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 تمهيد

 
ل مرة من قبل فرق العمل في  تحاقتر    مؤتمر تقني دوليخالل المعايير الدولية لبرامج إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية ألو 

، كما تم وتم تحديد المعايير لكافة جوانب أنشطة إزالة األلغام والتوصية ب ا  1996عام  يوليو/في الدنمارك في تموز انعقد

، أعد ت مجموعة عمل بقيادة األمم المتحدة 1996 وفي أواخر عام ة "التط ير" تعاق على تعريف عالمي جديد لعملياال

وأصدرت دائرة األمم لألغراض اإلنسانية  عمليات التط ير المعايير الدولية لوصاغت المعايير المقترحة في الدنمارك، 

   1997عام  مارس/في آذار الطبعة األولى (UNMASباأللغام )المتحدة لألعمال المتعلقة 

يرات لمتعلقة باأللغام ولكي تعكس التغنات األخرى لألعمال اومنذ ذلك الحين توسع نطاق هذه المعايير األصلية لتشمل المكو  

وقد أ عيد تطوير المعايير وأعيدت تسميت ا إلى المعايير الدولية لألعمال  المعايير واإلجراءات التشغيلية والممارسات  في

  2001، كما تم إصدار الطبعة األولى في تشرين األول/أكتوبر (IMAS)م المتعلقة باأللغا

المسؤولية العامة لتمكين وتشجيع اإلدارة الععالة لبرامج األعمال المتعلقة باأللغام، بما في ذلك تطوير م المتحدة األم تتول ى

هي عبارة عن مكتب ضمن األمم المتحدة إن دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام لذلك   ي اوالمحافظة علالمعايير 

 بمساعدة مركز جنيف الدولي أصدرت هذه المعاييرو  عمال المتعلقة باأللغاملألمسؤول عن تطوير وحماية المعايير الدولية 

  ة إزالة األلغام لألغراض اإلنسانيألنشطة 

بدعم من  تقنيةمن قبل لجان على نحو فردي ومراجعت ا وتنقيح ا يتم إعداد المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام 

التالي  أحدث إصدار لكل معيار على الموقع ويردومية  المنظمات الدولية الحكومية وغير الحك

http://www.mineactionstandards.org المعلومات عن عمل اللجان التقنية ، باإلضافة إلى 

 قواعدر تطو   لعكسل ثالث سنوات أقل ه مرة ك فرديعلى نحو  مكما تتم مراجعة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغا

 القوانين والمتطلبات الدولية  بالتعديالت التي لحقت  دمجوممارسات ا، ب دف  األعمال المتعلقة باأللغام
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 مقدمة

 
الناتجة  المخاطرتحضير قطاع األعمال المتعلقة باأللغام لالستجابة لمختلف يكتسب البيئة غير المتكافئة،  يذفي عالم اليوم 

وتعكس التوجي ات التقليدية   العبوات الناسحححححعة المبتكرة، بما يشحححححمل المخاطر التي تطرح ا أهمية قصحححححوى عن النزاعات

ز بشحححكل رئيسحححي على علقة باأللغام ترك  المتوفرة في المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام واقع أن أنشحححطة األعمال المت

التي تطرح ا الذخائر المتعجرة التي تم إنتاج ا أو جمع ا وفقا  لمجموعة معايير التصحححنيع الرسحححمية  لذلك الحد  من المخاطر 

ل  هذا تمت صحححححححياغة باأللغام  ال يجب اعتبار هذا المعيار  ةحاليا  لعمليات األعمال المتعلق المتوفرة التوجي اتالمعيار ليكم 

وثيقة منعصححلة، بل جزءا  ال يتجزأ من إطار المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام الذي من شححطن تطبيقه ضححمان سححالمة 

 أن عتبارالثقة في عمليات األعمال المتعلقة باأللغام  وبالتالي يجب ا تعزيزاألنشحححححححطة المنجزة وجودت ا وكعاءت ا، وبالتالي 

   هتشكل جزءا  منأحكام معيارية هي النص أدناه في الواردة المعايير األخرى اإلشارات إلى 

ف ت رة أو وت على نحو مبتكرعبوة موضححوعة أو مصححن عة  اعلى أن  العبوة الناسححعة المبتكرةعر  تضححمن مواد متعجرة أو مدم 

للتدمير أو التشحويه أو التشحتيت أو اإلزعاج  ويمكن أن تحتوي أو حارقة أو نارية أو مواد كيميائية مصحممة قاتلة أو ضحارة 

نات غير عسكرية موادعلى  العبواتهذه    وليس هناك بحسب تعريع ا أي معايير 1عسكرية لكن ا في العادة مؤلعة من مكو 

ال تنعك  تغي ر خصحححائصححح ا ووظائع ا وسحححبل  العبوات، كما أن الج ات التي تصحححن ع هذه العبوات الناسحححعة المبتكرةلتصحححنيع 

في سححححياقات مختلعة، وتشححححمل: االسححححتخدام في المناط  المعتوحة حيث يمكن  العبوات الناسححححعة المبتكرةت سححححتخدم  تسححححليم ا 

المناط  أو الموارد أو  نع االقتراب منم الحركة و/أو منع الدخول إلى مناط  معي نة، مثللمكافحة  العبواتاسحححححححتخدام هذه 

العبوات الناسححححعة التلوث ب يطرحالمنشححححلت التي تتم حمايت ا  كما يمكن اسححححتخدام ا في المناط  الحضححححرية أو األبنية حيث 

العبوات صححححححي  أن يسحححححتوجب توافر مجموعة إضحححححافية من الم ارات والمعدات واإلجراءات  مختلعا  تحديا  تقنيا   المبتكرة

من قبل المجموعات المسلحة م، لكن االستخدام المتزايد ل ذا النوع لهي من بين أقدم أنواع األسلحة في العا سعة المبتكرةالنا

العبوات الناسعة أصب  ميال  واضحا  خالل السنوات األخيرة  تعي   من العبوات المعضلا النوع أن واعتبارها  الغير حكومة

وصحححححححول األنشحححححححطة اإلنسحححححححانية وتؤثر على المدنيين ووكاالت اإلغاثة الدولية ومنظمات التط ير  بالتالي، تزداد  المبتكرة

الناتج عن االسحححتخدام المتزايد  على األنشحححطة اإلنسحححانية معالجة األثربقطاع األعمال المتعلقة باأللغام  تطالبالتي  النداءات

 يرة  في النزاعات األخ للعبوات الناسعة المبتكرة

والكشحححف  العبواتهذه  2مواقع تحديد إلىفي سحححياق األعمال المتعلقة باأللغام  العبوات الناسحححعة المبتكرةيشحححير التخلص من 

أنشطة التخلص من  يمكن أن ي طلب من منظمات األعمال المتعلقة باأللغام إجراءوجعل ا آمنة والتخلص الن ائي من ا   عن ا

سياقات التي تعمل في ا، بالتالي علي ا أن تطخذ دائما  في عين االعتبار  المبتكرةالعبوات الناسعة  متطلبات الم مة أو ضمن ال

العملية قيد اإلنجاز  يؤثر تصميم ودرجة تعقيد السياق التشغيلي بشكل بارز على الم ارات الالزمة إلنجاز أنشطة التخلص 

أمان عملية تدخل واسححححححع النطاق لألعمال المتعلقة باأللغام  ويعتمد  كجزء منآمن بشححححححكل  العبوات الناسححححححعة المبتكرةمن 

سعة المبتكرةالتخلص من  بين بشكل مناسب، باإلضافة إلى تمتع م بع م  العبوات النا على االستعانة بمشغلين مؤهلين ومدر 

   العبواتواض  حول المنطقة التي يعلمون في ا، كما يعتمد أيضا  على درجة تعقيد هذه 

 العبوات الناسحححعة المبتكرةوي دف هذا المعيار بشحححكل عام  إلى توفير المواصحححعات والتوجي ات إلدارة أنشحححطة التخلص من 

األعمال المتعلقة باأللغام  يحدد هذا  الذي يعمل فيه مشحححححغلوسحححححياق العمليات األعمال المتعلقة باأللغام م ما كان  كجزء من

العبوات الناسحححححححعة األفراد السحححححححتيعاء المتطلبات الدنيا المتعلقة بعمليات التخلص من  المعيار الكعاءات الواجب أن يتمتع ب ا

في سحححححياق األعمال المتعلقة باأللغام  صححححححي  أن هذا المعيار يشحححححير إلى جودة التدريب، إال  أنه ال يحدد متطلبات  المبتكرة

سلسلة المعايير هذه  وتشمل مبادئ ومسؤوليات  الجودة لعمليات التط ير، نظرا  إلى تعصيل ا في معايير دولية أخرى ضمن

صحياغة  تكمجموعة فرعية ضحمن التخلص من الذخائر المتعجرة  وتم العبوات الناسحعة المبتكرةإدارة أنشحطة التخلص من 

وبروتوكوالت التقييم والبروتوكوالت التقنية لمسححححاعدة  التوجي ات الواردة في هذه الوثيقة، بما يشححححمل المالح  المرفقة ب ا

مم المحتوى لتقديم   العبوات الناسححححعة المبتكرةالسححححلطات الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام في الدول المتطثرة بالتلوث ب صحححح 

 المخاطرلمواج ة  المعلومات لعمليات تطوير المعايير الوطنية وإجراءات التشححغيل الموحدة المناسححبة والمصححممة خصححيصححا  

 المطروحة في سياقات تشغيلية معي نة 

  

                                                           
 (IMAS 4.10) 10 4أنظر المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  1
نات بحسب مشغل/العبوةترمز إلى موقع  2   ةمعي نعبوة الذي أوكلت إليه م مة التخلص من  العبوة الناسعة المبتكرة التخلص من المكو 
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 العبوات الناسفة المبتكرةالتخلص من 

 النطاق .1
وتنعيذها وإعداد التقارير بشطن ا  كما  العبوات الناسعة المبتكرةمتطلبات التخطيط ألنشطة التخلص من تعص ل هذه الوثيقة 

كجزء من برنامج  العبوات الناسعة المبتكرةإجراء أنشطة التخلص من بات المنظمات المعنية بتعص ل مسؤوليات وموج
 الرئيسيالنشاط  العبوات الناسعة المبتكرة  في هذا السياق، يمكن أن تكون أنشطة التخلص من 3لألعمال المتعلقة باأللغام

ي تقوم به منظمات األعمال المتعلقة باأللغام، أو يمكن أن تكون نشاطا  مرتبطا  بغيره من أنشطة األعمال المتعلقة باأللغام  الذ
 التط ير في المعايير الدولية األخرى لألعمال المتعلقة باأللغام جودة ترد متطلبات 

 

 المراجع  .2

 
في هذا  يتم الرجوع ل اة وثائ  م م  عد  المراجع المعيارية تو (،أ) في الملح  واإلعالمية المراجع المعياريةقائمة بترد 

  أحكامهمن  ا  ءشكل جزت، فضال  عن أن ا المعيار

 

 واالختصارات التعريفاتالمصطلحات و .3

 
جميع المصطلحات ب كامال   ا  مسرد (IMAS 04.10) 10 4 يرد في قاموس المعايير الدولية لألعمال المتعل قة باأللغام

   المستخدمة في سلسلة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام والتعريعات واالختصارات
 

"ينبغي" و"يمكن" للداللة على الدرجة و الكلمات "يجب" ت ستخدم، وفي سلسلة المعايير الدولية لألعمال المتعل قة باأللغام

 :ر اللغة المستعملة في المعايير والمبادئ التوجي ية للمنظمة الدولية للمعاييرستخدام مع تغي  ر هذا اال  ال يتغي  لالمتثالالمطلوبة 

  رمعياللالمتثال لستخدم كلمة " يجب" لإلشارة إلى المتطلبات والطرق والمواصعات الواجب تطبيق ا ت   •

  "ينبغي" لإلشارة إلى المتطلبات أو األساليب أو المواصعات المعضلة كلمة خدمستت   •

  إلى الطريقة أو مجموعة اإلجراءات الممكنة"يمكن" لإلشارة  كلمة ت ستخدم •
 

عة في بلد متطثر باأللغام ال يئة الحكومية المكل   إلى (NMAA) "السحححلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغاميشحححير مصحححطل  "
 بمسؤولية تنظيم األعمال المتعلقة باأللغام وإدارت ا وتنسيق ا، وغالبا  ما تكون لجنة مشتركة بين الوزارات 

قد تدعو الحاجة وقد يكون مناسححححححبا  أن تتول ى األمم سححححححلطة وطنية لألعمال المتعلقة باأللغام، حال عدم وجود مالحظة: في 
المتحدة أو هيئة دولية أخرى معترف ب ا بعض أو كافة مسؤوليات وم ام مركز األعمال المتعلقة باأللغام، أو على نحو أقل  

 أللغام تواترا ، مسؤوليات وم ام السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة با

ضمن مواد متعجرة أو تتبطريقة مبتكرة  ةأو مصنوع ةموضوع عبوةإلى  (IED) "العبوة الناسعة المبتكرةيشير مصطل  "
رة أو قاتلة أو ضححارة أو حارقة أو نارية أو مواد كيميائية مصححممة للتدمير أو التشححويه أو التشححتيت أو اإلزعاج  ويمكن  مدم 

نات غير عسكرية موادعلى  العبواتأن تحتوي هذه  عسكرية لكن ا في العادة مؤلعة من مكو 
4  

ا مصححححطل  "التخلص من   والكشححححف عن ا العبواتهذه  5مواقعتحديد فيشححححير إلى  (IEDD) "بتكرةالعبوات الناسححححعة المأم 
 وجعل ا آمنة والتخلص الن ائي من ا 

                                                           
 لتعريف األعمال المتعلقة باأللغام ونطاق ا  10 1الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام أنظر المعيار  3
تعريف اللغم و/أو الشرك الخداعي و/أو غيرها من أنواع الذخائر المتعجرة، وذلك يعتمد  العبوة الناسعة المبتكرةيمكن أن ينطب  على  4

 ا مبتكرة، حرفية، أو ألغام مصن عة محليا ، أو أشراك خداعية، أو غيرها على أن العبواتعلى طريقة تصميم ا  كما يمكن تعريف هذه 
 من أنواع الذخائر المتعجرة  

نات بحسب المشغل الذي أوكلت إليه م مة التخلص من /العبوةترمز إلى موقع  5   ةمعي نعبوة المكو 
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يشير مصطل  "عمل إيجابي" إلى أي أعمال يقوم ب ا المشغل من شطن ا أن تزعج الذخائر المتعجرة أو أن تنقل ا أو تجعل ا 
  6التطثير الخارجي علي اآمنة أو تدمرها أو أن تحدث أي نوع من أنواع 

 قبل إجراء أي اقتراب 7يشير مصطل  "فترة االنتظار اآلمنة" إلى فترة االنتظار التي يجب أن ينتظرها المشغ ل

  8يدوي، بما يشمل االقتراب بعد إجراء أعمال إيجابية عن بعد أو عن بعد جزئيا  

 

 يمكن القيام ب ا من دون أن يحتاج مشغل التخلص من التي يجابيةاإل األعمال "العمل عن بعد" إلىيشير مصطل  

  المشتبه ب ا واالقتراب من الذخائر المتعجرةنقطة المراقبة  الذخائر المتعجرة إلى ترك

 

يجابية التي تسححتوجب مغادرة مشححغل التخلص من الذخائر المتعجرة اإليشححير مصححطل  "العمل عن بعد جزئيا " إلى األعمال 

لذخائر المتعجرة ب دف وضحححححححع أداة التخلص من ا والتي يتم نقطة  المراقبة واالقتراب من المنطقة المجاورة مباشحححححححرة ل

 تشغيل ا/تععيل ا عن ب عد بَعد عودة مشغل أداة التخلص من الذخائر المتعجرة إلى مركز المراقبة 

 

إلى اسححتخدام ط رق وأدوات خاصححة للتخلص من المعدات المتعجرة للتمكن من  (RSP) "إجراء التطمين يشححير مصححطل  "

  9غير مقبول انعجارلمنع حدوث  ا إيقاف ا عن العمل أو فصل مكونات

 

 االعتبارات العامة .4

 

 سالمة الموظفين 4.1

خذ في عين االعتبار وبشكل دائم أن تطتحتاج منظمات األعمال المتعلقة باأللغام إلى مراعاة السياق الذي تعمل فيه  ال بد من 
، نظرا  إلى أن كال  من طبيعة التلوث ب ذه العبوات الناسعة المبتكرةمستوى سالمة الموظعين العاملين في المناط  المتطثرة ب

وكما هو عدم اليقين  قد تتغي ر بشكل منتظم، ما يؤدي إلى مستويات مرتععة من  في الية المعمول والسياقات التشغي العبوات
في طليعة االعتبارات لتحديد ما  وضع اأي تدخل لألعمال المتعلقة باأللغام، ال بد من االمتثال للمبادئ اإلنسانية و فيالحال 

 إذا كانت العمليات مناسبة 

 هاتحليل المخاطر وتقييم 4.2

يشك ل تحليل المخاطر )على المستوى الوطني( وتقييم المخاطر )على مستوى الموقع/الم مة( معا  مجموعة من اإلجراءات 
تتوفر  بطمان وفعالية وكعاءة  العبوات الناسعة المبتكرةالتي ت عتبر شروطا  مسبقة حاسمة إلجراء عمليات التخلص من 

  1410 7لي لألعمال المتعلقة باأللغام التوجي ات حول هذه المسائل في المعيار الدو

 العبوات الناسفة المبتكرةفئات  4.3

رئيسية )متعجرات(  يمكن تصنيف  شحنةمصدر للطاقة، وبادئ، وحاوية، وعادة من معتاح، و العبوات الناسعة المبتكرةتتطلف 
تنطل  بععل وجود  أو عبواتتنطل  بناء على أمر،  أو عبواتموقوتة،  عبوات على أن ا العبوات الناسعة المبتكرةكافة 

 الضحية 

 إشراك المجتمع 4.4

لضمان الحصول على المستوى الالزم من موافقة السكان ا  م م  أمرا  ي عد  إشراك المجتمع والمحافظة على هذا اإلشراك 
على جمع معلومات دقيقة وحسنة   كما من شطنه أن يحرص العبوات الناسعة المبتكرةالمحليين على عمليات التخلص من 
 ، إلى جانب غيرها من المعلومات المتعلقة باألمن والسالمة العبوات الناسعة المبتكرةالتوقيت حول طبيعة ونطاق التلوث ب

 

                                                           
 .لمتفجرةا الذخيرة وضع يغيّر قد آخر عمل أي أو السينية األشعة األعمال هذه تشمل 6
" لإلشارة العبوات الناسفة المبتكرةفي هذا الفصل من المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام، يستخدم مصطلح "مشغلو التخلص من  7

 .العبوات الناسفة المبتكرةالتخلص من الذخائر المتفجرة الذين يقومون بأنشطة التخلص من إلى مشغلي 
  السياق هذا في تبادلي نحو على" النقع مدةأحياناً مصطلح " يُستخدم 8
ً  يُستخدم 9  عندما" المفعول مبطلة" المتفجرة الذخائر تعتبر. السياق هذا في تبادلي نحو على" للمفعول الدائم اإلبطال" مصطلح أحيانا

 .خطرة تبقى مناولتها لكن الهدف، مرور عند االشتعال على قادرة غير خارجية وسائل بفعل تصبح
 هذا المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام هو قيد الصياغة، وقدمت األمانة المواد المتعلقة بتحليل المخاطر وتقييم ا  10
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العبوات الناسفة إجراءات األعمال المتعلقة باأللغام والنهج التشغيلي للتخلص من  .5

 المبتكرة

 
علسححححعة توجي ية تدعم ا مجموعة مترابطة من ب العبوات الناسححححعة المبتكرةيتمي ز ن ج األعمال المتعلقة باأللغام للتخلص من 

إلى  العبوات الناسححححعة المبتكرةي دف التخلص من ات العمل  المبادئ العامة واألعمال اإللزامية والرقابة اإلدارية وممارسحححح
، ما يستوفي الموجبات الواردة العبوات الناسعة المبتكرةتزويد منظمات األعمال المتعلقة باأللغام بالقدرة على إزالة التلوث ب

دلة، واتعاقية حظر األلغام المضادة في اتعاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معي نة، والبروتوكول الثاني بصيغته المع
 لألفراد 

 

 الفلسفة التوجيهية 5.1

تشك ل العناصر الواردة في القائمة أدناه والمصن عة بحسب درجة األولوية معا  العلسعة التوجي ية المعتمدة عند إجراء عمليات 

ضححححححمن تدخل لألعمال المتعلقة باأللغام  وتوفر هذه العناصححححححر التوجي ات العامة  العبوات الناسححححححعة المبتكرةالتخلص من 

 وتنعيذها في سياق األعمال المتعلقة باأللغام  الناسعة المبتكرةالعبوات للتخطيط ألنشطة التخلص من 

  الحعاظ على الحياة •

  الحعاظ على البنية التحتية واألمالك •

تطهيل الوضع إلى المستوى الطبيعي بطسرع وقت ممكن وبما يتناسب مع متطلبات السالمة والجودة للم مة إعادة  •

  المنجزة

 على مستوى الم مة  ا لالستعادة من ا عند تحليل المخاطر وتقييمجمع المعلومات التقنية  •

 

 المبادئ العامة 5.2

أثناء إعداد المعايير الوطنية وإجراءات  العبوات الناسححححعة المبتكرةلمبادئ التخلص من  التالية ينبغي احترام المبادئ الثمانية

 :ععول الذخائرالمتبعة في إبطال م جراءاتاإلالتشغيل الموحدة وخطط التط ير و

يات  • يدويا  تقن يات  إجراء  ال ينبغي إبطال المفعول  عة إلبطال مععول  إبطال المععول يدويا  تقن ناسححححححح العبوات ال

  ، بل يجب إجراء األعمال عن بعد )إن أمكن( أو عن بعد جزئيا  و/أو التخلص من ا المبتكرة

 العبواتالوسحححححححيلة المعضحححححححلة للتخلص من  تقضحححححححيعندما يكون التدمير في الموقع ممكنا ،   التدمير في الموقع •

  11للعبوة الناسعة المبتكرة( الرئيسية الشحنات) الشحنةاستخدام عبوات تعجير تست دف ب

مصحححدر )مصحححادر( الطاقة باسحححتخدام طاقة عرقلة  فيالوسحححيلة المعضحححلة إلبطال المععول تكمن   إبطال المفعول •

  12المياه

إلى أدنى  خعض  يجب 13خطر الشخص الواحدمبدأ وفقا  لإجراء االقتراب اليدوي    ينبغيخطر الشخص الواحد •

قبل  وإحاطة الجميع ب احد  ممكن الوقت المسحححححححتغرق داخل منطقة خطر االنعجار، كما يجب إعداد خطة متينة 

 مغادرة نقطة المراقبة 

  14االنتظار اآلمنة بعد إجراء عمل إيجابي ةينبغي احترام فترفترة االنتظار )وقت النقع( اآلمنة.  •

 15معدات الوقاية الشخصية المناسبة  ينبغي ارتداء العبوةحاالت االقتراب من في كافة معدات الوقاية الشخصية  •

  امشتبه ب  عبوة ناسعة مبتكرةمن اليدوي قتراب في كافة حاالت اال

                                                           
 ق بالبنية التحتية األساسية والوصول إلى الطاقة في توقيت إجراء أنشطة التدمير في الموقع.يؤثر الضرر الذي يلح 11
نات عن بعد أو عن بعد جزئيا   12  في حال لم يكن ذلك ممكنا ، ينبغي فصل المكو 
يمكن توفير المزيد من الدعم اللوجستي خالل إنشاء اإلجراء المتبع في إبطال مععول الذخيرة  لكن ال يجب وجود إال  شخص واحد  13

  ا عبوة ناسعة مبتكرةالمؤكد أو المشتبه بطن  العبوةضمن حدود المسافة المحددة من 
 قيام بطي اقتراب يدوي دقائ  على األقل  بعد إجراء عمل إيجابي قبل ال 10ينبغي انتظار  14
ينبغي أن تجري السلطات الوطنية ومشغلو األعمال المتعلقة باأللغام تقييم المخاطر استنادا  إلى خطر المتعجرات واألنشطة التشغيلية  15

  العبوات الناسعة المبتكرةلتحديد متطلبات معدات الوقاية الشخصية المناسبة للتخلص من 
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  16يجب اعتماد التطوي  واإلجالء المناسبين قبل إجراء أي عمل إيجابي  التطويق واإلجالء •

نات مناولة المكّونات • عن بعد أو عن بعد جزئيا  قبل القيام بطي  العبوة الناسحححححححعة المبتكرة  ينبغي نقل كافة مكو 

 مناولة يدوية 

 األعمال اإللزامية 5.3

  ينبغي أن تعتمد السلطة العبوات الناسعة المبتكرةتقد م األعمال اإللزامية توجي ات محددة لدعم فلسعة ومبادئ التخلص من 

عتبارات التشحححححححغيلية تتناسحححححححب مع االإلزامية  متعلقة باأللغام ومنظمات األعمال المتعلقة باأللغام أعماال  الوطنية لألعمال ال

، العبوات الناسححعة المبتكرةأنشححطة التخلص من  على للسححياق المحدد  وينطب  العمالن اإللزاميان الواردان أدناه بشححكل عام

 تستند إلي ا: كما أن ما يوفران أمثلة يمكن ألعمال يدوية أخرى أن

بدء التط ير، يجب  بعد إجراء المس  أو بعد توضع اشتبه أن ي عبوة ناسعة مبتكرة الكشف عنفي حال تم  •

استئناف األعمال إال  بعد التطكد من أن منظمة األعمال المتعلقة   يجبتعلي  كافة العمليات بشكل فوري  ال

 باأللغام غير مست دفة بحد ذات ا، أو بعد ضمان مستوى كاٍف من األمان 

 

، يجب إعداد خطة مسبقة لما قبل التخلص وتدوين ا كتابة، كما يجب العبواتمعي نة من  17قبل التخلص من أنواع •

 من الموافقة  مناسبالالمستوى على الخطة  تحصلأن 

 ممارسات العمل 5.4

شطة التخلص من  سلة من اإلجراءات العامة الخاصة بطن سل سعة المبتكرةتعد  ممارسات العمل  شروط  العبوات النا ضمن ال

وتسحح يل ضححمان  العبوات الناسححعة المبتكرةالتشححغيلية  وتوفر هذه الممارسححات تعاصححيل داعمة لتوجيه مشححغلي التخلص من 

  تختلف ممارسححححات األعمال وأحيانا  بشححححكل بارز بحسححححب العبوات الناسححححعة المبتكرةيات التخلص من الجودة ورصححححد عمل

، مثل إمكانية خاصححة بالسححياقوالحدود ال العبوات الناسححعة المبتكرةالذي تطرحه  السححياقات التشححغيلية، لتعكس كال  من الخطر

   ترد في المرف  ج قائمة إعالمية تشمل أمثلة عن الممارسات التي يمكن تطبيق ا بشكل عام 18الوصول إلى المتعجرات

 المراقبة اإلدارية واإلحاالت 5.5

العبوات عمليات التخلص من  طوال فترةينبغي أن تحافظ منظمات األعمال المتعلقة باأللغام على عالقات التواصححل الععالة 

خطة د عدم االلتزام ب  ينبغي أن يتمك ن المشحححغلون العرديون أو العرق من طلب المشحححورة و/أو الموافقة عنالناسحححعة المبتكرة

زامية المواف  علي ا  ترد في المرف  ج قائمة إعالمية تشححححمل اإلحاالت المعتمدة بشححححكل األعمال اإلل وأالتط ير أو المبادئ 

 عام على كل  من مستوى السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام والمستوى التنظيمي 

 19العبوات الناسفة المبتكرةمراحل التخلص من  .6

 األولي والتحقي   الوصول 1المرحلة  •

 وتقييم المخاطر المعص ل  التحقي  2المرحلة  •

   التقييم والتخطيط3المرحلة  •

   تنعيذ الم مة4المرحلة  •

                                                           
ممكنا  قبل إجراء األعمال  العبوة الناسعة المبتكرةوخطر انتشار الشظايا من من المستبعد أن يكون تحديد كمية المتعجرات الصافية  16

 اإليجابية 
التي تعمل بالموجات  العبوات الناسعة المبتكرةالموج ة عن بعد،  العبوات الناسعة المبتكرةالمركبات المعخخة،  العبواتقد تشمل أنواع  17

ن تحدد السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام ومنظمات األعمال المتعلقة تحت الحمراء وغيرها من أج زة االستشعار  ينبغي أ
 باأللغام معايير الموافقة الالزمة 

الداعمة لتوفر المزيد من التعاصيل حول القطع العردية للمعدات،  ʹالمالحظات العنية بشطن اإلجراءات المتعلقة باأللغامʹسيتم تطوير  18
 وتقنيات قطع األسالك غير المتعجرة والثرميت  العبوات المعبطة المبتكرةواألدوات، والتقنيات مثل 

مراحل عامة لعملية التخلص من الذخائر المتفجرة ذات الصلة، وقد تختلف هذه  10يسّلط بعض المفاهيم العسكرية الضوء على  19

. تم تطوير هذه القائمة العبوات، وقد ال تنطبق جميعها على هذه األنواع من العبوات الناسفة المبتكرةالمراحل من حيث الترتيب في سياق 

كجزء من برنامج فاعل لألعمال المتعلقة باأللغام تُديره سلطة وطنية  العبوات الناسفة المبتكرةلتعكس المتطلبات العامة لعملية التخلص من 

 النيابة عنها.لألعمال المتعلقة باأللغام أو السلطة المكلّفة التي تعمل ب



 مسودة
IMAS 9.31 

 األولىالطبعة 
 (2019)شباط/فبراير 

 

 
 

11 

   التخلص الن ائي وإعداد التقارير5المرحلة  •

 ياألول والتحقيق. الوصول 1المرحلة  6.1

مسحححححححتقلة عن فري  التط ير الذي يحدد موقع التلوث ب ذه  العبوات الناسحححححححعة المبتكرةالتخلص من  على قدرةال عندما تكون

يجدر إلى أن تتم إحاطت م عند وصحححول م إلى موقع الم مة   العبوات الناسحححعة المبتكرة، يحتاج مشحححغلو التخلص من العبوات

حول خطر المتعجرات، ما تقييم أولي  إجراء أن يطرح أسئلة من شطن ا إتاحة العبوات الناسعة المبتكرةبمشغل التخلص من 

أمن الموظعين والسححكان المحليين في  لضححمانيمكن م من تقييم متطلبات إجراءات الحد  من الخطر، مثل التطوي  واإلجالء، 

وتقييم خطر االنعجار المحتمل  العبوة الناسححححعة المحتملةتواجد موقع معا   تقضححححي متطلبات المعلومات الرئيسححححية بتحديد  آنٍ 

لذي  لدعم طرحه للتا ية التخلص من حرص على إجراء التطوي  واإلجالء وتوافر خدمات ا لة عمل بل مواصححححححح العبوات ق

  الناسعة المبتكرة

 التطويق واإلجالء 6.1.1

قد يسحححتوجب ذلك ، يجب إجراء تطوي  مناسحححب، والعبوات الناسحححعة المبتكرةقبل المباشحححرة بطي أعمال إيجابية للتخلص من 

اس في  إجالء السحححححكان المحليين  ال اس التطوي   وال بد من تمركز الحر  بد من وجود نظام تواصحححححل فعال بين مختلف حر 

مواقع مالئمة للحد من الوصحول غير العمدي إلى منطقة خطر االنعجار  وفي بعض الحاالت، قد تسحتلزم المسحاعدة من قبل 

عمال المتعلقة باأللغام مسحححححححاعي ا الحميدة قوات األمن أو الشحححححححرطة المحلية  وفي هذه الحاالت، ال بد أن تبذل منظمات األ

 لتحرص على عدم تقويض المبادئ اإلنسانية 

 مسافات السالمة الحضرية 6.1.2

عندما يجري العمل في منطقة حضحححرية مكتظة بالسحححكان، قد يكون ضحححمان مسحححافات تطوي  وإجالء مناسحححبة تحديا  صحححعبا   

الحد  من مسححححافات السححححالمة من خالل تقييمات المخاطر التي تطخذ في عين االعتبار متغيرات عديدة من ا: األعمال  ويمكن

اع متعجرات الشحححنات الرئيسححية المتوقعة أو وجود العوائ  المادية بشححكل الحمائية، كمية المتعجرات الصححافية التقريبية، أنو

عملية تقييم المخاطر المناسبة حول مسب   ينبغي على السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أن توفر توجي ات واضحة 

 القابلة للتطبي  بما يشمل إجراءات الرقابة وتطبي  عوامل الحد  من المخاطر 

 

 وتقييم المخاطر المفّصل التحقيق. 2لمرحلة ا 6.2

 

 المفّصللتحقيق ا 6.2.1

لة بما يتعل   ويختلف   عبوة ناسعة مبتكرة معي نةطرحه بالخطر الذي تيجب جمع أعلى قدر ممكن من المعلومات المعص 

المعص ل بحسب عدد العوامل السياقية والتشغيلية الخاصة بالم مة، بما يشمل: المعلومات السابقة  التحقي مدى استخدام 

 الم مة وتوافر الش ود  فيهتجري  الذي المجالوالخبرة في 

، والمشرف المباشر والمشرف االمشبوه في  العبوةخضع كل  من مزيل األلغام/الباحث الذي حدد يوكحد أدنى، يجب أن 

 المعص ل  وقد يشمل الش ود أيضا :  للتحقي على الم مة، 

  موظعو قوات األمن المحلية •

  المحاربون السابقون •

  المدنيون الذين يعيشون أو يعملون بالقرب من الموقع •

 الحكوميون المحليون المسؤولون  •

ال ومدراء البنية التحتية  •  أصحاب األرض، وعم 

ل  التحقي ال يجب أن يكون  م على نحٍو يس   إنشاء توجي يا  )مثال : "هل كان السلك أخضر اللون؟"(، بل يجب أن ي صم 

 المعلومات  ومتى أمكن، يجب محاولة معرفة ما يلي:  أكبر قدر ممكن من منصة معتوحة للش ود لتقديم

 ؟العبوة الناسعة المبتكرة"من" كان مست دف من قبل  •

 ؟لعبوة الناسعة المبتكرةا"من" وضع  •
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نات التي استخدمت لصنع  •  ؟العبوة"ماذا" هي المكو 

نات؟هو موقع "أين"  •  المكو 

 ؟العبوة"متى" تم وضع  •

 ؟العبوة"لماذا" تم وضع  •

حول وسائل  التحقي التعكير بصياغة المعيد على أسئلة نموذجية، إال  أنه من  يفي حين أنه من غير الالئ  توفير نص  يحتو

في األصححل نظرا  إلى إمكانية تغي ر هذه  العبوةفي ا  ت  من الضححروري أخذ في عين االعتبار الظروف التي وضححعاإلطالق

 ووقت التدخل  العبوة  الظروف بين وقت وضع

 تقييم المخاطر 6.2.2

العبوات ن عمليات التخلص من يعد  إجراء تقييم مخاطر متين وخاص بالموقع شححححرطا  مسححححبقا  رئيسححححيا  إلجراء أي عملية م

ة مجاالت مترابطة، وهي الني ة والقدرة والعرصححححححة  تتوفر المزيد من   يشححححححمل تقييم المخاطر تحليل ثالثالناسححححححعة المبتكرة

   1420 7المعلومات حول تقييم المخاطر في المرف  ج الملح  بالمعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 التقييم والتخطيط. 3المرحلة  6.3

 عبوة ناسحححعة مبتكرةيجب اسحححتخدام تقييم المخاطر بصحححعته األسحححاس الذي تسحححتند إليه عملية إعداد الخطة قبل االقتراب من 

"أسوأ سيناريو "األكثر احتماال " و السيناريومع تحديد المحتملة،  العبوة  ويجب أن يتضمن ذلك تقييما  لمواصعات امشتبه ب 

 الحاالت" 

 أن يتضمن التقييم:يجب 

 بععل وجود الضحية(؛ ةمشغل عبوة/  بناء  على أمر/  موقوت) اإلطالقوسيلة  •

نة؛ •  تصميم وتموضع القطع المكو 

 أنواع المعتاح )المعاتي ( )محتوى ذو كمية معادن مرتععة / منخعضة(؛ •

 ا؛يانوع الشحنة )الشحنات( الرئيسية، بما يشمل صافي كمية المتعجرات وخطر انتشار الشظ •

 ؛21أسالك التوصيلعدد ونوع البادئات )الصواع (، وإن أمكن، نوع ولون  •

 عدد ونوع وتركيبة مصادر الطاقة  •

 يمكن تعديل منطقة التطوي /اإلجالء استنادا  إلى نطاق الخطر الذي تم تقييمه 

 التخطيط 6.3.1

عند نقطة المراقبة  يجب  عبوة ناسححححعة مبتكرةاإلجراءات المتبعة في إبطال مععول الذخائر لكل  كافةل تم التخطيطيجب أن ي

يجب أن و  ةفعال عبوةخطر  في حالة تواجدالحد  إلى أدنى مسحححححتوى ممكن الوقت المسحححححتغرق في منطقة خطر المتعجرات 

كامل أعضحححححححاء العري   اسحححححححعة المبتكرةالعبوات النتغطي الخطة كامل خطوات تنعيذ الم مة، كما يجب أن يحيط مشحححححححغل 

 بالتعاصيل 

 ويجب أن تشمل هذه اإلحاطة كحد  أدنى ما يلي:

اس/ نطاق التطوي ؛، ونقطة المراقبة، ونقطة الخدمات الطبالعبوةموقع تواجد  •  ية ومواقع الحر 

 ؛العبوةطري  االقتراب من  •

 متوقع؛انعجار غير أو وقوع حادث "الخطوات الالزمة" في حال  •

 إلى نقطة المراقبة، ومن منطقة المراقبة إلى المستشعى، إلخ؛ العبوةإجراءات إجالء المصابين من منطقة تواجد  •

 لتنعيذها؛ موجز عن اإلجراءات المتبعة في إبطال مععول الذخائر التقنية المخطط ل ا والوقت الالزم تقريبا   •

 التطوي  وأعضاء العري ؛المسؤولين عن ، والمبتكرةالعبوات الناسعة التخلص من  سبل التواصل بين مشغل •

 تعاصيل أي مخاطر ثانوية في المنطقة )محال : محطات الوقود، خطوط الك رباء، إلخ(  •

                                                           
 هذا المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام قيد الصياغة، وقدمت األمانة المحتوى حول تحليل المخاطر وتقييم ا  20
نات ستستخدم عن بعد )إن أمكن( أو عن بعد جزئيا  لقطع أسالك الصاع  الك ربائي  21 ة إن كانت تقنيات فصل المكو   هذه المعلومة م م 
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الحرص على إحاطة العري  وإبالغ م عن أي  العبوات الناسعة المبتكرةبعد كل اقتراب، ينبغي على مشغل التخلص من 

 تغييرات في الخطة قبل محاولة القيام بطي عملية اقتراب أخرى 

 . التنفيذ4المرحلة  6.4

 يمكن تصنيف مرحلة تنعيذ الم مة ضمن أربع فئات:

 وضع العالمات والتجن ب وتقديم التقارير؛ •

 انعجار شديد(؛التدمير في الموقع ) •

 انعجار منخعض(؛/الحرقالتدمير في الموقع ) •

 اإلجراء المتبع في إبطال مععول الذخائر المؤدية إلى إبطال المععول بشكل ن ائي  •

 وضع العالمات والتجنّب وتقديم التقارير 6.4.1

سعة مبتكرةفي بعض الحاالت، قد يختار مشغل األعمال المتعلقة باأللغام وضع العالمات حول   اوتجن ب  امشبوه ب  عبوة نا

وتشححمل هذه الحاالت عندما يحتاج إجراء ما أو خطة إلى السححلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام   اوتقديم التقارير بشححطن 

ق بل التخلص من إلى التوثي  والحصحححححححول على المواف ية التخلص العبوةة ق قدرات على إجراء عمل جد ال ما ال تتوا   وعند

ا عملية وضحححع  ر إجراءات متينة لدعم إم  والتط ير، أو ال تتوفر ضحححمن برنامج معي ن، ينبغي على السحححلطة الوطنية أن تطو 

ة جديدة أو إجراءات تشحححححححغيل موحدة على األجل الطويل، أو تطوير قدرات فني العبوة الناسحححححححعة المبتكرةالعالمات وتجن ب 

  العبوةلتس يل عملية التخلص من 

 التدمير في الموقع )انفجار شديد( 6.4.2

من خالل  ، ويجب إجراؤهالعبواتي عتبر التدمير "شححديد االنعجار" الخاضححع للسححيطرة الوسححيلة المعضححلة عادة للتخلص من 

 لشحنة الرئيسية لكن من دون أن تلمس العبوة الشحنة صالحة لالستخدام بالقرب من اووضع عبوة تعجير مناسبة 

إجراء أي حعر يدوي واسع اعتماد عنصر أمان قبل ينبغي النظر في في حال لم يكن الوصول إلى الشحنة الرئيسية س ال ، 

النطاق  يقضحححححي الخيار األكثر أمنا  بعرقلة مصحححححدر )مصحححححادر( الطاقة؛ إن لم يكن ذلك ممكنا ، يمكن النظر في قطع رابط 

مشحححغل التخلص من  العبوةك ربائي واحد عن بعد جزئيا   تعتبر هذه االعتبارات مالئمة بشحححكل خاص عندما يجبر تصحححميم 

  22على الحعر على مقربة من معتاح اإلطالق ب دف الوصول إلى الشحنة الرئيسية ةالعبوات الناسعة المبتكر

ية، قد تتمكن من تدمير الشحححححححنات اعالشحححححححنة الجوفاء قوية بما فيه الكقد تكون الشحححححححنة الجوفاء خيارا  آخر  بافتراض أن 

ألعمال المتعلقة باأللغام والسححححححلطة الرئيسححححححية في الموقع، من دون الحاجة إلى إجراء المزيد من الحعر  يجدر بمشححححححغلي ا

الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أن يعد وا توجي ات خاصححة حول نوع وحجم الشحححنات الجوفاء التي يمكن اسححتخدام ا في 

 ة معي نة سياقات تشغيلي

 التدمير في الموقع )الحرق/انفجار منخفض( 6.4.3

يمكن النظر في حدث شححديد االنعجار غير مرغوب به، أو عند عدم توفر المعدات والمتعجرات الالزمة، وقوع عندما يكون 

  23اتباع طريقة الحرق أو تقنيات أخرى "منخعضة االنعجار"

أن يقوم بما يلي عند تنعيذه ل ذا النوع من وسححححائل التخلص من  العبوات الناسححححعة المبتكرةينبغي على مشححححغل التخلص من 

 :ت الناسعة المبتكرةالعبوا

 التخطيط لحدث/انعجار شديد االنعجار؛ •

 التخطيط لحدث/انعجار منخعض االنعجار؛ •

                                                           
، ال يعد  التعجير في الموقع الخيار األنسب  يجب للعبوة الناسعة المبتكرةيمكن الوصول بشكل س ل إلى الشحنة الرئيسية  في حال ال 22

الخطر الذي تطرحه الشحححنات الرئيسححية للعبوات الناسححعة المبتكرة المترابطة أو  العبوات الناسححعة المبتكرةأن يدرك مشححغلو التخلص من 
 األقحوان" والتي قد تنتشر على مسافة واسعة  المعد ة على طريقة "سلسة

يمكن أيضا  التسبب بانعجار شديد من خالل استخدام تقنية الحرق عبر است داف الصاع   يزيل ذلك المشاكل المتعلقة بعترة االنتظار  23
 اآلمنة والمخاطر الناجمة عن حرق الشحنات الرئيسية المدفونة 
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 الدخان  على تصاعددقيقة بعد العالمة األخيرة  30الشتعال حري  ال تقل  عن احترام فترة انتظار آمنة  •

في الموقع، في حال اسححتوجب الوصححول إلى الشحححنة الرئيسححية الحعر بالقرب من معتاح  العبوةوكما الحال في التخلص من 

ن أمان إضافي في    العبوة الناسعة المبتكرةإطالق  دائرةاإلطالق، ينبغي النظر في اعتماد مكو 

 إلى اإلبطال النهائي في إبطال مفعول الذخائر المؤدي عاإلجراء المتب 6.4.4

حالة تكون إذا  البشحححححححكل ن ائي  و العبوة الناسحححححححعة المبتكرةإلبطال مععول  ʹفي إبطال مععول الذخائر اإلجراء المتبعʹي عتمد 

نات متعجرة، بما في ا  ابطن  للعبوةالن ائية  في حالة آمنة، والعمل األخير الواجب القيام به هو التخل ص الن ائي من أي مكو 

 اع  والشحنة )الشحنات الرئيسية( والص

  وت جرى هذه بعد )إن توفرت( وعن بعد جزئيا   نسحححلسحححلة من األعمال عʹ اإلجراء المتبع في إبطال مععول الذخائرʹيشحححمل 

تشحححمل انتقال  العبوات الناسحححعة المبتكرةسحححلسحححلة من االقترابات اليدوية من قبل مشحححغل التخلص من ضحححمن ادة األعمال ع

بما يتماشححى ʹ اإلجراء المتبع في إبطال مععول الذخائرʹ  يجب تطبي  العبوة الناسححعة المبتكرةمن نقطة المراقبة إلى  المشححغل

ضححافة إلى األعمال اإللزامية، واإلحاالت وممارسححات العمل ، باإلالعبوات الناسححعة المبتكرةمع فلسححعة ومبادئ التخلص من 

التي تم تطويرها واعتمادها وتوثيق ا في إجراءات التشحححححححغيل الموحدة لمنظمة األعمال المتعلقة باأللغام  ينبغي أن يخطط 

يحا ، كما يجب أن لسيناريوهات أسوأ الحاالت، وأفضل الحاالت، واألكثر ترج العبوات الناسعة المبتكرةمشغل التخلص من 

 يحيط أبرز موظعي الموقع بناء  على ذلك 

نة لتنعيذ  اإلجراء المتبع في إبطال مععول ʹينبغي على منظمات األعمال المتعلقة باأللغام أن تنظر في إعداد توجي ات معي 

 ي تعمل في ا المنظمة امج التالبر ضمن الشائعة العبواتعلى أنواع ʹ الذخائر

ا في البلدان التي يتوقع في ا وجود مخاطر بسححبب  ، ال بد أن تضححمن المعايير الوطنية أن تطوير العبوات الناسححعة المبتكرةأم 

هي عنصر من  العبوات الناسعة المبتكرةالخاصة بʹ اإلجراءات المتبعة في إبطال مععول الذخائرʹوتعصيل تقنيات وعمليات 

الشححححنة؛ التي تعمل بالماسحححورة أو  للعبوات الناسحححعة المبتكرةاألج زة المعطلة ل عناصحححر إجراءات التشحححغيل الموحدة، مث

  الجوفاءأسالك التعجير وغيرها من تقنيات القطع عن بعد جزئيا  والشحنات و ،(Jطراز )من  والسكين

 . التخلص النهائي وإعداد التقارير5المرحلة  6.5

 التخلص النهائي 6.5.1

نة التي العبوة الناسحححححححعة المبتكرةمن  في الموقع التخل صعندما ال يتم  ، ال بد من إجراء التخلص الن ائي للعناصحححححححر المكو 

هي من للعبوات الناسحححعة المبتكرة السحححائبة الشححححنات الرئيسحححية  تحتوي على مواد متعجرة  والوسحححيلة المعضحححلة للتخلص من

  24إجراءات المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغامخالل التخلص من المواد المتعجرة بما يتماشى مع 

عند عدم توفر المتعجرات شححححححديدة االنعجار، يمكن النظر في التخلص الن ائي من خالل الحرق  وتعتمد فعالية هذه الطريقة 

لعردية أو القطع امن أو المتعجرات العسحححححححكرية/التجارية  يوصحححححححى بالتخلص  المبتكرةالمتعجرات على نوع وجودة وحالة 

قد يؤدي إلى صححعوبة المحافظة على  المبتكرة، نظرا  إلى أن حرق كميات كبيرة من المتعجرات السححائبة على نطاق صححغير

 التطوي  المناسب بالمقارنة مع معدل وقت االحتراق 

ا الوسائل األخرى التي ال تشمل المتعجرات، على غرار التعكيك الميكانيكي للشحنات الرئيسية  ، عجرات يدوية الصنعللمتأم 

ف ي من الخيارات المتاحة في الظروف القصحححححححوى  لكن يمكن أن يؤثر وجود أنواع معي نة من المتعجرات يدوية الصحححححححنع 

ة، حت ى أن المتعجرات يدوية الصنع القائمة على نيترات  بكميات هائلة على البيئة بسبب احتوائ ا على المواد الكيمائية السام 

ة  يمكن أن تحتوي على األمونيوم )أسمدة(   أنواع من الوقود مثل األلومينيوم التي تعد  ملوثات م م 

 

                                                           
  30 9تعلقة باأللغام انظر المعيار الدولي لألعمال الم 24
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 إدارة المعلومات وإعداد التقارير 6.5.2

خاذ  ية ات يل المخاطر، وتقييم المخاطر، وعمل ناء إجراء تحل لة أث فة من جيات جمع المعلومات ذات الصححححححح كا باع  يجب ات

المزيد من  10 5  يقد م المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام العبوات الناسحححححعة المبتكرةالقرارات المتعلقة بالتخلص من 

 علومات وتحليل ا التعاصيل حول مبادئ وعمليات تصنيف الم

يضمن فعالية عملية  عنصرا  أساسيا   العبوات الناسعة المبتكرةحول األكثر صلة وحداثة يعد  الوصول إلى المعلومات التقنية 

هذا الوصحححححول متطلبات وإجراءات وتقنيات القدرة المعتمدة خالل عمليات  عززوي  العبوات الناسحححححعة المبتكرةالتخلص من 

ل التحسححححين يشححححك ل أسححححاس اإلجراءات المتبعة في إبطال مععول الذخائر وي، ولناسححححعة المبتكرةالعبوات االتخلص من  سحححح  

 المستمر ضمن قطاع األعمال المتعلقة باأللغام 

 المؤهالت والتدريب .7
ويجب أن تعتبر التوجي ات   مجموعة فرعية من التخلص من الذخائر المتعجرة العبوات الناسعة المبتكرةيعتبر التخلص من 

لة في بروتوكوالت االختبار والتقييم للمعايير  العبوات الناسححححعة المبتكرةحول التخلص من  الواردة في هذا القسححححم والمعصحححح 

عايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام حول لتعزيز وتكملة التوجي ات الحالية للم يال  الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام سحححححححب

 مؤهالت التخلص من الذخائر المتعجرة والكعاءات ذات الصلة 

 المؤهالت 7.1

ة معقدة تتطلب م ارات معي نة ومؤهالت خاصححة تتناسححب مع الخطر الذي  العبوات الناسححعة المبتكرةيعتبر التخلص من  م م 

العبوات وهذا يعد  نتيجة طبيعة  –على مسححتويات عدة  العبوات الناسححعة المبتكرةن يتم تقييمه  يمكن تنعيذ جوانب التخلص م

( وإبداعه  العبوات) العبوةالذي صحححححنع قدرات الشحححححخص بعدد صحححححغير من العوامل، مثل  طالمحدودة فق الناسحححححعة المبتكرة

ع  سعة المبتكرةوتتنو  المعقدة جدا  التي تشمل  والعبواتالمصن عة بكل بساطة مع معتاح إطالق،  العبواتما بين  العبوات النا

نة المعقدة،   معاتي  عديدة، ومصادر عديدة للطاقة والشحنات المتعجرة  وعددا  من العناصر المكو 

سعة المبتكرةيجب أن تتناسب مؤهالت التخلص من  سياق التشغيلي العبوات النا   ويجب أن مع الخطر الذي تم تقييمه في ال

متطلبات وقواعد السححلطة الوطنية لألعمال المتعلقة  العبوات الناسححعة المبتكرةتسححتوفي مؤهالت جميع مشححغلي التخلص من 

قدرات والمؤهالت  وال يتم  ئة دليال  على هذه ال بة عن ا  وقد تطلب السحححححححلطة أو ال ي يا بالن ئة التي تعمل  غام، أو ال ي باألل

إال  إذا كان صاحب ا يحمل أيضا  ما يعادل ا من مؤهالت التخلص  العبوات الناسعة المبتكرة االعتراف بمؤهالت التخلص من

ل في بروتوكوالت االختبار والتقييم    كما ترد تعاصحححححححيل 2014/  1/  30 9من الذخائر المتعجرة، وفقا  لما هو معصححححححح 

   وتشمل التوجي ات ما يلي:201825 /1/  31 9في بروتوكوالت االختبار والتقييم  ةالكعاءات والعئات التشغيلي

ب العبوات الناسحححعة المبتكرةأ( يمك ن المسحححتوى األول )التخلص من  ف م سحححياق الخطر على  من( صحححاحب المؤهالت المتدر 

وإجراءات تقييم المخاطر وتحليل ا، وتحديد عمليات التخلص من الذخائر المتعجرة المتوقعة في هذا السححححياق نطاق واسححححع، 

ب عليه، وتحضححححير معد ات التخلص من  المعي ن العبوات ، والبحث تحت اإلشححححراف عن العبوات الناسححححعة المبتكرةالذي تدر 

كجزء من فري  تط ير  يمكن توجي ه لدعم عمليات تنعيذ األعمال عن بعد جزئيا  من قبل مشححرف مؤهل   الناسححعة المبتكرة

ل ليسوا مؤهلين للتخطيط لإلجراءات المتبعة في إبطال مععول الذخائر أو إجرائ ا   إن موظعي المستوى األو 

ل )التخلص من  العبوات (، يمك ن المستوى )التخلص من مبتكرةالعبوات الناسعة الب( باإلضافة إلى مؤهالت المستوى األو 

نقدي  يعد  المشححغلون من المسححتوى بشححكل  هوتقييم الخطر موضححع التقييم ( صححاحب هذا المسححتوى من ف مالناسححعة المبتكرة

، وتحت اإلشححححراف، تنعيذ العبوات الناسححححعة المبتكرةالثاني مؤهلون لإلشححححراف على عمليات تحضححححير معدات التخلص من 

  إن موظعي المسحححححححتوى الثاني غير العبوات الناسحححححححعة المبتكرةعن بعد وعن بعد جزئيا  المصحححححححممة لتحديد مواقع األعمال 

 للتخطيط لإلجراءات المتبعة في إبطال مععول الذخائر أو إجرائ ا مؤهلين 

سعة المبتكرةج( باإلضافة إلى م ارات المستويين األول والثاني )التخلص من  التطهل للمستوى الثالث (، يمك ن العبوات النا

( صححاحب المؤهالت من تنعيذ اإلجراءات المتبعة في إبطال مععول الذخائر وإجراء العبوات الناسححعة المبتكرة)التخلص من 

 في بيئة متاحة   العبوات الناسعة المبتكرةالتخلص الن ائي من 

                                                           
 .2014/  1/  30 9تم تطوير هذه الكفاءات لتكملة كفاءات التخلص من الذخائر المتفجرة الواردة في بروتوكوالت االختبار والتقييم  25
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(، والتي تغطي الم ارات لعبوات الناسعة المبتكرةاد( باإلضافة إلى م ارات المستويين األول والثاني والثالث )التخلص من 

ألغراض إنسحححانية في بيئة متاحة، قد تدعو الحاجة  العبوات الناسحححعة المبتكرةالمطلوبة بشحححكل روتيني لعمليات التخلص من 

 ( أيالعبوات الناسحححححعة المبتكرةإلى توافر مؤهالت إضحححححافية  إن المسحححححتوى الذي يتخطى المسحححححتوى الثالث )التخلص من 

األخصححححائيين الذين خضححححعوا للتدريب في مجاالت  العبوات الناسححححعة المبتكرةالمؤهالت المتقدمة هو لمشححححغلي التخلص من 

 لمعالجة مخاطر معي نة في سياقات محددة وفي أي بيئة كانت   الزمة

 إلى ( بكل وضوحالعبوات الناسعة المبتكرةويجب أن تشير مؤهالت المستوى الذي يتخطى المستوى الثالث )التخلص من 

 التدريب المتخصص الذي حصل عليه كل فرد، أكان ذلك ضمن الكعاءات الرئيسية أو المتخصصة  

تقع على عات  السحححححلطات المتعاقدة وكل ما دعت الحاجة إلى م ارات متخصحححححصحححححة ال تغطي ا مؤهالت المسحححححتوى الثالث، 

ة معي نة، ويقع على عات  منظمات األعمال المتعلقة باأللغام المعني ة أن  مسحححححؤولية تحديد الم ارات اإلضحححححافية الالزمة لم م 

قد اكتسبوا التدريب عالي المستوى والخبرة الالزمة للقيام  الذي يتخطى المستوى الثالثتبرهن أن مشغلي ا ذوي المستوى 

ة ب   ذه الم م 

 ينبغي إيالء اهتمام خاص للحاجة إلى تدريبات إضافية، أو إلقصاء م ارات معي نة من فئة الم ارات 

في حال تم التعامل بشكل متكرر مع أصناف معي نة، يمكن إجراء تدريب مخصص حول التخل ص من هذه األصناف لتمكين 

 شكلة إلى مستوى أعلى من الخبرات المشغلين من التعامل مع ا عوضا  عن مواصلة إحالة الم

 الشهادات 7.2

التدريب أو  التي تقد م، يجب على المنظمة العبوات الناسححححعة المبتكرةعلى كل مسححححتوى من مسححححتويات كعاءات التخلص من 

ب علي ا العرد ال يئة ال  مختصة التي تمن  العرد الش ادة، أن تعص ل ضمن الش ادة المجاالت التي تدر 

 ولتكملة الش ادة، يشجع األفراد على االحتعاظ بتطبيقات التدريب لبرهنة خبرات م التشغيلية 

 والتدقيق فيها العبوات الناسفة المبتكرةجودة مؤهالت التخلص من  7.3

غام معايير األداء و باألل قة  غام ومنظمات األعمال المتعل باألل قة  ية لألعمال المتعل طة الوطن ر السحححححححل أدوات ينبغي أن تطو 

  يشححمل ذلك العبوات الناسححعة المبتكرةمسححتوى وجودة كعاءات مشححغلي التخلص من  موإجراءات التقييم المناسححبة ب دف تقيي

يات التخلص من  ما، أو إجراءات تقييم األداء في خالل عمل ة  م  ية، وإجراء م  يارات الخطية، والممارسححححححححات الععل االخت

 الذخائر المتعجرة 

 2018/  1/  31 9بروتوكوالت االختبار والتقييم  يالواردة ف العبوات الناسححححعة المبتكرةخلص من إن معايير مؤهالت الت

ر المشغلين وبناء قدرات م  ويمكن الستخدام ا  أن يساهم في تحسين تقييم التدريب معد ة لتحسين عملية التخطيط وتقييم تطو 

   ات الناسعة المبتكرةالعبووتعزيز م ارات المشغلين المعنيين بعمليات التخلص من 

 العبوات الناسفة المبتكرةفريق التخلص من  7.4

أن يتخذ أشحكاال  عديدة  في منظمات األعمال المتعلقة باأللغام  العبوات الناسحعة المبتكرةدمج القدرة على التخلص من ليمكن 

من قبل موظعين مؤهلين، وعبر اسححححححتخدام معد ات مناسححححححبة  العبوات الناسححححححعة المبتكرةيجب أن تنعذ عمليات التخلص من 

)معتمدة متى أمكن( بما يتماشحححى مع معايير السحححالمة والمعايير التشحححغيلية السحححائدة، ووفقا  للمن جيات المواف  علي ا وهياكل 

 ي متطلبات السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام العرق التي تستوف

 إدارة الجودة .8
  كما 13 9، و11 9، و10 9تتوفر متطلبات جودة خاصة بعمليات التط ير في المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام 

ة حول مبادئ 12 7تتوفر في المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  إدارة الجودة في األعمال المتعلقة  توجي ات عام 

 باأللغام، باإلضافة إلى المتطلبات الدنيا لنظم إدارة جودة األعمال المتعلقة باأللغام 

 المسؤوليات .9

 السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام 9.1

 يجب على السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أن تقوم بما يلي:
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 والمحافظة علي ا؛ العبوات الناسعة المبتكرةالوطنية للتخلص من  إنشاء المعايير (أ

 ؛ العبوات الناسعة المبتكرةتحديد الخطر الوطني الناتج عن  (ب

 ؛العبوات الناسعة المبتكرةاعتماد منظمات األعمال المتعلقة باأللغام على أن ا مناسبة للقيام بعمليات التخلص من  (ج

العبوات تحديد المعايير والمبادئ التوجي ية لضمان الجودة ومراقبة الجودة الواجب تطبيق ا على عمليات التخلص من  (د

 ؛الناسعة المبتكرة

والتدقي  في ا؛  العبوات الناسححححعة المبتكرةر األداء واألدوات لضححححمان جودة التخلص من إنشححححاء والمحافظة على معايي (ه

 نشر المشغلين من قبل منظمات األعمال المتعلقة باأللغام؛

شاء والمحافظة على  (و سعة المبتكرةالقدرة العتماد منظمات التدريب على التخلص من إن ورصد التدريبات  العبوات النا

 ت؛عمليات من  الش اداو

إنشحححححححاء والمحافظة على القدرة على اعتماد منظمات األعمال المتعلقة باأللغام المشحححححححاركة في عمليات التخلص من  (ز

 ؛العبوات الناسعة المبتكرة

إنشحححححاء والمحافظة على القدرة على رصحححححد فعالية وسحححححالمة وإجراءات حماية بيئة منظمات األعمال المتعلقة باأللغام  (ح

 ؛العبوات الناسعة المبتكرةالمشاركة في عمليات التخلص من 

 ؛العبوات الناسعة المبتكرةإنشاء نظم وطنية إلعداد التقارير حول حوادث التخلص من  (ط

سحححاعدة من حكومات وطنية أخرى بما يتماشحححى مع الترتيبات الثنائية والدولية لالسحححتعادة من عند االقتضحححاء، طلب الم (ي

خبرات االخصحححححائيين والحصحححححول على المعلومات الالزمة لصحححححياغة معايير وطنية آمنة وفعالة إلجراءات وعمليات 

  العبوات الناسعة المبتكرةالتخلص من 

 منظمات األعمال المتعلقة باأللغام 9.2

 القيام بما يلي: العبوات الناسعة المبتكرةلى المنظمة التي تجري عمليات التخلص من ع يجب

على الحصحححححححول من السحححححححلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أو المنظمة التي تعمل مكان ا أو بالنيابة عن ا  (أ)

 ؛العبوات الناسعة المبتكرةاالعتماد إلجراء عمليات التخلص من 

والتي تمتثل  العبوات الناسحححعة المبتكرةإنشحححاء والحصحححول على إجراءات التشحححغيل الموحدة لعمليات التخلص من  (ب)

 للمعايير الوطنية؛

كعؤين ومدربين على النحو المناسححب، ومؤهلين  العبوات الناسححعة المبتكرةالحرص على أن مشححغلي التخلص من  (ج)

 ولدي م المعدات الالزمة إلجراء الم ام المنوطة ب م؛

على نحو متسححح  وفعال  العبوات الناسحححعة المبتكرةتطبي  إجراءات التشحححغيل الموحدة على عمليات التخلص من  (د)

 وآمن، بما يشمل إجراءات حماية البيئة؛

)بما يشححححمل  العبوات الناسححححعة المبتكرةضححححمان أن المجتمع المتضححححرر يدرك بشححححكل كامل أنشححححطة التخلص من  (ه)

 التدريب( وقواعد التط ير وآثاره 

 العبوات الناسفة المبتكرةمنظمة التدريب على التخلص من  9.3

 القيام بما يلي: العبوات الناسعة المبتكرةب على التخلص من على منظمة التدري يجب

الحصحححححححول من السحححححححلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أو المنظمة التي تعمل مكان ا أو بالنيابة عن ا على  (أ)

 ؛العبوات الناسعة المبتكرةاالعتماد لتوفير التدريب على التخلص من 

، بما العبوات الناسححححعة المبتكرةالموحدة للتدريبات على التخلص من  إنشححححاء والمحافظة على إجراءات التشححححغيل (ب)

شى مع المعايير الوطنية أو المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام، وغيرها من المعايير والقواعد،  وعلى يتما

 ؛ةيعكس الظروف المحلي نحو

دات إنجاز التدريب بشحححكل صحححري  إنشحححاء والمحافظة على إجراءات من  الشححح ادات للحرص على تعصحححيل شححح ا (ج)

 ب العرد علي ا والتي أصب  مؤهال  في ا لمجاالت التي تدر  ل
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  الملحق أ
 )معياري(

 المراجع

 
ا من أحكامه المعيارية تشكل الوثائ   نطب  أي من هذه المنشورات يوال  التالية، المشار إلي ا في نص هذا المعيار، جزء 

ع األطراف في االتعاقات القائمة على هذا الجزء من  الالحقة  والتنقيحات لمراجع المؤرخة والتعديالتاعلى  ومع ذلك، تشج 
ا بالنسبة للمراجع غير المؤرخة،  إمكانية تطبي  أحدث طبعات الوثائ  المعيارية المبينة أدناه من المعيار على التحق   أم 

   آخر طبعة من الوثيقة المعيارية المشار إلي ا فتنطب
 

قاموس المصطلحات، والتعريعات، واالختصارات  : 10 4المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  (أ)
 لألعمال المتعلقة باأللغام

 باأللغامإدارة الجودة في األعمال المتعلقة  : 12 7 المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام (ب)

إدارة المخاطر في األعمال المتعلقة باأللغام )في صدد  : 14 7 المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام (ج)
 الصياغة(     

 األعمال المتعلقة باأللغام وعمليات اعتماد منظمات : 30 7المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  (د)

 مراقبة منظمات األعمال المتعلقة باأللغام : 40 7المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  (ه)

 التقنيالمس  غير  : 10 8المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  (و)

 التقنيالمس   : 20 8المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  (ز)

 متطلبات التط ير : 10 9المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  (ح)

 تط ير ساحة المعركة : 11 9المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  (ط)

 تط ير المباني : 13 9المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  (ي)

 إدارة المعلومات لألعمال المتعلقة باأللغام : 10 5المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  (ك)

 التوثي  ما بعد التط ير : 30 8لألعمال المتعلقة باأللغام المعيار الدولي  (ل)

وضع عالمات مخاطر األلغام ومخلعات الحرب القابلة  : 40 8المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  (م)
 لالنعجار     

 اإلزالة الميكانيكية لأللغام : 50 9المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  (ن)

تقييم مخاطر الذخائر المتعجرة في الحطام؛  :10/03 10بشطن اإلجراءات المتعلقة باأللغام  المالحظة العنية (س)
 إزالة الركام(؛عمليات إدارة )      

 تقدير مناط  خطر المتعجرات  :20/01 10المالحظة العنية بشطن اإلجراءات المتعلقة باأللغام  (ع)

 

إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية ألنشطة ينبغي استخدام أحدث نسخة/طبعة من هذه المراجع  ويحتعظ مركز جنيف الدولي 

لمعايير الدولية لألعمال المتعلقة ليحتعظ بسجل آلخر نسخة/طبعة كما  جميع المراجع المستخدمة في هذا المعيار  عنبنسخ 

للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة  اإللكترونياالطالع علي ا علی الموقع  كنع، ويممراجالدلة واألباأللغام، باإلضافة إلى 

   )gr.osdradantsonitcneaim.www( باأللغام

ال يئات والمنظمات الم تمة أن تحصل غيرها من وينبغي للسلطات الوطنية المعنية باألعمال المتعلقة باأللغام وأرباب العمل و

 نسخ قبل بدء برامج األعمال المتعلقة باأللغام على 
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  الملحق ب
 )إعالمي(

 المعدات التشغيلية
 

الذي  العبوات الناسعة المبتكرةالمطلوبة لعري  التخلص من  األساسيةالملح  مثاال  عن المعدات  هذا يوفر الجدول األول في

تلك المسحححببة الختالل يشحححمل المتعجرات شحححديدة االنعجار، وعمل في برنامج يمكن الوصحححول فيه إلى مصحححادر الطاقة، بما ي

 الحاالت التيالوظائف، أو الثرميث  سححتوفر المالحظة العنية بشححطن اإلجراءات المتعلقة باأللغام المزيد من التوجي ات حول 

مشححغلي األعمال المتعلقة   ويمكن للسححلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام ومقي دا  إلى مصححادر الطاقة  في ا يكون الوصححول

باأللغام، بحسحححححب السحححححياق وتقييم المخاطر، أن يطلبوا المزيد من المعدات المتقدمة، بما يشحححححمل ما يرد في الجدول الثاني، 

 استنادا  إلى المخاطر المحددة، والظروف التشغيلية والبيئية، والوصول عبر سالسل استيراد مناسبة 

األلغام على إجراء تقييمات لمتطلبات المعدات في خالل مرحلة تصحححححححميم البرنامج ت شحححححححجع منظمات األعمال المتعلقة ب

ومراقبته، باإلضافة إلى المحافظة على ن ج مرن وروح المبادرة لتطوير أنواع جديدة من المعدات واستخدامات جديدة ل ا  

العبوات الناسححعة الل عمليات التخلص من من شححطن ن ج التطوير المسححتمر  هذا أن يزيد من الععالية والكعاءة والسححالمة في خ

 تمكين اتباع أفضل الممارسات  ، ويجب تبادل ا في كافة نواحي القطاع لالمبتكرة

 المعيارية العبوات الناسفة المبتكرةاعتبارات معدات  1ب.

 المالحظات الصنف

على ملعوفة خيوط سحب منخعضة المط / مرتععة القدرة على التحمل  مشابك خطافية وخيوط
 بكرات
 مشابث
 بكرات
 أعمدة
 مالقط

 ربطات بروسيك
 مسامير التعلي 
 الس ام والحبال

 متر 200 سلك إطالق

ر   معج 

  فاحص االستمرارية

علبة أمان التحكم األوتوماتيكي الخاص 
 بالمعجر

 

  مشرط

  (J) من طراز سكين

  عالمات التشغيل

  أج زة كشف محمولة باليد

  منظار

  أدوات يدوية

  أدوات حعر

  مسببات اختالل البراميل والذخائر

  معدات الوقاية الشخصية المناسبة

  صواع  ك ربائية

  مواد شديدة االنعجار 

  فتيل تعجير
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 ضافيةاإللمعدات ااعتبارات  2ب.

 المالحظات الصنف

  لتطبيقات معي نة على مستوى البرنامج االحتعاظ ب ايمكن  سينيشعاع 

العديد من  العبوات الناسعة المبتكرةعن بعد من التخلص يوفر خيار  مركبة تشغل عن بعد
في عين االعتبار، إلى جانب البيئة التشغيلية  أخذالمنافع  ال بد من 

للعبوات الناسعة ، ال سيما تشغل عن بعد التي مركباتالمنععة 
  المدفونة تحت األرض  المبتكرة

  طائرة بال طيار

 من أجل النظر في داخل أشياء مغلقة  منظار أليافي )فايبرسكوب(

 من أجل سحب أشياء ضخمة منعردة أو مجموعة من األشياء  خطاف ثقل وحبل

العبوات  أج زة استخراج / مسببات اختالل
 اتى مركبمحمولة علال الناسعة المبتكرة

 

  شحنة جوفاء

  معبطةشحنة 

  مشعل ناري و/أو ترميثي

  كاشعات األسالك القصيرة

  النطاق البصري
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  الملحق ج
 )إعالمي(

 ةممارسات األعمال والرقابة اإلداري

  ينبغي إلزاميةفقط وهي ليست  ت دف القائمة التالية لممارسات العمل إلى تقديم معلومات عامةممارسات العمل. 

على سلطة األعمال المتعلقة باأللغام ومنظمات األعمال المتعلقة باأللغام تقييم دمج ا في إجراءات التشغيل الموحدة 

 :بالمجالوالتدريب استنادا  إلى اعتبارات البرنامج واالعتبارات الخاصة 

عبوات تعجير مناسححبة، أكانت م ال بد من النظر في التدمير في الموقع عبر اسححتخدا  التدمير في الموقع •

سائبة أو جوفاء، كالوسيلة المعضلة للتخلص من المتعجرات  يجب أن تكون الشحنة )الشحنات( عبوات 

  26الرئيسية العنصر )العناصر( الوحيدة التي تتم م اجمت ا ضمن هذه الطريقة

على الك رباء، ال سحححيما المدفونة من ا، ينبغي أن ينظر  تعمل عبوات  عند التعامل مع قطع سللللك واحد •

الدائرة الك ربائية من خالل  علىإدخال عنصر سالمة  في العبوات الناسعة المبتكرةمشغل التخلص من 

التنعيذ  ال بد من إيالء  / التحقي قطع عن بعد أو عن بعد جزئيا  سحححلكا  ك ربائيا  واحدا  عند بروزه خالل 

  العمليةالمرحلة لتجن ب إنشاء معتاح معتوح جديد )قصور(، ما قد يؤثر على سالمة أهمية في هذه 

  يمكن للتعاعل مع معتاح )معاتي ( اإلطالق أن يزيد بشحححححححكل بارز من احتمال تجّنب مفاتيح اإلطالق •

وقوع انعجار غير مقصحححححححود  أثناء التخطيط لإلجراء المتبع في إبطال مععول الذخائر، ال بد من تقييم 

سححححبل اإلطالق المحتملة وموقع معتاح )معاتي ( اإلطالق المتصححححلة ب ا، ما يمك ن مشححححغلي التخلص من 

 من تجن ب ا متى أمكن  الناسعة المبتكرةالعبوات 

نطل  بععل عبوة ناسححححعة مبتكرة تن في ا اسححححتبعاد احتمال وجود   في الحاالت التي ال يمكبحث المشللللغل •

سححتخدم أج زة الكشححف المناسححبة و/أو وث التي توجود الضحححية، يجب اعتماد مجموعة مناسححبة من البح

 أسالك التعثر وأدوات المساعدة البصرية( )بما يشمل ج از كشف  المناسب التعتيش البصري

شحححنات رئيسححية إضححافية أثناء التخطيط  /  ينبغي النظر في احتمال وجود مصححادر طاقة عناصللر عديدة •

 لإلجراء المتبع في إبطال مععول الذخائر  

ن خالل اإلجراء المتبع في ك  يجب تنعيذ إجراءات سححالمة الصححاع  في أبكر وقت ممسللالمة الصللاعق •

 إبطال مععول الذخائر 

  في حححال عححدم توفر المواد المتعجرة لالختالل أو عححدم السحححححححمححاح غيللاب المواد المتفجرة/المتفجرات •

باسححتخدام ا، يجب اسححتخدام تقنيات فصححل المكونات عن بعد جزئيا   وتتوفر المزيد من التوجي ات حول 

 راءات المتعلقة باأللغام هذا الموضوع في األدلة التعليمية والمالحظة العنية بشطن اإلج

  عبوة ناسحححححعة مبتكرة العبوة التي تم تطكيد أن ا  يجب تعتيش/تط ير المنطقة المحيطة بمنطقة عمل آمنة •

يجب وضححححححع عالمات واضحححححححة حول هذه المنطقة ويجب أن تكون واسححححححعة بما فيه الكعاية لتسحححححح يل 

 اإلجراءات المتبعة في إبطال مععول الذخائر 

، يمكن كشححححف أو عرض العبوة الناسححححعة المبتكرة مدفونةكون في ا الحاالت التي ت   فيعبوةال وضللللعية •

 جراء المتبع في إبطال مععول الذخائر اإل ضمن اأجزاء إضافية من 

  امن مخاطر إطالق عبوة  يمكن أن يزيد التطكد الشحامل من عناصحر العبوةالتأكد الشلامل من عناصلر ال •

التعاعل غير المقصحححود مع معتاح ثانوي  ويجب أخذ هذه المالحظة في عين االعتبار عند تحديد  بسحححبب

 ما إذا يجب القيام بالحعر وإلى أي عم  

  خالل كل عملية اقتراب، ينبغي أن يحمل مشغ ل التخلص للعبوات الناسفة المبتكرةاألدوات المناسبة  •

 سبة للتعامل مع كافة السيناريوات األدوات المنا العبوات الناسعة المبتكرةمن 

                                                           
 من أجل الحد  من خطر إحداث قصور في الدائرة الك ربائية ما يحدث عن دون قصد انعجار ال يمكن السيطرة عليه  26
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في إجراءات التشححححغيل الموحدة   ينبغي أن تشححححمل منظمات األعمال المتعلقة باأللغام المراقبة اإلدارية واإلحاالت

العبوات الناسحححححعة حاالت من قبل مشحححححغل التخلص من حاالت اإلقائمة محددة بالعالمية وتلك الخاصحححححة بالبرنامج 

 )على سبيل المثال ال الحصر(: عن ا إلى السلطة اإلدارية المناسبة  وفي ما يلي أمثلة شائعة المبتكرة

تخطى القدرات التقنية التي يتمتع ب ا مشححغل التخلص من الكشححف عن عبوة ناسححعة مبتكرة تفي حال تم  •

 ؛العبوات الناسعة المبتكرة

 شمل معاتي  إطالق متعددة؛عبوة تتم تحديد  •

 27ةمعقد العبوةفي حال تم تحديد أن  العبوات الناسعة المبتكرةأعمال إيجابية للتخلص من  قبل القيام بطي •

 بحسب إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بالبرنامج؛

 ؛العبوات الناسعة المبتكرةوقوع انعجار غير مخطط له خالل إجراء عمل إيجابي للتخلص من  •

للمعلومات الم مة  العوري، أكان للمشححححححورة التقنية أو لضححححححمان النقل ةأو غير مطلوف ةجديد عبوةتحديد  •

 للمشغلين اآلخرين وفرق التط ير؛

 ؛العبوات الناسعة المبتكرةقبل تنعيذ أي عملية في خارج موقع الم ام المواف  عليه، بما يشمل م ام بقع  •

ة بسالمة؛ضروري إلكمال المفي حال الظن  أن االبتعاد عن أي مبدئ أو عمل إلزامي  •   م 

 في حال الظن  أن التدريب أو المعدات أو القدرات غير كافية إلنجاز الم مة بنجاح؛ •

 غيرها من المشاكل التنظيمية المحددة للتصعيد العوري  •

 

ن الحاالت وبدورها على السلطات الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أن تعلم منظمات األعمال المتعلقة باأللغام ع

 في حال حدوث ا: التالية 

 تخطى قدرات المنظمة؛ت عبوةتم تحديد  •

ووقوع إصححححابة أو  العبوات الناسححححعة المبتكرةحدوث انعجار لم يكن مخطط له خالل م مة التخلص من  •

 وفاة؛

 ؛ةأو غير مطلوفعبوة جديدة التعامل مع  •

العبوات الناسححححعة عمليات التخلص من تم تحديد ثغرة في التدريب تؤثر على سححححالمة وفعالية وموثوقية  •

 ؛المبتكرة

لتحسحححححين السحححححالمة والععالية  العبوات الناسحححححعة المبتكرةإجراء جديد أو تقنية جديدة للتخلص من بروز  •

 والكعاءة 

 

                                                           
التي تعمل بناء  على ج از استشعار )ج از استشعار تحت األشعة الحمراء، إلخ( وتلك التي يتم  العبوات الناسعة المبتكرةما قد يشمل  27

 التحكم في ا عن بعد  


