تستخدم في 3

 .املتوفرةءات عند استخدام اإلجرا متعمدتفجير غير  حدوث ( تحديد املخاطر من4

 املخاطر مقبولة. تكون فيها( تحديد إجراء أو مجموعة من اإلجراءات التي 5

 

 

 

 

 

 املسؤوليات . 10

 املتطلبات العامة .10.1

سياسة واملعايير واملبادئ التوجيهية التي تغطي الومنظمة إزالة األلغام إنشاء  NMAAلألعمال املتعلقة باأللغام  لسلطة الوطنيةعلى ايجب 

ز بينينبغي وهذه ألعمال املتعلقة باأللغام. الوطنية لبرامج ال فيفي حاالت مختلفة  لكي تسَتخَدم ؛والحفاظ عليهاقبولة املمفهوم املخاطر   أن تمي 

على النحو  ،صاحب العمل واملوظفتقع على عاتق  التي االلتزامات واملسؤوليات تلكبين االلتزامات واملسؤوليات على املستوى الوطني، و 

 املبين أدناه.

 

 NMAA األلغامب لألعمال املتعلقةالسلطة الوطنية . 10.2
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 :يبما يأت السلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام أن تقوميجب على 

تقييم املخاطر سلطة الوطنية إجراء التبنى تعندما . امليدانيةتقييم املخاطر استخدامها في بغية  ؛قبولةاملأ( وضع تعريف واضح للمخاطر  

 املقبولة وغير املقبولة.ينبغي أن يتضمن تعريفها للخطر مؤشرات عددية ملاهية املخاطر ف، السابعفي القسم امليدانية 

 املعايير.أ( مراقبة تطبيق  

 قبولة. املوطني للمخاطر البمراجعة دورية للتعريف  أن تتعهدب( 

 .امليداني للفريقمن تدريب منظمات إزالة األلغام  اجزء   أن يكون تقييم املخاطر امليدانيةج( ضمان 

 

 منظمات إزالة األلغام .10.3

 بما يلي: القيام منظمات إزالة األلغامينبغي على 

 .امليدانيةتقييم املخاطر قبولة الستخدامها في املمخاطر املوثق لل NMAA لسلطة الوطنيةاأ( تطبيق تعريف 

 أب( استخدام إجراءات إزالة األلغام التي تضمن 
 
 .غير املقبولةاملخاطر بخذ األ يتم  ال

 .تقييم املخاطر امليدانيةوتسجيل  وضعلج( توفير التدريب واإلشراف 

 .تقييم املخاطر امليدانيةالتي تغطي والحفاظ عليها، و  SOPs د( إنشاء إجراءات التشغيل القياسية

واملعايير املستخدمة في تقييم املخاطر امليدانية بمراجعة دورية لدقة القيام و والحفاظ عليها وثقة امله( إنشاء إجراءات التشغيل القياسية 

 االقتضاء. عند عليها تعديالتالإجراء و ، صياغتها

  

، ةتيالبنود اآلتشمل  مسؤوليات إضافيةاالضطالع بمنظمة إزالة األلغام على ينبغي ف، مسؤولينأو  NMAAسلطة وطنية في حالة عدم وجود 

 :عليهاال تقتصر  ولكن

 . تقييم املخاطر امليدانية لكي تنطبق على ها؛وتحديث صيانتهاو  املعايير الخاصة بها  إصدارأ(  

 . تقييم املخاطر امليدانية معلضمان اتساق املعايير نفسه ب( التعاون مع أصحاب عمل آخرين في البلد 

املخاطر  وتعريف لتقييم املخاطر امليدانيةصياغة معايير وطنية  على، NMAA سلطة وطنية تأسيس عند( مساعدة الدولة املضيفة، ج

 قبولة.امل

 التزامات املوظفين .10.4

 ي:يأتمنظمات إزالة األلغام بما  موظفويلتزم 

  .نظمات إزالة األلغاممل SOPs إجراءات التشغيل القياسية تنسجم معأ( استخدام إجراءات 

 ب( استخدام معدات الوقاية الشخصية 
 
 األلغام.إلجراءات التشغيل القياسية ملنظمة إزالة  وفقا

 .ةصبح معروفتبمجرد أن  تقييم املخاطر امليدانيةدقة  فيأي معلومات جديدة قد تؤثر عن ج( تقديم تقرير إلى صاحب العمل 

 

 

 

 

 

 أاملرفق 

 ( معياري ) 

 املراجع

راجع امل. للحصول على في هذا النص، تشكل أحكام هذا الجزء من املعيار إليها ، من خالل اإلشارةة األحكام التياآلتيتتضمن الوثائق املعيارية 

طراف أ نحث. ومع ذلك، على هذا املرفق ال تنطبق التي من هذه املنشورات في أي  الخاصة  التنقيحاتأو  ـ/التعديالت الالحقة لو ، املؤرخة

أدناه. للحصول على  ةبيناملمن الوثائق املعيارية  الحديثةالطبعات آخر إمكانية تطبيق  لتدارسعيار املهذا الجزء من ب املتعلقةاالتفاقات 

 ISO اييساملنظمة الدولية لتوحيد املق . أعضاءعلى هذا املرفق نطبقتلوثيقة املعيارية املشار إليها لالطبعة األخيرة فإن ، ةمراجع غير مؤرخ

 املفعول حاليا: ةساريال ENأو منظمة املقاييس الدولية  ISOسجالت ب يحتفظون  IEC اللجنة الكهروتقنية الدوليةو 
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 .مبادئ توجيهية إلدراجها في املعايير -لسالمة ل جانب ISO، 51أ( دليل  

 واالختصاراتاملصطلحات والتعاريف بمسرد   IMAS 04.10 لإلجراءات املتعلقة باأللغام ب( املعايير الدولية

 التطهيرمتطلبات   IMAS 09.10 لإلجراءات املتعلقة باأللغام ( املعايير الدوليةج

 املتطلبات العامة. -السالمة والصحة املهنية  IMAS 10.10 S&OH لإلجراءات املتعلقة باأللغام ( املعايير الدوليةد

 .إزالة األلغام سالمة موقع عمل -السالمة والصحة املهنية  IMAS 10.20 S&OH أللغاملإلجراءات املتعلقة با ( املعايير الدوليةه

 معدات الوقاية الشخصية -السالمة والصحة املهنية  IMAS10.30 S & OHاملعايير الدولية لإلجراءات املتعلقة باأللغام ( و

إعداد التقارير والتحقيق في أحداث إزالة  -السالمة والصحة املهنية  IMAS 10.60 S&OHاملعايير الدولية لإلجراءات املتعلقة باأللغام ( ز

 األلغام

نظمة التسلح في أوروبا مل وبرامج التطوير أبحاثتقييم املخاطر:  - 2، الجزء املتفجرة استصالح األراض ي امللوثة بالذخائر - إرشادي ( كتيبح

 NIRAS DEMEX ،SARICONالتقنية؛  املذكرة(؛ EUCLID)واملنظمة األوروبية للتعاون في شؤون الدفاع على املدى الطويل ( WEAO) الغربية

 (.املعياريةتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. )ل    FRAUNHOFER ICTو

 

 املعيارية:فيما يلي املراجع 

 

( WEAO) منظمة التسلح في أوربا الغربيةتقييم املخاطر:  - 2الجزء  والنشاطات املتعلقة بها،   -استصالح األراض ي امللوثة بالذخائر -أ( كتيب 

 .ICT FRAUNHOFER و SARICON و ،NIRAS DEMEXالتقنية؛  املذكرات(؛ EUCLIDأبحاث وبرامج التنمية )

 www.ddasonline.comب( قاعدة بيانات حوادث إزالة األلغام، 

 ..www.jmmc.janes.comجين وإزالة األلغام، ألغام ج( 

 / طبعة من هذه املراجع. إصداريجب استخدام أحدث 

 نسخ يمتلك GICHDنسانية اإلغراض أل لاأللغام  إلزالة مركز جنيف الدولي
 
كما . التقنيةاملذكرة كافة املراجع املعيارية املستخدمة في هذه ل ا

موقع املعايير  إيجادها فيويمكن  .وأدلة ومراجع IMAS لإلجراءات املتعلقة باأللغام بسجل ألحدث نسخة / طبعة من املعايير الدولية يحتفظ

 .IMAS: www.mineactionstandards.org الدولية

املتعلقة باأللغام، أرباب العمل واملنظمات والهيئات األخرى املهتمة، الحصول على نسخ قبل البدء ببرامج ينبغي على السلطات الدولية لألعمال  

 األعمال املتعلقة باأللغام.

 

 

 

 

 

. 

  بملرفق ا
 (معلوماتي)

 DDASبيانات حوادث إزالة األلغام  قاعدة منمستمدة  SoC خطورة العواقبو  PoDاحتمال االنفجار  بيانات 
 عام. 1ب.

يمكن أن  ،ملوظفينا القابلة لالنفجار على مخلفات الحربو مثله أنواع من األلغام تمة حول التهديد الذي قي  الالحظات املبعض التعميمات و 

 
ُ
 www.ddasonline.comي: ( على املوقع اآلتDDASإزالة األلغام )ستمد من قاعدة بيانات حوادث ت

اإلحصاءات املستمدة من  إن لذلك ؛يتم إضافة سجالت جديدة عندماباستمرار DDAS محتوى قاعدة بيانات حوادث إزالة األلغام يتغير 

استخدام  تجنبتم تحديثات متكررة، إلى إجراء عفا عليها الزمن. لتجنب الحاجة  إحصاءات قاعدة البيانات يمكن أن تصبح بسرعة

http://www.mineactionstandards.org/
http://www.ddasonline.com/
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 امللحق.إحصاءات دقيقة في هذا 

 في حوادث إزالة األلغام املساهمة القابلة لالنفجار  مخلفات الحربو أنوا  األلغام  .2ب. 

 حوادث إزالة األلغام ألغام مجمل ثلثي أكثر منيتضمن 
 
  الثلث املتبقييتضمن و  ،مضادة لألفراد ا

 
 وذخائر  ألغاما

ُ
حسب أدناه في ترتيب  جتدرِ أ

 ، بدء  هاتكرار 
 
 .ا من األكثر شيوعا

 ألغام ناسفة مضادة لألفراد. .1

 .وثابة متشظيةألغام  .2

 .ألغام مضادة للدروع .3

 .)أو قنابل عنقودية( ذخائر صغيرة .4

 .)مجهولة الهوية( صواعق تفجير .5

 .(ألغام وتدية) متشظية مضادة لألفرادألغام  .6

 .أخرى ذخائر  .7

 .(يدويةقنابل ) .8

 .عبوات ناسفة .9

 .(HEهاون ) قذائف .10

 .فوسفور  .11

 دافع .12

 ا للحوادث بالنسبةتحديد اإلجراءات . 3ب. 
 
 ألكثر خطرا

النشاط فإن "، األلغام الضائعةباستثناء حوادث " ،أكثر من غيرهاما  في أوقاتحدث تلكنها من املرجح أن  ،في أي وقتالحوادث  تقعن أيمكن 

 .بتقييم املخاطر امليدانيةصلة  يذكون يفي وقت وقوع الحادث يمكن أن 

 ا في وقت وقوع حادث.النشاط األكثر شيوع  ببين أدناه امل التكرارترتيب يبدأ 

 .نطقة(والتنقيب في املفي اإلشارة )يغطي التحقيق  التنقيبحوادث 

 .(زيادة األمان، نزع فتيل أو التحريكالتعامل مع الحوادث )

 .(في اليد أدوات القطع بوجود) النباتاتحادث إزالة 

 .في اليد( وجود كاشف املعادنحادث الكشف )مع 

 .(هأو بعد هأثناءفي أو الهدم املخطط له )قبل  التدميرحادث 

 .هاكل الحوادث األخرى  عددإجمالي  من أثناء التنقيب في هناك أكثر من ضعف عدد الحوادث املسجلة

 (.SoC) خطورة العواقبأرقام . 4ب. 

 الجانب األيسر من الجدول أدناه. علىفي العمود الكائن أرقام خطورة العواقب تقع في أرقام تقييم املخاطر امليدانية، 

 : أرقام خطورة العواقب1جالجدول  

 الوفاة مأساوية 4

صابة شديدة أو عاهةإ خطيرة 3  

 إصابة خفيفة طفيفة 2

 ال توجد إصابات مؤذية مهملة 1

: تعاريف خطورة العواقب1جالجدول   

 (SoC)لتقييم خطورة العواقب للتفجيرات، يفترض أن يكون الجهاز في حالته الوظيفية. يشير الجدول)ج( أدناه إلى أرقام خطورة العواقب 

مأخوذة بناء على أدلة  (SoC)لأللغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار املستنتجة من الحوادث املسجلة، لذلك فإن أرقام خطورة العواقب 

 دث املسجلة وتعكس أرقام الخطورة املتوفعة حين حصول تفجير غير مقصود.من الحوا

، SoC)مالحظة: رقم خطورة العواقب 
 
 من في ( يأخذ بالحسبان أن العالج الطبي الجيد متوافر فورا

 
وهو غير مبني على النتيجة األكثر تكررا

 تكون أسوأ نتيجة سجلت.الحوادث املسجلة لنوع ما من األجهزة، والتي ليس من الضرورة أن 

 يتم سرد املخاطر في الجدول حسب الترتيب األبجدي. عندما ال يتم سرد خطر ما، يجب استخدام رقم الخطورة املماثل له بالخصائص.

 ( لأللغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار الشائعةSoC) خطورة العواقب: أرقام 2جالجدول 
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رقم خطورة اإلصابة  مخلفات الحرب القابلة لالنفجار املادة الخطرة: لغم/

 املوص ى به
املادة الخطرة: لغم/مخلفات الحرب القابلة 

 لالنفجار

رقم خطورة اإلصابة 

 املوص ى به

 ناسفة مضادة لألفراد  PMA-1 4 لغم متفجر ومتشظي مضاد لألفراد

 

3 

BLU-26  4 عنقودية PMA-2  ناسفة مضادة لألفراد 

 

3 

BLU-61 A/B  4 عنقودية PMA-3  3 ناسفة مضادة لألفراد 

BLU-97 4 عنقودية PMD-6 3 ناسفة مضادة لألفراد 

DPICM (M42, M77, KB1) عنقودية 

 

4 PMN 3 ناسفة مضادة لألفراد 

 3 ناسفة مضادة لألفراد PMN-2 3 صواعق تفجير )منفصلة(

ةقنبلة يدوي   Grenade (hand) 

 

4 POMZ-2  متشظية مضادة لألفرادناسفة  3 

دناسفة متشظية مضادة لألفرا POMZ-2M 4 عبوة ناسفة  3 

M14 3 عبوة ناسفة مضادة لألفراد PPM-2 3 ناسفة مضادة لألفراد 

M15  4 ناسفة مضادة للدرو PRB-M35 2 ناسفة مضادة لألفراد 

M19  3 فوسفورية 4 ناسفة مضادة للدرو 

M969  لألفرادناسفة مضادة عبوة  3 Pt Mi Ba III  4 ناسفة مضادة للدرو 

MAI-75 3 ناسفة مضادة لألفراد PROM-1/2 دناسفة متشظية مضادة لألفرا  4 

MD-82B 3 ناسفة مضادة لألفراد R2M1/2 3 ناسفة مضادة لألفراد 

 4 ناسفة مضادة للدرو  SA No.8 4 قذائف هاون )متعددة(

فرادمضادة لأل ألغام بالستيكية مباشرة/ متشظية   4 TC/6  4 ناسفة مضادة للدرو 

MS3 3 عبوة ناسفة مضادة لألفراد TM-46  4 ناسفة مضادة للدرو 

No.10 3 عبوة ناسفة مضادة لألفراد TM-57  4 ناسفة مضادة للدرو 

No.4 3 عبوة ناسفة مضادة لألفراد TMM-1  4 ناسفة مضادة للدرو 

NR409 3 عبوة ناسفة مضادة لألفراد TS-50 3 ناسفة مضادة لألفراد 

OZM 3 / 44 عبوة ناسفة متشظية مضادة لألفراد Type 72(a) 3 ناسفة مضادة لألفراد 

OZM 72 4 عبوة ناسفة متشظية مضادة لألفراد Valmara 69  ادناسفة متشظية مضادة لألفر  4 

P2Mk2/P4Mk1 3 عبوة ناسفة مضادة لألفراد VS 1.6  4 ناسفة مضادة للدرو 

P2MK-2 AT mine لغم مضادة للدرو    

 

4 VS-50 3 ناسفة مضادة لألفراد 

 راالقابلة لالنفج مخلفات الحربو  الشائعةأللغام ل( SoC) خطورة العواقبأرقام  :2ج الجدول 

 
 

القابلة  مخلفات الحربو لغام لأل بالنسبة  خطورة العواقب للتطبيق عند تعيين أرقام يوضح الجدول االتجاه العام الذي عادة ما يكون قابال

، ،مناقضةمعلومات  ما لم تتوفر 3ج في الجدول  الوارد التعميمينبغي تطبيق . إدراجهاالتي لم يتم  لالنفجار
 
 م خِد استُ  فإذا كان ملتبسا

 
 دائما

 .خطورة العواقبل أعلى رقم

 

  

 

: قاعدة عامة ألرقام خطورة العواقب3الجدول ج  

 

 

 

  ج ملرفقا

 (معلوماتي)

 يةتقييم املخاطر امليدانعن مثال  
 عام 1.ج

ال هو و  ،موقع عمل حقيقي نموذج للحل بشأنعلى أنه  استخدامهال ينبغي و  ،حول موقع عمل خيالي/افتراض ي تطبيقيهذا املرفق هو مثال 

درِج حقيقي وضعأو  بأي منطقة يتعلق
ُ
 .FRA الطريقة التي نتبعها في تقييم املخاطر امليدانيةلتوضيح، أو للمساعدة على فهم ل؛ إذ أ

 

 الجدول ج3: قاعدة عامة ألرقام خطورة العواقب 

 3 أو 2 ألغام صغيرة ناسفة مضادة لألفراد

 3 ألغام كبيرة ناسفة مضادة لألفراد

لهاك األلغام املتشظية املضادة لألفراد  4 أو 3 

كلها األلغام املضادة للدروع  4 

كلها صواعق التفجير املنفصلة  3 

كلها القنابل العنقودية  4 

كلها الذخائر األخرى   4 أو 3 
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 يةتقييم املخاطر امليدان  2.ج

على األلغام  َر ثِ لمراجعة إذا عُ ل يخضعوهذا  ،سم 12 قدره تطهير محلي على عمق من أجلسح امل إجراء على XXXXXموقع العمل في تم االتفاق 

 في باطن األرض. من ذلك أعمق هابعض وجد أو األرضسطح  من قريبة القابلة لالنفجار مخلفات الحربو 

 يتضمن ما يلي: فيكون تقييم الخطر امليداني

 .اوحالته هاتصميممن حيث كلها املتوقعة . تقييم األخطار 1 

 التي  كلها املتوفرةاإلجراءات بقائمة إنشاء . 2 
ُ
 في مكان العمل.ستخَدم يمكن أن ت

 .كلها اإلجراءات املتاحةلكل مادة خطرة وتقييم  PoDاحتمال االنفجار . تقييم 3 

دغير  ( النفجارSoC) خطورة العواقب. تقييم 4   .متعمَّ

 (؛WCظروف مواقع العمل ) تمليها. تقييم أي مخاطر إضافية 5 

 . حساب أرقام املخاطر. 6 

  .لها . مقارنة أرقام املخاطر واختيار اإلجراءات املالئمة7 

 

 الخطرة. املادة )املواد( 3.ج

 15 قبل XXXXXالقتال في محيط موقع العمل انتهى 
 
 لكن أنواع ،أللغاماحقل لال يوجد سجل و  ،عاما

 
القابلة  مخلفات الحربو من األلغام  ا

 الزمرة من قبل تعَ رِ زُ في حقول األلغام التي  عليه بشكل موثوق من سجل ما تم العثور  عليهاقد تكون موجودة ويمكن االستدالل  لالنفجار

 .ذاتها في املنطقةنفسها  املقاتلة

 جانب املحليون السكان  ، وقد استخدمةالدفاعي خطوطالما تبقى من الخنادق و رى بوضوح يُ أرض مرتفعة حيث بنطقة املتحيط 
 
 واحد ا

 
من  ا

  لحَّ الر   من البدو عائلةل وخيمة التلة منحدر
ُ
 هاساقفقدت بقرة  بشأنهناك تقرير موثوق ، و كل صيف التلة بين الحفر املتبقية في أعلى نَصُب ت

مةنطقة املتعود لعائلة بدوية في التي املاعز  تشاَهُد  كانت هذاعلى الرغم من و  ،قبل خمس سنوات املزروعة باأللغامفي املنطقة 
 
 .امللغ

 املتوقعة هي: املواد الخطرة

 مضادة لألفراد  PMNألغام • 

 •POMZ-2 .ألغام وتدية متشظية 

 •PKMK-2 ألغام مضادة للدروع 

 .ملم 72 عيار هاون  قذائف• 

 التي تمثلها أدناه. شدةتم تقييم درجة ال

  

 املضادة لألفراد PMNألغام  .3.1 -ج

على  دفونةفي حالة وظيفية ومعتقد أن هذه األلغام ويُ  ،املضادة لألفراد  PMNثالثة صفوف متداخلة من ألغام من املتوقع أن تكون هناك 

 ية:اآلتلألسباب تم افتراض ذلك قد و  ،سطح األرضمن سم  3عمق 

 (اإلبل :مثل) ؛واملاشية الثقيلة ،واملدنيين ،إزالة األلغامعمال لهذه األلغام من قبل بشكل منتظم  متعمدةانفجارات غير  حدوث• 
 
في  ، ومؤخرا

 مناطق ملغومة مماثلة.

  .على عمق ضحلمدفونة خبرة في حقول ألغام مماثلة إلى أن األلغام تشير ال• 

 

في معظم حاالت ف ؛في أرض صلبة كشفهاأثناء  في ن معظم الحوادث التي تنطوي على هذه األلغام تحدثأإزالة األلغام  حوادثر سجل ظهِ يُ 

 ضمنلألفراد  خطيرةإصابات في تسبب يويمكن أن املضاد لألفراد أكثر من أي لغم آخر،  PMNحوادث إزالة األلغام املسجلة ينفجر اللغم 

 دائرة نصف قطرها ثالثة أمتار.

التعويضية  كواشف املعادن باستخدام املطلوبعمق العلى  عليها سهل العثور ي التي األلغام من دوتع ،كبير معدنيهذه األلغام لديها توقيع 

(GC )املتوفرة. 

َرُض أن  
َ
م اللغم بحيث مِ كما صُ  ،كغ 7زيد عن ضغط ي بتطبيق انكشفتأو  تم الدوس عليها ، وستنفجر إذافي حالة عملهذه األلغام ويفت

 ينطلق إذا تم إحداث ضغط على حافة الصفيحة بأقل من الضغط املطلوب.
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 املتشظية POMZ-2ألغام . 3.2 - ج

  ،غير وظيفية هي ألغام POMZ-2 املتشظية ذات الوتد الخشبيأللغام اد أن عتَق يُ 
ُ
 ة:اآلتيخذ هذا القرار لألسباب وقد ات

وعادة ما  ،األلغامهذه  تداعتقد ف. POMZ-2 أللغام وتاد خشبيةاأل  فسدتفي املنطقة، نفسها املوجودة الفئة العمرية  ذاتل ألغام و في حق• 

 بسهولة.التفجير بحيث ال يمكن سحب إبرة القادح  صمام تآكلو  تفجيرها،صمام  تنفصل عن

 سليمة.أي منها ، ولكن لم يعثر على موجودة أجزاء من أسالك التعثر في حقول ألغام مماثلة، ال تزال• 

 أو األوتاد، أو أسالك التعثر.، األلغام وجود على مرئيليس هناك دليل • 

 مما يعني أن أسالك التعثر لم تعد وظيفية. حوادث؛املاعز فوق املنطقة امللغومة دون وقوع تتحرك • 

  ه منأن إلى إزالة األلغام حوادثيشير سجل 
 
 جراءات خاصة الزمة إلزالتهاإوجد توأنه ال ، زالةعملية اإل هذه األلغام خالل أن تنطلق  النادر جدا

 اأن الصمامات في حد ذاته يفهمواويجب أن  التفجير، صمامات لكي يتعرفوا على طريقة فصل ؛زالة األلغامإ عماليجب تدريب ، و آمن بشكل

 الخبرة. عديمون موظفو  يقدَم على فصلهاال ينبغي أن مادة خطرة، وأنه 

 املطلوبزالة اإل عمق ب عليهامن السهل العثور  أنهيعني  ، فهذاMUVطراز من وصمامات  ،على املعدن بنسبة عالية وبما أن جسد اللغم يحتوي 

 .املتوفرة GC كواشف املعادن التعويضية باستخدام

   أو معدوم. ،ذات خطر منخفض تعد لذلك فهي حالها؛لم تعد على  الخاصة بهاوأسالك التعثر  ،غير وظيفية ألغام فترض أن هذه األلغام هيي

 

 املضاد لألفراد P2MK-2. اللغم 3.3 -ج

لةلم تكن هناك أي واملنحدر الصاع، و في أسفل التل،  غير املمهدةق الطر ت بين عَ ِض وُ  قد P2MK-2ربما كانت ألغام  أو حوادث  حوادث مسجَّ

قد ، فألنه تم العثور على هذه األلغام في حاالت مماثلة ؛يعتقد أنها قد تكون موجودةتتعلق باأللغام املضادة للدروع في هذه املنطقة، ولكن 

ا تكون تحذير  قد قد أن الصخرة عتَ ويُ  ،القمةت على عَ ِض مع صخرة كبيرة وُ سم داخل األرض وأحيانا  30ت مدفونة على عمق يصل إلى َد ِج وُ 

 صديقة.الللقوات 

ن كجم 180ر من أكث هوضغط التشغيل العادي لهذه األلغام البالستيكية إن  أنها تعرضت  التي تم الكشف عنها هذه األلغام عنأمثلة ، وتبي 

عندما  ، ويمكنمضاد لألفراد تحت لوحة الضغطاللغم بواسطة لغم آخر  ينطلق ،الضغط لوحةوتفتت  ،أشعة الشمس للتلف بسبب

 لذلك مسجلة؛في أي حوادث  يحصلهذا لم  غير أن، فوقهوظف عليه عندما يخطو املضغط البسبب ينطلق اللغم أن  ضغطلوحة  تضرر ت

 ُيس
 
 .تبعد جدا

 ،السنوات الخمس املاضية في مدنيتين تينبعربوقعا لغام لأل ثينفي حاد تانفجر أللغام  هي من الفئة العمرية نفسها P2MK-2 ATاأللغام 

 وظيفية. افترض أنها في حالةلذلك و 

سم بأجهزة الكشف عن  12في عمق يزيد على موثوق عليها بشكل يجعل من املستحيل العثور  P2MK-2 أللغام  املنخفضاملحتوى املعدني إن 

 على فيه البحث تمقد موقع العمل  مناأللغام من خالل ضمان أن الجزء املشتبه به إهمال خطر  مواجهةلذلك ينبغي  ؛املتاحة GC املعادن

األلغام على عمق أكبر من تم إخفاء املركبات أو للزراعة في املستقبل. إذا  إليقافقد يستخدم األرض عند قاعدة التل مستوى ألن  ؛عمق أكبر

الذين يدوس عليه املوظفين وهذا يعني أنه يمكن أن  ،لم يتعرض ألشعة الشمس وبذلك ال يزال في حالة جيدة اللغم يفترض أنفسم،  12

 .العمق محدودكاشف معادن  باستخداميبحثون 

كالب   استخدامب في املنطقةالبحث  وإما، استخدام كاشف للمعادنو إما إزالة طبقة التربة والبحث مرة أخرى ة ستكون الحقاإلجراءات ال

  مدربة ( EDDs) للكشف عن املواد املتفجرة
 
  تدريبا

 
 عمق املتوقع.القادرة على الكشف عن األلغام في و  مناسبا

 

 مم72عيار  HEقذائف الهاون  . 3.4-ج

 موقعفي  أن تكون موجودة مم في مواقع دفاعية مماثلة، وبالتالي من املتوقع72 من عيار غير منفجرة  HEتم اكتشاف وجود قذائف هاون 

 العمل.

قوة يمكن  أيتجاوز إلى حد كبير ت هاولكن يعتقد أن ة،غير معروف انطالق الحشوة املتفجرة لهذا النوع من القذائفالقوة املطلوبة لبدء إن 

 يوحي بإزالة األلغام  حوادثسجل إن زالة األلغام. إل أثناء اإلجراءات اليدوية  في تطبيقها عن طريق الخطأ
 
وال ، أنها تمثل مخاطر منخفضة جدا

 ملوظفين.على ا التي تقع إجراءات خاصة للحد من املخاطر حاجة التخاذ

املتاحة للكشف عن  GCأجهزة زالة املطلوبة باستخدام اإل  عليها بعمق يعني أنه من السهل العثور  الهاون قذائف املرتفع لني املحتوى املعد

 املعادن.
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 العمل  موقعالتي قد تكون في مم 72عيار  HEإن قذائف الهاون 
 
 منخفض تمثل خطرا

 
  ، أوا

 
في اإلجراءات اليدوية  أثناء استخدامفي ، معدوما

 األلغام.إزالة 

 

 اإلجراءات املتاحة. 4 -ج

 لصاحب العمل هي:املتاحة إزالة األلغام إجراءات 

 . إزالة األلغام يدوي1
 
 والتحقيق في العالمات. ،للكشف عن املعادن GCباستخدام أجهزة  ا

2 . 
 
 نطقة.حفر املباستخدام تقنيات إزالة األلغام يدويا

 املشتركة. األصول حفار باستخدام  امليكانيكي التحضير. 3

 إلشارات(.في ا)مع التحقيق اليدوي  للكشف عن املواد املتفجرة املشتركة كالب األصول . استخدام 4

ستخَدم 
ُ
عندما كفاءة الوهذا يعني أن استخدامها قد يقلل من  ،وقد ال تكون متاحة عند الحاجة ،ةالكبير  املتطلباتاألصول املشتركة في ت

 بانتظار توفرها.هناك فترة توقف  تكون 

  

 إجراءات متنوعةب ثناء القيامفي أ( PODاحتمال التفجير ). 5 -ج

تم كما  ،أدناه أ( في الجدول PODاحتمال التفجير ) تقديرتم وقد ، مادة خطرة كلفي زالة األلغام وإل إجراء  هناك احتمال لوقوع انفجار في كل

 :ةاآلتيمن القائمة  رقمإعطاء بتقييم احتمال التفجير 

 .في كثير من األحيان مع هذا اإلجراءبشكل متكرر يمكن أن يحدث يعني أنه  4

ام اإلجراء استخِد إذا تم  أن يحدث املحتملمن يعني أنه  3 ا صحيح   .استخدام 

 يعني أنه  2
 
 .غير صحيح م  استخد اإلجراء اسُتخِدمإذا  يحدث أحيانا

ااإلجراء  خِدماستُ  لوجدا أن يحدث حتى من النادر يعني أنه  1  .غير صحيح استخدام 

 أثناء القيام باإلجراءات املتاحةفي ( POD، الجدول أ. احتمال التفجير )جاملرفق 

 في حالة وظيفية طبيعية( تم اعتبارهاملضاد لألفراد )  PMNاملادة الخطرة: اللغم

  :1اإلجراء 
 
  والتحقيق في اإلشارة للكشف عن املعادن GCباستخدام أجهزة إزالة األلغام يدويا

ايمكن أن يحدث إذا استُ    غير صحيح خِدم اإلجراء استخدام 
 
 2 يحدث أحيانا

 باستخدام تقنيات الحفر في :2اإلجراء 
 
 املنطقة إزالة األلغام يدويا

ا خِدم اإلجراءيمكن أن يحدث إذا استُ   3 محتمل الحدوث  اصحيح   استخدام 

 التحضير امليكانيكي باستخدام حفار األصول املشتركة :3اإلجراء 

 4 متكرر الحدوث يحدث في كثير من األحيان مع هذا اإلجراء

 استخدام كالب األصول املشتركة )والتحقيق اليدوي في اإلشارات( :4اإلجراء 

م اإلجراء اليدوي أو كالب الكشف عن الذخائر املتفجرة خِد استُ إذا  يمكن أن يحدث

ا   غير صحيح استخدام 

 
 
 2 يحدث أحيانا

 املضاد األفراد )تم اعتباره في حالة غير وظيفية( POMZ-2املادة الخطرة: اللغم 

  :1اإلجراء 
 
 والتحقيق في اإلشارة للكشف عن املعادن GCباستخدام أجهزة إزالة األلغام يدويا

ام اإلجراء خِد نادر الحدوث للغاية حتى لو استُ  غير صحيح استخدام   1 بعيد االحتمال 

 باستخدام تقنيات الحفر في :2اإلجراء 
 
 املنطقة إزالة األلغام يدويا

انادر الحدوث للغاية حتى لو اس  1 بعيد االحتمال غير صحيح تخدم اإلجراء استخدم 

 التحضير امليكانيكي باستخدام حفار األصول املشتركة :3اإلجراء 

اث للغاية حتى لو نادر الحدو   1 بعيد االحتمال  غير صحيح اسُتخِدم اإلجراء استخدام 

 استخدام كالب األصول املشتركة )والتحقيق اليدوي في اإلشارات( :4اإلجراء 

ام اإلجراء خِد نادر الحدوث للغاية حتى لو استُ   1 بعيد االحتمال غير صحيح استخدام 

 املضاد للدرو  )تم اعتباره في حالة وظيفية طبيعية( P2MK-2 اللغم

  :1اإلجراء 
 
 والتحقيق في اإلشارة للكشف عن املعادن GCباستخدام أجهزة إزالة األلغام يدويا

ام اإلجراء خِد نادر الحدوث للغاية حتى لو استُ   1 بعيد االحتمال غير صحيح استخدام 
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 باستخدام تقنيات الحفر في :2اإلجراء 
 
 املنطقة إزالة األلغام يدويا

اخِدم اإلجراء يمكن أن يحدث إذا استُ    اصحيح   استخدام 
 
 2 يحدث أحيانا

 التحضير امليكانيكي باستخدام حفار األصول املشتركة :3اإلجراء 

ا خِدم اإلجراء يمكن أن يحدث إذا استُ   3 محتمل الحدوث اصحيح  استخدام 

 استخدام كالب األصول املشتركة )والتحقيق اليدوي في اإلشارات( :4اإلجراء 

ا نادر الحدوث للغاية حتى لو استخدم اإلجراء   1 بعيد االحتمال غير صحيح استخدام 

 مم: )تم اعتبارها في حالة وظيفية طبيعية( 72قذائف الهاون عيار 

  :1اإلجراء 
 
 والتحقيق في اإلشارة للكشف عن املعادن GCباستخدام أجهزة إزالة األلغام يدويا

ام اإلجراء خِد نادر الحدوث للغاية حتى لو استُ   1 بعيد االحتمال غير صحيح استخدام 

 باستخدام تقنيات الحفر في :2اإلجراء 
 
 املنطقة إزالة األلغام يدويا

ام اإلجراء خِد نادر الحدوث للغاية حتى لو استُ   غير صحيح استخدام 

 

 1 بعيد االحتمال

 التحضير امليكانيكي باستخدام حفار األصول املشتركة :3اإلجراء 

ا اإلجراء  مَ خِد نادر الحدوث للغاية حتى لو استُ   1 بعيد االحتمال غير صحيحاستخدام 

 استخدام كالب األصول املشتركة )والتحقيق اليدوي في اإلشارات( :4اإلجراء 

ااإلجراء  خدمَ للغاية حتى لو استُ نادر الحدوث   1 بعيد االحتمال غير صحيح استخدام 

 (POD) حدوث انفجارحتمال ال ا رقم: تعيين (أ)، الجدول (ج)املرفق 

 

أدناه.  (ج)باستخدام الجدول  وتخمين كل مادة خطرة وذلك (SoC) خطورة العواقب وتقدير، غير متعمدانفجار  حدوث أهمية ِدَدتُح  

 أدناه،  (ب)وباستخدام الجدول 
ُ
 اليسار. الكائن إلى العمود فيأحد األرقام  وأعطي لها خطورة العواقب َنتم ِ خ

 (SoC) خطورة العواقب، الجدول ب: جاملرفق  

ةمميت مأساوية 4  

صابة شديدة أو عاهةإ خطيرة 3  

 أذى طفيف طفيفة 2

مؤذية إصاباتال  مهملة 1  

انفجار كل مادة خطرةخطورة عواقب   

 املضاد لألفراد PMNاللغم 

 صابة شديدة أو عاهةإ خطيرة 3

 املضاد لألفراد  POMZ-2اللغم 

 صابة شديدة أو عاهةإ خطيرة 3

 املضاد للدرو  P2MK-2اللغم  

 ةمميت مأساوية 4

 مم 72عيار  HEقذائف الهاون 

 ةمميت مأساوية 4

 املحتملة خطورة العواقبرقم ل تحديدالجدول ب: و ، ج املرفق

  خطورة العواقب تفي حالة وظيفية. وقد اختيرِ  املتفجر فترض أن يكون الجهازا، االنفجار شدة إصاباتعند تقييم 
 
  .األكثر احتماال

  

 (WCظروف مواقع العمل ) تهي أضافالذ( املخاطر) الخطر  .6.ج

  العالماتوضع أن اإلشراف العادي وإجراءات ب مقتنعصاحب العمل 
ُ
ألن الظروف في مكان العمل  ؛وهذا ممكن ،في مكان العمل مخدستست

 .الطبيعيةمشابهة لبيئة العمل 

 في الجدول أدناه.هذا موقع العمل ب لها صلةالتي  ظروف مواقع العمل تدرِ ُس و 

 (WC: املخاطر املتزايدة التي تشكلها شروط موقع العمل )ج، الجدول جاملرفق 
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موقع العملشروط  الخطر  معدل الخطر عوامل للحد من خطر االنفجار و/أو اإلصابة 

 عند البحث عن ألغام متفجرة مضادة لألفراد

 األدوات املتاحة املقاومة لالنفجار ذات املقبض الطويل. أرض صلبة/صخرية 2+

 التحضير امليكانيكي لألرض غير عملي بسبب االنحدار

+1 

 0 .التلوث باملعادن غير معروف. تتوفر مغانط قوية صغيرة قوية قطع مغانط معدنية 7أكثر من  1+

  انحدار شديد 1+
 
وبشكل مستقيم، أو بشكل  يجب أن يتم إجراء اإلزالة صعودا

 مائل، وضمان ارتداء العاملين ألحذية مناسبة مقاومة لالنزالق.

0 

 ؛املحليينوجود ضابط اتصال مشترك قام بالتنسيق مع املالكين  واش يوجود امل 1+

 كي ال تكون املاشية طليقة في موقع العمل.

0 

البحث عن ألغام وتدية متشظية مضادة لألفراد عند  

 0 أداة أخرى  استخدم كاشف املعادن قبل أي أوراق متناثرة على األرض 1+

سيتم بعناية قطع األعشاب الخفيفة باليد، والشجيرات الصغيرة  تشابكةشجيرات م 3+

 املنتشرة.

0 

 0 .التلوث باملعادن غير معروف. تتوفر مغانط قوية قطع مغانط معدنية صغيرة قوية 7أكثر من  1+

ا وبشكل مستقيم، أو بشكل يجب أن يتم إجراء اإلزالة صعود   انحدار شديد 1+

 مائل، وضمان ارتداء العاملين ألحذية مناسبة مقاومة لالنزالق.

0 

مشترك قام بالتنسيق مع املالكين املحليين وجود ضابط اتصال  واش يوجود امل 1+

 كي ال تكون املاشية طليقة في موقع العمل.

0 

 عند البحث عن ألغام مضادة للدرو 

 0 على مزيلي األلغام عدم استخدام أدوات يدوية ثقيلة أرض صلبة/صخرية 1+

 ؛وجود ضابط اتصال مشترك قام بالتنسيق مع املالكين املحليين مواش يوجود  1+

 كي ال تكون املاشية طليقة في موقع العمل.

0 

 عند البحث عن العتاد الحربي

 1+ يجب استخدام كواشف املعادن أرض صلبة/صخرية 2+

ا وبشكل مستقيم، أو بشكل يجب أن يتم إجراء اإلزالة صعود   انحدار شديد 1+

 مائل، وضمان ارتداء العاملين ألحذية مناسبة مقاومة لالنزالق.

0 

 

 (WCشكلها شروط موقع العمل )تالتي  املخاطر املتزايدة: (ج)الجدول و ، (ج)املرفق 

 

 (د)والجدول ، (ج)كما هو مبين في امللحق  كل إجراءو  مادة خطرةروف موقع العمل للمجموع الكلي لكل ظشكلها تالتي املخاطر املتزايدة تضاف 

 أدناه.

  

 

 

 العوامل ذات الصلة كلالجمع بين . 7.ج

 

  خطرة مادةكل نتائج تمت مضاعفة 
 
في  إجمالي املخاطر اإلضافية لظروف مكان العمل إضافة ، ثم(ب)والجدول  (أ)في الجدول  وكل إجراء معا

  رقم الخطر املحدد لتلك املادة الخطرة وذلك اإلجراء املتخذ في موقع العمل.وهو  ،26و1يتراوح بين املحصلة رقم و  ،(ج)الجدول 

 أدناه. (د)، الجدول (ج)في املرفق تظهر نتائج هذا املثال 

 

 توليد أرقام املخاطر :د ، الجدول ج املرفق

 PMNاملادة الخطرة: اللغم 

 املضاد لألفراد

احتمال االنفجار 

 )من الجدول أ(

خطورة العواقب )من  

 الجدول ب(

املخاطر املتزايدة ملوقع  

 (جالعمل )من الجدول 

محصلة أرقام  

 الخطر
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  إزالة: 1 اإلجراء
 
األلغام يدويا

، GCباستخدام كاشف املعادن 

 والتحقيق في اإلشارات

2 X 3 + 1 = 7 

   :2اإلجراء 
 
إزالة األلغام يدويا

 باستخدام تقنيات الحفر في املنطقة

3 X 3 + 1 = 10 

التحضير امليكانيكي  :3إلجراء ا

 باستخدام حفار األصول املشتركة

4 X 3 + 1 = 13 

كالب األصول املشتركة  :4اإلجراء 

 EDDللكشف عن املواد املتفجرة 

2 X 3 + 1 = 7 

احتمال االنفجار  POMZ-2 املادة الخطرة: اللغم

 )من الجدول أ(

خطورة العواقب )من  

 الجدول ب(

املخاطر املتزايدة ملوقع  

 (جالعمل )من الجدول 

محصلة أرقام  

 الخطر

 : 1اإلجراء 
 
إزالة األلغام يدويا

، GCباستخدام كاشف املعادن 

 والتحقيق في اإلشارات

1 X 3 + 0 = 3 

   :2اإلجراء 
 
إزالة األلغام يدويا

 باستخدام تقنيات الحفر في املنطقة

1 X 3 + 0 = 3 

التحضير امليكانيكي  :3إلجراء ا

 باستخدام حفار األصول املشتركة

3 X 3 + 0 = 9 

كالب األصول املشتركة  :4اإلجراء 

 EDDللكشف عن املواد املتفجرة 

 )والتحقيق اليدوي في اإلشارات(

1 X 3 + 0 = 3 

 P2MK2املادة الخطرة: اللغم 

AT  املضاد للدرو 

االنفجار  احتمال

 )من الجدول أ(

خطورة العواقب )من  

 الجدول ب(

املخاطر املتزايدة ملوقع  

 (جالعمل )من الجدول 

محصلة أرقام  

 الخطر

 : 1اإلجراء 
 
إزالة األلغام يدويا

، GCباستخدام كاشف املعادن 

 والتحقيق في اإلشارات

1 X 4 + 0 = 4 

   :2اإلجراء 
 
إزالة األلغام يدويا

 باستخدام تقنيات الحفر في املنطقة

2 X 4 + 0 = 8 

التحضير امليكانيكي  :3إلجراء ا

 باستخدام حفار األصول املشتركة

3 X 4 + 0 = 12 

كالب األصول املشتركة  :4اإلجراء 

 EDDللكشف عن املواد املتفجرة 

 )والتحقيق اليدوي في اإلشارات(

1 x 4 + 0 = 4 

املادة الخطرة: قذائف الهاون 

HE  مم 72عيار 

احتمال االنفجار 

 )من الجدول أ(

خطورة العواقب )من  

 الجدول ب(

تزايدة ملوقع املخاطر امل 

 (العمل )من الجدول ج

محصلة أرقام  

 الخطر

 : 1اإلجراء 
 
إزالة األلغام يدويا

، GCباستخدام كاشف املعادن 

 والتحقيق في اإلشارات

1 X 4 + 1 = 5 

   :2اإلجراء 
 
إزالة األلغام يدويا

 باستخدام تقنيات الحفر في املنطقة

1 X 4 + 1 = 5 

التحضير امليكانيكي  :3إلجراء ا

 باستخدام حفار األصول املشتركة

1 X 4 + 1 = 5 

كالب األصول املشتركة  :4اإلجراء 

 EDDللكشف عن املواد املتفجرة 

 )والتحقيق اليدوي في اإلشارات(

1 X 4 + 0 = 4 

 توليد أرقام املخاطر : د ، الجدول جاملرفق 
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 مادة خطرة ولكل إجراءحساب املخاطر لكل  تقدير  .8. ج

 أدناه. (ج)باستخدام الجدول مادة خطرة ولكل إجراء محدد في موقع العمل كل لبالنسبة  رقم الخطر حسابتم تقدير 

 : أرقام الخطر املقبولة وغير املقبولة(هـ)، الجدول (ج) املرفق

 خطر هذا الرقم يمثل  غير مقبول  10-26
 
غير مقبول: ينبغي اتخاذ إجراءات بديلة للحد من الخطر ما لم يكن املوظف محمي من  ا

 خالل املسافة أو من خالل وسائل أخرى 

 إال في حال لم تكن هناك إجراءات بديلة يمكن حشدها. مقبول ولكن غير مرغوب 9
 
 ال ينبغي أن يكون مقبوال

و ولكن حصول إصابة خطيرة أو مميتة همستوى هذا الخطر يعني أنه يمكن أن يحدث انفجار غير متعمد،  مقبول  5-7

  أمر بعيد االحتمال

  . مستوى هذا الخطر يعني أن حصول أي إصابة خطيرة أو مميتة هو أمر بعيد االحتمال عادي 1-4

 أرقام املخاطر املقبولة وغير املقبولة :(هـ)، والجدول (ج) املرفق

 

 مقارنة املخاطر . 8.1- ج

 قبولة.املخاطر غير امل تزَ ي ِ وُم  ،تهديد في جدول واحدمصدر بين اإلجراءات وأرقام املخاطر لكل  ُجِمَع ملقارنة املخاطر، 

 مقارنة أرقام املخاطر :(ز)، الجدول (ج)املرفق 

املضاد  PMNاللغم  اإلجراء

 لألفراد

املضاد  POMZ-2اللغم 

 لألفراد

املضاد  P2MK2اللغم 

 للدرو 

عيار  HEقذائف الهاون 

 مم 72

 : 1اإلجراء 
 
إزالة األلغام يدويا

، GCباستخدام كاشف املعادن 

 والتحقيق في اإلشارات

7 3 4 5 

   :2اإلجراء 
 
إزالة األلغام يدويا

 باستخدام تقنيات الحفر في املنطقة

10 3 8 5 

التحضير امليكانيكي  :3إلجراء ا

 باستخدام حفار األصول املشتركة

13 9 12 5 

كالب األصول املشتركة  :4اإلجراء 

 EDDللكشف عن املواد املتفجرة 

 )والتحقيق اليدوي في اإلشارات(

7 3 4 5 

 

 : مقارنة أرقام املخاطر(ز)، الجدول (ج)املرفق 

 

  األرقام هذهو  ،ثالثة أرقام مخاطر أكبر من تسعة توجد
 
من خالل تعزيز وسائل الحماية  الخطر نسبة تخفيض يتمغير مقبولة ما لم  عموما

 .تعديلهاالدروع أو املسافة التي يمكن استخدام الشخصية، و 

 

 

أن مشغل طاملا و  .باستخدام الحفار التحضير امليكانيكي: 3جراء اإل أثناء في  نيحدثاثالثة ال رقمين للخطر غير مقبولين من هذه األرقام ةثمو 

ال يزال فعلى مسافة مناسبة، وطاملا أن املوظفين اآلخرين يحافظون  ،درع مناسباستخدام ب الخطر املحتملضد  بشكل آمن محمي الحفار

 
 
 يُ في املناطق التي اإلجراء  استخدام ممكنا

َّ
للدروع قد  لغم مضاد من انفجارحماية املوظف فإن  . ومع ذلكوجود ألغام مضادة لألفراد فيهاع توق

 يُ  استخدام الحفار؛ إذلذلك ال ينبغي  ؛وستتضرر آلة الحفر بالتأكيد باملستطاع، يكون  ال
َّ
 .املضادة للدروع P2MK2 ع وجود ألغام من نوع توق

 : إزالة األلغام يدوي2جراء اإل  في يظهرفأما رقم الخطر املتبقي غير املقبول 
 
 في املناطق التي يُ  املكانباستخدام تقنيات حفر  ا

َّ
فيها وجود  عتوق

 ألغام مضادة لألفراد، وهذا ينبغي تجنبه.

 

 املختارةاإلجراءات  . 8.2 -ج
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البحث ومن املمكن أن يؤدي  أجهزة الكشف عن املعادن،ا باستخدام األلغام يدويًّ  هو إزالة اإلجراء املتبع في مكان العمليجب أن يكون 

 امل P2MK2 AT اكتشاف األلغام املضادة للدروعل فشإلى  بكاشف املعادن
 
 من جديد، تقييم الوضع يجباملهمة،  تنتهيعندما ، و دفونة عميقا

؛ P2MK2قد يوجد فيها ألغام مضادة للدروع املنطقة التي  يجب البحث فيما بعد ضمنإذا لزم األمر، و 
 
وذلك باستخدام  املدفونة عميقا

 .سم 30 على عمق يصل إلىلكشف عن املواد املتفجرة لكالب األصول املشتركة املدربة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 د رفقامل

 ( معياري ) 
 لتقييم املخاطر امليدانية قوالب

 ةالفعالالل اإلجراءات جدول تقييم املخاطر امليدانية أ: احتمال االنفجار خ

 أدناه (أ)ر احتمال وقوع انفجار بالنسبة لكل إجراء إزالة األلغام ولكل مادة خطرة في جدول تقييم املخاطر امليدانية ُيقدَّ 
ُ
ظروف املواد  سدرَ ، وت

ىوقوع االنفجاراملتوقعة عند تقدير احتمال الخطرة 
َ
 :يةاآلتمن القائمة  رقم الحتمال االنفجار ، وُيعط

4 

3 

2 

1 

 متكرر 

 محتمل

األحيانبعض   

 غير محتمل

 يحدث معظم األحيان مع هذا اإلجراء

ام اإلجراء خِد يحدث إذا استُ   اصحيح   استخدام 

ا م اإلجراءخِد يحدث إذا استُ   غير صحيح استخدام 

ام اإلجراء خِد ا ما يحدث حتى لو استُ نادر    غير صحيح استخدام 

 اإلجراءات املتاحة. احتمال وقو  انفجار خالل (أ)جدول تقييم املخاطر امليدانية 
]اسم املادة الخطرة[املادة الخطرة:   
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وصف اإلجراء[]: 1اإلجراء    
   ]الرقم[

]وصف اإلجراء[ :2اإلجراء   
   ]الرقم[

]وصف اإلجراء[ :3اإلجراء   
   ]الرقم[

]وصف اإلجراء[: 4اإلجراء   
   ]الرقم[

]اسم املادة الخطرة[املادة الخطرة:   
اإلجراء[]وصف : 1اإلجراء   

   ]الرقم[
]وصف اإلجراء[: 2اإلجراء   

   ]الرقم[
]وصف اإلجراء[: 3اإلجراء   

   ]الرقم[
]وصف اإلجراء[ :4اإلجراء   

   ]الرقم[
]اسم املادة الخطرة[املادة الخطرة:   

]وصف اإلجراء[: 1اإلجراء   
   ]الرقم[

]وصف اإلجراء[: 2اإلجراء   
   ]الرقم[

]وصف اإلجراء[: 3اإلجراء   
   ]الرقم[

]وصف اإلجراء[: 4اإلجراء   
   ]الرقم[

]اسم املادة الخطرة[املادة الخطرة:   
]وصف اإلجراء[: 1اإلجراء   

]الرقم[     
]وصف اإلجراء[ :2اإلجراء   

   ]الرقم[
]وصف اإلجراء[: 3اإلجراء   

   ]الرقم[
]وصف اإلجراء[: 4اإلجراء   

   ]الرقم[
 

 ( خالل اإلجراءات املتاحة.PODتقييم الخطر امليداني. تقييم احتمال وقوع انفجار ) (أ)جدول 

 

 

 

 خطورة العواقبرقم : (ب)جدول تقييم الخطر امليداني 

 

 
ُ
ِ ق
 لتقييم خطورة العواقب أدناه، و  (ب)خطورة العواقب بالنسبة لكل مادة خطرة باستخدام الجدول  ترَ د 

ُ
ِ ق
عطي  ترَ د 

ُ
خطورة العواقب وأ

  اليسار.الكائن إلى   العمودمن األرقام  أحد

 تفجير، يُ  خطورةلتقييم شدة 
َ
 ض رَ فت

 
  في حالة وظيفية. املتفجر أن يكون الجهاز دائما

 

 : خطورة العواقب(بجدول تقييم الخطر امليداني )
4   

 مأساوية

  

   3 وفاة

 خطيرة

 شديدة أو عاهة إصابة
  إصابة طفيفة طفيفة 2



    10.20-02/ 09ملذكرة التقنية ا
 1.0اإلصدار 

2013التعديل األول: تموز/يوليو   

26 
 

 إصابات مؤذيةال  مهملة 1
 خطورة عواقب انفجار كل مادة خطرة

 ة[لجدول ألكبر عدد من املخاطر املتوقع]تطويل ا

 ] اسم املادة الخطرة[
   ]الرقم[

 
  ] اسم املادة الخطرة[

   ]الرقم[
 
  ] اسم املادة الخطرة[

   ]الرقم[
 
 ] اسم املادة الخطرة[

   ]الرقم[
 
 ] اسم املادة الخطرة[

   ]الرقم[
 
 ] اسم املادة الخطرة[

   ]الرقم[
 
 ] اسم املادة الخطرة[

   ]الرقم[
 
  ] اسم املادة الخطرة[

   ]الرقم[
 

 املحتملة. لشدة اإلصابات العواقبخطورة رقم  تقدير: (ب)جدول تقييم الخطر امليداني 

  

 

 

 

 

 (WCظروف مواقع العمل ) أضافهي الذ( املخاطر) الخطر : ج تقييم الخطر امليداني جدول 

، العمل موقع مع ناسبكي يتل ؛ججدول تقييم الخطر امليداني محتوى يجب تعديل  لذلك ؛فريدة شروط ( هيWCشروط موقع العمل )

 .ما يقتض ي األمرشروط جديدة عند وإضافة، تم إدراجهاالتي يجب إزالة بعض الشروط و 

روط موقع العملش )األخطار( الذي تضيفه: الخطر ججدول تقييم املخاطر امليدانية   

معدل  عوامل الحد من خطر االنفجار و/أو اإلصابة التي حدثت لآلخرين شروط موقع العمل الخطر

 الخطر

 عند البحث عن ألغام متفجرة مضادة لألفراد 

استخدم وسائل استخدام أدوات مقاومة لالنفجار، ووسائل يدوية ذات مقبض طويل، أو  أرض صلبة/صخرية 2+

 .التحضير امليكانيكي لألرض

+1 

 0 اتركها تجف أرض لينة/رطبة 1+

 0 استخدام مجارف األوراق ذات املقبض الطويل وأجهزة الكشف عن املعادن. متناثرة على األرض شجر أوراق 1+

قطع بعناية باستخدام اليد حتى يصبح سطح األرض مرئيًّ   شجيرات كبيرة 1+
ُ
 0ا وبحيث يستطيع رأس البحث ت
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 جد  
 
 ا من سطح األرض.لكاشف املعادن التحرك قريبا

حصيرة الجذور فوق سطح  1+

 األرض

 
 
 0 تحضير األرض ميكانيكيا

قطع مغانط معدنية  7أكثر من  1+

 صغيرة قوية  

 0 ال توجد أي صواعق تفجير تتأثر باملغناطيس(. إذ) ؛استخدم مغانط قوية

، بشكل مستقيم، أو مائل، وضمان ارتداء العاملين ألحذية مناسبة  انحدار شديد 1+
 
إجراء اإلزالة صعودا

 مقاومة لالنزالق.

0 

 توزيع أدوات قطع األسالك وأدوات السحب وإجراء التدريب على استخدامها في مكان العمل. عوائق األسالك 1+

 

0 

 والتدرب على وضع مماثل وزيادة عمق البحث داخل العائق.م عالمات واضحة، ااستخد املصارف والخنادق واألقنية 1+

 م أداة حفر ميكانيكية وأداة غربلة إذا توفرت.ااستخد

0 

 0 وجود ضابط اتصال مشترك للتنسيق مع املالكين املحليين لضمان عدم وجود املاشية. وجود املواش ي 1+

 عند البحث عن ألغام متشظية )ذات الوتد( مضادة لألفراد

استخدم أجهزة الكشف عن املعادن قبل أي أداة أخرى، وبعد إزالة أوراق الشجر املتناثرة  أوراق شجر متناثرة على األرض 1+

.
 
 استخدمها مجددا

0 

استخدم آلة قطع ميكانيكية. إذا لم تتوفر، اقطع النباتات من األعلى ألطوال قصيرة، ثم  شجيرات كبيرة 2+

املعادن بعد كل عملية قطع. تحسس أسالك التفخيخ قبل امسح املكان باستخدام كاشف 

 كل عملية قطع في حال وجود أسالك التفخيخ.

0 

قطع مغانط معدنية  7أكثر من  1+

 صغيرة قوية  

 0 ال توجد أي صواعق تفجير تتأثر باملغناطيس(. إذ) ؛استخدم مغانط قوية

، بشكل مستقيم، أو  انحدار شديد 1+
 
مائل، وضمان ارتداء العاملين ألحذية مناسبة إجراء اإلزالة صعودا

 مقاومة لالنزالق.

0 

توزيع أدوات قطع األسالك وأدوات السحب وإجراء التدريب على استخدامها. اسحبها  عوائق األسالك 1+

 باستخدام عربة مصفحة في حال كانت أسالك التفخيخ أو األلغام موجودة بين العوائق.

 

  

0 

 0 ضابط اتصال مشترك للتنسيق مع املالكين املحليين لضمان عدم وجود املاشية. وجود وجود املواش ي 1+

 عند البحث عن ألغام وثابة متشظية مضادة لألفراد

 0 استخدم أجهزة كشف املعادن فبل أي إجراء آخر أوراق شجر متناثرة على األرض 2+

 على مسافاتاستخدم آلة قطع ميكانيكية. إذا لم تتوفر، اقطع النباتات من األعلى   شجيرات كبيرة 3+

تحسس أسالك ، و قصيرة، ثم امسح املكان باستخدام كاشف املعادن بعد كل عملية قطع

 التفخيخ قبل كل عملية قطع في حال وجود أسالك التفخيخ.

0 

قطع مغانط معدنية  7أكثر من  1+

 صغيرة قوية  

 0 )ال توجد أي صواعق تفجير تتأثر باملغناطيس(. ؛مغانط قويةاستخدم 

، بشكل مستقيم، أو مائل، وضمان ارتداء العاملين ألحذية مناسبة  انحدار شديد 1+
 
إجراء اإلزالة صعودا

 مقاومة لالنزالق.

0 

  عوائق األسالك 1+
اسحبها ، و التدريب على استخدامها وأجرِ ع أدوات قطع األسالك وأدوات السحب وز 

 باستخدام عربة مصفحة في حال كانت أسالك التفخيخ أو األلغام موجودة بين العوائق.

 

0 

زيادة عمق البحث البد  من تدرب على وضع مماثل، كذلك و استخدم عالمات واضحة،   األقنية واملصارف 1+

 داخل املصرف /أو القناة.

0 

 0 املالكين املحليين لضمان عدم وجود املاشية. وجود ضابط اتصال مشترك للتنسيق مع وجود املواش ي 1+

 عند البحث عن ألغام مضادة للدرو 

 0 املجارف واملعاول. :مثل ؛ال تستخدم األدوات اليدوية الثقيلة أرض صلبة/صخرية 1+

 0 وجود ضابط اتصال مشترك للتنسيق مع املالكين املحليين لضمان عدم وجود املاشية. وجود املواش ي 1+

 البحث عن قذائف املدفعيةعند 

 1+ال تعتمد فقط على البحث ، و استخدم العالمات واضحة وأجهزة الكشف عن املعادن  أرض صلبة/صخرية 2+
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 البصري.

بكاشف املعادن بعد كل  قصيرة، ثم امسح املكان على مسافاتاقطع النباتات من األعلى  شجيرات كبيرة 2+

 .عملية قطع

0 

، بشكل مستقيم، أو مائل، وضمان ارتداء العاملين ألحذية مناسبة إجراء  انحدار شديد 1+
 
اإلزالة صعودا

 مقاومة لالنزالق.

0 

 عند البحث عن القنابل العنقودية

ال تعتمد فقط على البحث ، و استخدم عالمات واضحة وأجهزة الكشف عن املعادن أرض صلبة/صخرية 2+

 البصري.

0 

 0 ثم ابحث على عمق أكبر.اتركها حتى تجف  أرض لينة/رطبة 3+

اقطع النباتات من  ؛إجراء البحث البصري الحذر في الغطاء النباتي من األعلى إلى األسفل شجيرات كبيرة 2+

 امسح املكان بكاشف املعادن بعد كل عملية قطع.و األعلى على مسافات قصيرة، 

0 

وضمان ارتداء العاملين ألحذية مناسبة ا، بشكل مستقيم، أو مائل، إجراء التطهير صعود   انحدار شديد 1+

 مقاومة لالنزالق.

 افترض أن الذخائر الصغيرة )أو القنابل العنقودية( قد تحركت إلى أسفل.

0 

 0 استخدم ممشط ذا مقبض طويل لتكنيس أوراق الشجر وكاشف املعادن. أوراق شجر متناثرة على األرض 1+

والقطع والتدرب على استخدامها. اسحبها بواسطة آلية مصفحة توزيع أدوات السحب  عوائق األسالك 1+

مناسبة في حال كانت القنابل العنقودية )أو املتفجرات الصغيرة( موجودة بين العوائق 

 السلكية

0 

استخدام عالمات واضحة، والتدرب على وضع مماثل، مع زيادة عمق البحث داخل القناة/  األقنية واملصارف 1+

 أو املصرف.

0 

 0 وجود ضابط اتصال مشترك للتنسيق مع املالكين املحليين لضمان عدم وجود املاشية. وجود املواش ي 1+

 

 (WCظروف موقع العمل ) أضافهي الذ: تقييم الخطر )املخاطر( ججدول تقييم املخاطر امليدانية 

 

عندما  ،لآلخرين حدثتو/ أو اإلصابة التي  االنفجارعوامل للحد من خطر  ما لم تستخدماأليسر  العمودفي الوارد ينبغي استخدام الرقم 

مُ   األيمن. العمودفي  املوجود يجب استخدام الرقمفعوامل للحد من املخاطر،  تسَتخد 

 : جمع العوامل لتوليد أرقام املخاطر(د)تقييم املخاطر امليدانية  جدول 

 ة:اآلتيباستخدام املعادلة تتم مكان العمل  يتخذ في مادة خطرة وكل إجراءحسابات كل 

 رقم الخطر=  WCظروف موقع العمل ( + SOC الخطر امليداني تقييم×PoD احتمال االنفجار) 

 

 

 الخطر رقم=  ج( + الجدول بالجدول  xذا يصبح: )الجدول أ كهو 

 .ذاته اإلجراء في موقع العملذلك ، ويتم لتلك املادة الخطرة املحدد رقم الخطروهو  26و  1واملحصلة هي رقم يتراوح بين 

 لكي يتسع ألكثر من خمسة إجراءات وأكثر من أربعة مواد خطرة[ مدد الجدول ] : توليد أرقام الخطردجدول تقييم املخاطر امليدانية  

]اسم املادة  املادة الخطرة:

 الخطرة[

احتمال التفجير 

 )من الجدول أ(

ورة العواقب خط 

 )من الجدول ب(

الخطر املتزايد ملوقع  

 (جالعمل )من الجدول 

محصلة رقم  

 الخطر

  =  +  x  ]وصف اإلجراء[: 1اإلجراء 

]وصف اإلجراء[: 2اإلجراء    x  +  =  

]وصف اإلجراء[: 3اإلجراء    x  +  =  

]وصف اإلجراء[: 4اإلجراء    x  +  =  

]وصف اإلجراء[: 5اإلجراء          

]اسم املادة  املادة الخطرة: 

 الخطرة[

احتمال التفجير 

 )من الجدول أ(

خطورة العواقب  

 )من الجدول ب(

 الخطر املتزايد ملوقع 

(جالعمل )من الجدول   

محصلة رقم  

 الخطر
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  =  +  x  ]وصف اإلجراء[: 1اإلجراء 

  =  +  x  ]وصف اإلجراء[: 2اإلجراء 

  =  +  x  ]وصف اإلجراء[: 3اإلجراء 

  =  +  x  ]وصف اإلجراء[: 4اإلجراء 

        ]وصف اإلجراء[: 5اإلجراء 

]اسم املادة  املادة الخطرة: 

 الخطرة[

احتمال التفجير 

 )من الجدول أ(

خطورة العواقب  

 )من الجدول ب(

الخطر املتزايد ملوقع  

 (جالعمل )من الجدول 

محصلة رقم  

 الخطر

  =  +  x  ]وصف اإلجراء[: 1اإلجراء 

  =  +  x  ]وصف اإلجراء[: 2اإلجراء 

  =  +  x  ]وصف اإلجراء[: 3اإلجراء 

  =  +  x  ]وصف اإلجراء[: 4اإلجراء 

        ]وصف اإلجراء[: 5اإلجراء 

]اسم املادة  املادة الخطرة: 

 الخطرة[

احتمال التفجير 

 )من الجدول أ(

خطورة العواقب  

 )من الجدول ب(

الخطر املتزايد ملوقع  

 (جالعمل )من الجدول 

محصلة رقم  

 الخطر

  =  +  x  ]وصف اإلجراء[: 1اإلجراء 

  =  +  x  ]وصف اإلجراء[: 2اإلجراء 

  =  +  x  ]وصف اإلجراء[: 3اإلجراء 

  =  +  x  ]وصف اإلجراء[: 4اإلجراء 

        ]وصف اإلجراء[: 5اإلجراء 

 

 الخطر: جمع العوامل لتوليد أرقام (د ) امليدانية جدول تقييم املخاطر

 

 

 

 

 

 

 .وتقديرها أرقام الخطر مقارنة : (هـ)جدول تقييم املخاطر امليدانية 

 

 قبولة.املرقام غير وتمييز األ  ،في جدول واحد مادة خطرةلكل  الخطرإجراءات وأرقام يمكن جمع ، وتقديرها ملقارنة املخاطر النسبية

 

 

 

 

: جمع أرقام الخطرهـ جدول تقييم املخاطر امليدانية   

 مستوى الخطر العددي

 غير مقبول،هذا يمثل  غير مقبول  10-26
 
عن  اينبغي اتخاذ إجراءات بديلة للحد من الخطر ما لم يكن املوظف محميًّ  خطرا

 .وسائل أخرى  عن طريقاملسافة أو  طريق

 

 في حال لم تكن هناك إجراءات بديلة يمكن حشدها.ال ينبغي أن  مقبول ولكن غير مرغوب 9
 
 إال

 
 يكون مقبوال

 

مستوى هذا الخطر يعني أنه يمكن أن يحدث انفجار غير متعمد، ولكن حصول إصابة خطيرة أو مميتة  مقبول  5-7
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 هو أمر بعيد االحتمال

 

 . بعيد االحتمالمستوى هذا الخطر يعني أن حصول أي إصابة خطيرة أو مميتة هو أمر  عادي 1-4

 

 

 [مدد الجدول لكي يتسع ألكثر من خمسة إجراءات ممكنو، وأكثر من أربعة مواد خطرة.]

 [4]اسم املادة الخطرة  [3]اسم املادة الخطرة  [2]اسم املادة الخطرة  [1]اسم املادة الخطرة  اإلجراء

]أدخل رقم الخطر من  ]وصف اإلجراء[: 1اإلجراء 

 [الجدول د

رقم الخطر من ]أدخل 

 [د الجدول 

]أدخل رقم الخطر من 

 [دالجدول 

]أدخل رقم الخطر من 

 [د الجدول 

]أدخل رقم الخطر من  ]وصف اإلجراء[: 2اإلجراء 

 [دالجدول 

]أدخل رقم الخطر من 

 [دالجدول 

]أدخل رقم الخطر من 

 [د الجدول 

]أدخل رقم الخطر من 

 [دالجدول 

رقم الخطر من ]أدخل  ]وصف اإلجراء[: 3اإلجراء 

 [د الجدول 

]أدخل رقم الخطر من 

 [د الجدول 

]أدخل رقم الخطر من 

 [د الجدول 

]أدخل رقم الخطر من 

 [د الجدول 

]أدخل رقم الخطر من  ]وصف اإلجراء[: 4اإلجراء 

 [د الجدول 

]أدخل رقم الخطر من 

 [د الجدول 

]أدخل رقم الخطر من 

 [د الجدول 

]أدخل رقم الخطر من 

 [د الجدول 

]أدخل رقم الخطر من  ]وصف اإلجراء[: 5جراء اإل 

 [د الجدول 

]أدخل رقم الخطر من 

 [د الجدول 

]أدخل رقم الخطر من 

 [د الجدول 

]أدخل رقم الخطر من 

 [د الجدول 

     

     

     

     

     

     

 

: مقارنة أرقام املخاطرهـجدول تقييم املخاطر امليدانية   

، ينبغي اختيار 
 
 .10خطر أقل من  برقماإلجراءات عموما

 

 

 

 

 

 جل التعديلس

 

 التقنية ذكرةإدارة تعديالت امل

 

 تالتعديال  تعطي يجب أن، التقنية املذكرات التعديالت لهذ تقرعندما  "،مقتض ى الحال" حسب( تخضع للمراجعة TNالتقنية ) ذكرةامل

 وتاريخ وتفاصيلالعامة 
 
تحت تاريخ  هإدراجبالتقنية  ذكرةعرض التعديل على صفحة غالف امل يجبكما  ،في الجدول أدناه ةمبينكما هي  أرقاما

 لخ"إ..1( التعديالتتعديل )ال رقمعبارة " باإلصدار 

  يجب أن ،طبعات جديدة عندما يتم إجراء التنقيحات أن تصدر يمكن
ُ
ة، الجديد الطبعةتاريخ اإلصدار الجديد في  حتى دمج التعديالتت

 أخرى. طبعة تقديميتم  إلى أنمرة أخرى تسجيل التعديالت يبدأ  يجب أن بعدهاالتعديل، و وتوضيح جدول سجل 

 ذكر امل
 
 لإلجراءات املتعلقة باأللغام: املعايير الدوليةعلى موقع  نِشَرتاإلصدارات التي  هيات التقنية التي جرى تعديلها مؤخرا

www.mineactionstandards.org. 

http://www.mineactionstandards.org/
http://www.mineactionstandards.org/


    10.20-02/ 09ملذكرة التقنية ا
 1.0اإلصدار 
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