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 المحتويات

 

 

  

 تحذير

ولية دلمعايير الا وعلى غرارن على صفحة الغالف. من التاريخ المبي   أضحت هذه الوثيقة سارية المفعول اعتبارا  

موق  العلى المسعععتخدمين اسعععت عععارة ، ولمراجعة دورية هذه الوثائق تخضععع  ،(IMASلألعمال المتعلقة باأللغام )

م عععععععروي المعععععايير الععععدوليععععة لألعمععععال المتعلقععععة بععععاأللغععععام من أجععععل التحقق من وضععععععععهععععا ل اإللكتروني

(http://www.mineactionstandards.org/ أو ،)لألعمال المتحدة األمم ائرةلععععدموق  اإللكتروني ال  

 (.gron.oitcaenimwww.//p:tht) باأللغام المتعلقة

. 
 

 

 النشرالطبع وحقوق 

 
. ويمكن طلب إذن لألن طة 4.0مرخص ة بموجب ترخيص دولي غير تجاري للم اي اإلبداعي مم المتحدة هذه ألوثيقة ا إن

 التي تتخط ى نطاق هذا الترخيص من دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام.

 ويُمكنكم:

 أي  كل.ونسخ المواد وإعادة توزيعها بأي وسيلة  –م اركتها  •

 تعديلها وتحويلها واالستناد إليها. –تكييفها  •

 بموجب ال روط التالية:

توفر رابط الرخصة، واإل ارة إلى أي يتم ينبغي أن تنسب المادة إلى هذه الوثيقة بال كل المناسب، وأن  –العزو  •

 أو مالمعقول، لكن ليس على نحو يظهر أن مانح الترخيص يؤيدكتعديالت إن وجدت. يمكن القيام بذلك في حد  

 لهذه الماد ة. ماستخدامك يؤيد

 ال يجب استخدام هذه المواد ألغراض تجارية. –غير تجاري  •

تطبيق أي  روط قانونية أو إجراءات تقنية تمن  ب كل قانوني جهات  مال يحق لك –عدم فرض قيود إضافية  •

 يسمح به الترخيص.أخرى من القيام بأي ن اط 

 المدير 

  (UNMAS)باأللغام المتعلقة عماللأل المتحدة األمم دائرة

 (M11023) افينيو، ماديسون380 

 (NY 10017) نيويورك،

 األمريكية المتحدة الواليات

 

 mineaction@un.org: البريد اإللكتروني

  (1 212) 963 1875 :الهاتف

 (1 212) 963 2498: فاكس     

 

http://www.mineactionstandards.org/
http://www.mineaction.org/
mailto:mineaction@un.org
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 تمهيد

 

غراض أل( اتفاقات ورش العمل السابقة لألعمال المتعلقة باأللغام لT&EPاالختبار والتقييم )ت مل بروتوكوالت 

. وتم تنظيمها لدعم المعايير الدولية لألعمال (CEN) نسانية التي نظمها المركز األوروبي لتوحيد المقاييساإل

( والموافقة عليها من قبل مجلس مراجعة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام. إن IMASالمتعلقة باأللغام )

بروتوكوالت االختبار والتقييم م مولة في المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام ذات الصلة بصفتها مراج  

 نوعا  من السلطة ضمن نظام هذه المعايير الدولية.معيارية، ما يمنحها 

مجلسا  تقنيا  أطلق عليه اسم الفريق العامل  2001في كانون الثاني/يناير أن أ المجلس األوروبي لتوحيد المقاييس و

(WG )126 ومنذ ذلك الحين، نظ م الفريق العامل للمركز األوروبي لتوحيد المقاييس عددا  من ورش العمل .

تعلقة باأللغام التي ال تغطيها المعايير الدولية لألعمال لعقد اتفاقيات ورش العمل للمواضي  المرتبطة باألعمال الم

المتعلقة باأللغام. وتعطي معايير االختبار والتقييم ألجهزة الك ف المعدنية واآلالت ومعدات الوقاية ال خصية 

 مثاال  جيدا  عن عملها.

ة  ، أحال المركز األوروبي لتوحيد المقاييس ب كل رسمي2011وفي كانون الثاني/يناير  حقوق الملكية الخاص 

( لألعمال المتعلقة باأللغام ألغراض إنسانية إلى CWAاتفاقات ورش عمل المركز األوروبي لتوحيد المقاييس )ب

( ومركز جنيف الدولي إلزالة األلغام ألغراض إنسانية UNMASدائرة األمم المتحدة إلجراءات المتعلقة باأللغام )

(GICHDوعلى هذا األساس، تم تح .) ديث هذه الوثائق منذ ذلك الحين وأعيدت تسميتها إلى بروتوكوالت

االختبار والتقييم لألعمال المتعلقة باأللغام، م  اإل ارة إلى اسمها األصلي. والهدف من هذه التسمية هو تجن ب 

الحالية الصادرة عن المركز األوروبي  ʹاتفاقات ورش عمل المركز األوروبي لتوحيد المقاييسʹالتباس م  حدوث 

لتوحيد المقاييس. وتتم مراجعتها وتعديلها، عند االقتضاء، كجزء من عملية مراجعة المعايير الدولية لألعمال 

 من قبل مجلس مراجعة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام.  عليها المتعلقة باأللغام والموافقة

 

 

 

 

 

 

 

  



 مسودة
 9.31/1/2019بروتوكول االختبار والتقييم 

 2019، أبريل/نيسان ولىالطبعة األ

 

5 
 

 مقدمة

 

ياغة معايير الكفاءة للتخلص من العبوات الناسفة المبتكرة بناء  على طلب الجهات المعنية باألعمال المتعلقة باأللغام، تمت ص

 واستجابة لالحتياجات التي تم الك ف عنها في هذا القطاي.

(. بالتالي EODالتخل ص من الذخائر المتفجرة ) من( هو مجموعة فرعية IEDDإن التخل ص من العبوات الناسفة المبتكرة )

هذه الوثيقة إلى الكفاءات المبي نة مسبقا  في التخلص من الذخائر المتفجرة في سياق األعمال المتعلقة باأللغام، كما هو  تستند

 .9.30/1/2014موضح في بروتوكول االختبار والتقييم 

ب كل خاص بعمليات التخل ص من العبوات الناسفة المبتكرة التي تجري  وترتبط متطلبات الكفاءة الواردة في هذه الوثيقة

ة للتخل ص من أنواي معي نة من العبوات ضمن سياقات األعمال المتعلقة باأللغام.  وهي ال توف ر مبادئ توجيهية تقنية خاص 

 الناسفة المبتكرة.
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 معايير الكفاءة للتخلّص من العبوات الناسفة المبتكرة

  النطاق .1

توجيهية حول الكفاءات الالزمة للتخل ص من العبوات الناسفة المبتكرة، م  اإل ارة إلى مستويات  مبادئتقد م هذه الوثيقة 

 يات، أي المستو9.31المؤهالت المختلفة في األعمال المتعلقة باأللغام الموضحة في المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 +. 3و  3و 2و 1

ك ل عمليات التخل ص من العبوات الناسفة مجموعة فرعية من عمليات التخل ص من الذخائر المتفجرة )أنظر بروتوكول ت 

ث بالعبوات الناسفة 9.30/2014االختبار والتقييم  (. وتسعى هذه الوثيقة إلى تغطية الكفاءات الالزمة للتعامل م  التلو 

 م.المبتكرة في سياق األعمال المتعلقة باأللغا

تحسين قدرة عمليات البناء ويوف ر أداة  مناستخدام هذه الوثيقة لبرامج األعمال المتعلقة باأللغام والقطاي ب كل عام   ويسمح

للموظفين. كما من  أن هذه الوثيقة أن تحس ن عملية إدارة الجودة من خالل تحسين تقييم  يلتخطيط وتقييم التقد م ال خص

 نيين بأعمال التخل ص من العبوات الناسفة المبتكرة. تدريب وكفاءة الموظفين المع

  لمراجعا .2

 جزء ا وت كل المعيار هذا في إليها ي ار مهمة وثائق هي المعيارية المراج . المعيارية بالمراج  قائمة)أ(  الملحق في ترد

 .أحكامه من

  واالختصارات والتعاريف المصطلحات .3
مسردًا كامًًل لجميع المصطلحات  (IMAS 04.10) 4.10 لغامالمتعلّقة باأل عمالالدولية لأليرد في قاموس المعايير 

وفي بروتوكوالت  (IMAS) لغامالمتعلقة باأل عمالوالتعاريف واالختصارات المستخدمة في سلسلة المعايير الدولية لأل

 (.T&EPsاالختبار والتقييم )

 

ً لألعمال المتعلقة أن يصاحب أو موافق عليه من شأنه أن والً يُعدّ بروتوكول االختبار والتقييم بروتوك يكّمل معياراً دوليا

 باأللغام. وهو يوفّر المشورة والمعلومات المتعلقة باألنشطة المرتبطة باختبار المؤهًلت والمعدّات.

 

إلى جهة حكومية في الدولة المتضررة من الذخائر  (NMAA) مصطلح "السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام" ي ير

 .تكون لجنة م تركة بين الوزارات ماغالبا  و ها،وتنسيق تهاالمتفجرة تتولى مسؤولية تنظيم األعمال المتعلقة باأللغام وإدار

عمال المتعلقة باأللغام، قد يكون ضروريا  ومناسب ا أن تتولى منظمة األمم في ظل  غياب السلطة الوطنية لأل مالحظة: 

أو على نحو  ،المتحدة أو هيئة دولية أخرى معترف بها بعض أو كافة مسؤوليات ومهام مركز األعمال المتعلقة باأللغام 

 .أقل  تواترا  السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام 

 عن مسؤولة( تجاري كيان أو ،حكومية غير أو حكومية) منظمة أي إلى" األعمال المتعلقة باأللغام منظمة" مصطلح يشير

 مستشاراً  أو الباطن من متعاقداً  أو رئيسيًا متعاقدًا األلغام إزالة منظمة كونت وقد. األعمال المتعلقة باأللغام مهام أو مشاريع تنفيذ

 .وكيًلً  أو

 األعمال المتعلقة باأللغام تطهير الذخائر المتفجرة، ومنظمات التخل ص من العبوات الناسفة المبتكرة.مالحظة: ت مل منظمات 

، وتحديدها، وجعلها آمنة والتخل ص العبوات الناسفة 1ق امو ك في ير مصطلح "التخل ص من العبوات الناسفة المبتكرة" إلى 

 يات التخل ص من العبوات الناسفة المبتكرة في الحاالت التالية:النهائي منها. ويمكن إجراء عمل

 كجزء روتيني من عمليات المسح والتطهير، عند اكت اف وجود عبوة ناسفة مبتكرة؛ (أ

                                                           
ة التخل ص من عبوة ناسفة ت ير إلى موق  العبوة/العناصر من قبل م غ ل التخل ص من العبوة الناسفة المبتكرة الذي أوكلت إليه  1 مهم 

 مبتكرة معي نة.
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أو للتخل ص من عبوة ناسفة مبتكرة تم اكت افها خارج مناطق الخطر المحددة )قد تكون عبوة ناسفة مبتكرة واحدة،  (ب

 منطقة معي نة(. أو عدد أكبر منها ضمن

 وقاتلة مدمرة ومواد متفجرة مواد ويضم مبتكر بأسلوب يصن  أو يوض  جهازي ير مصطلح "عبوة ناسفة مبتكرة" إلى 

 ت مل وقد. اإلنهاك أو نتباهاال صرف أو الت ويه أو للتدمير صممت كيميائية مواد أو متفجرة ومرك بات وحارقة وضارة

 [.ITAG 01.40:2011] عسكرية غير مكونات من عادة تُبتكر لكنها عسكرية، مواد

  المتفجرة على آخر من أنواع الذخائر نوعوالشرك الخداعية و/أو ينطبق تعريف األلغام  قد  مًلحظة:

 ألغام أوأنها  على األجسامهذه  إلىبنائها. كما يمكن اإلشارة  تصميم بحسبالناسفة المبتكرة  لعبواتا  

 .محليًا يدويًا أو المبتكرة المصنوعة الذخائر أنواع من غيرها أو خداعية شرك  

 

ة معي نة بفعالية وبأمان.  على األداء ويتم التركيز ي ير مصطلح "معايير الكفاءة" إلى وحدات الكفاءة الالزمة للقيام بمهم 

وعلى تطبيق المعارف والمهارات. وبعبارات أكثر تبسيطا  "ما يمكن لألفراد أن يقوموا به وقدرتهم على القيام به  العملي  

 ضمن سياقات مختلفة".

ي ير مصطلح "وحدة الكفاءة" إلى مواصفات المعارف والمهارات وتطبيق هذه المهارات والمعارف على معيار األداء 

على ظروف وتطبيقها فة إلى ذلك، تجس د الكفاءة القدرة على نقل المعارف والمهارات المطلوب في مكان العمل. باإلضا

  وبيئات جديدة. 

  االمتثال .4

 

 هذا توافقيو .المقصعععودة االمتثال درجة إلى لإل عععارة" يمكن"و" ينبغي" تاعبار سعععتخدمتُ في بروتوكول االختبار والتقييم، 

 (. ISOمعايير وتوجيهات أيزو )في  المستخدمة اللغة م  االستخدام

لإلشاااااارة إلى المتطلبات والطرم والموا ااااافات تُسعععععتخدم عبارة "يجب" وفي المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام، 

مستخدمة في بروتوكوالت االختبار والتقييم، نظراً إلى  ليست. لكن هذه الكلمة رالواجب تطبيقها من أجل التًلؤم مع المعيا

 . فقطأن محتوى هذه األخيرة يقدّم المشورة 

لإلشارة ، في حين أن "يمكن" تستخدم لإلشارة إلى المتطلبات أو األساليب أو الموا فات المفضلةتستخدم عبارة "ينبغي" 

 . إلى الطريقة أو مجموعة اإلجراءات الممكنة

  معايير الكفاءة .5

 هدف معايير الكفاءة 5.1

في ما يتعل ق بالسياق )السياقات( التي ينبغي تطبيقها فيه، تهدف معايير الكفاءة إلى تحديد الحد  األدنى من الكفاءة المهنية 

ويمكن للوحدات أو النماذج الفردية للكفاءات أيضا  أن الفهم الالزمين. وإلى جانب معايير قياس األداء، وتفسير للمعارف 

بات أدلة واختبار تكون أو أن ت ك ل جزءا  من المؤهالت على مختلف المستويات،  ريطة استخدام نظام تقييم م  متطل

 مناسبة.

وهدف هذه الوثيقة هو توفير أداة تقييم دقيقة لتمكين االعتراف المناسب بكفاءات الفرد المهنية. ويسمح استخدام هذه الوثيقة 

تحسين عملية بناء القدرات من خالل تقديم أداة لتخطيط وتقييم التنمية ال خصية بأيضا  لبرامج األعمال المتعلقة باأللغام 

 لموظفين.ل
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 التطبيق 5.2

مة لتكون مفيدة لمجموعة ينبغي تطبيق هذه الوثيقة  لتحسين السالمة والكفاءة في األعمال المتعلقة باأللغام. وهي مصم 

 ة من الجهات المعنية، منها:عواس

ث بالذخائر المتفجرة عبوات ناسفة مبتكرة المجتمعات المتضررة من الذخائر المتفجرة، • ، من حيث ي مل التلو 

 خالل توفير مستوى م ترك من الكفاءة للمنظمات واألفراد المعنيين باألعمال المتعلقة باأللغام؛

من خالل توفير المؤهالت المعترف بها في مجال األعمال المتعلقة باأللغام والتي تتيح نقل المهارات األفراد  •

 ة المهنية؛والتنمي

تساعد من خالل تطوير المعايير المعترف بها دوليا . باإلضافة إلى ذلك،  منظمات األعمال المتعلقة باأللغام •

بروتوكوالت االختبار والتقييم في التوظيف واختيار الموظفين، من خالل توفير أداة معترف بها لتقييم كفاءات 

 الفرد؛

معايير معترف بها تُستخدم لقياس أداء األفراد ل توفير من خاللغام، السلطات الوطنية لألعمال المتعلقة باأل •

تنمية القدرة الوطنية على والمنظمات. ومن  أن تطبيق بروتوكول االختبار والتقييم أن يحس ن عملية قياس 

 مستوى مختلف المنظمات، من خالل توفير فهم م ترك لكفاءات الموظفين؛

والمنظمات، أكان من تثق في القدرة المهنية لألفراد التي يمكن أن  متحدة،الجهات المانحة ووكاالت األمم ال •

 وجهة نظر التمويل أو المساعدة الدولية؛

يل وتقييم الكفاءات التي يتمت  بها الموظفون والمنظمات، بهدف تسجخالل من قطاي األعمال المتعلقة باأللغام،  •

الموظفين وبناء قدراتهم. باإلضافة إلى ذلك، من  أن االمتثال ة التخطيط والتقييم، وتنمية يالحرص على فعال

 لهذا المعيار أن يحس ن عملية إدارة الجودة من خالل تحسين تقييم التدريب وكفاءة الموظفين.

 استخدام معايير الكفاءة 5.3

السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام ومنظمات األعمال المتعلقة باأللغام في تحديد  مينبغي استخدام معايير الكفاءة لدع

مستويات الكفاءة المطلوبة للتخل ص من العبوات الناسفة المبتكرة كجزء من عمليات التخل ص من الذخائر المتفجرة في أي 

ل والتدريبات واإلجراءات الت غيلية وإجراءات الت غيل  ك ل قاعدة لتحديد السياسات والهياكتأن  ابيئة كان. كما من  أنه

 القياسية. 

وتحتاج أي منظمة تستخدم هذه الوثيقة بصفتها مرجعا  ألفضل الممارسات أن تصدر مبادئ توجيهية وغيرها من المواد 

لة لتحديد متطلبات الكفاءة لمختلف المناصب المهنية، بما يتناسب م  البيئة ذات الصلة.  المكم 

 تكوين وحدة الكفاءة .6

 

 "فئات الكفاءة" الستة التالية: إلىتستند الكفاءات المبي نة في هذه الوثيقة إلى سلسلة من معايير القياس. ويستند اإلطار 

 النظرية والمعرفة (1

 المهارات المتعل قة بالمعدات (2

 إعداد التقارير والبيانات (3

 تكرةالمهارات العملي ة للتخل ص من العبوات الناسفة المب (4

 اإلدارة والقيادة (5

ة (6  الن ر ومرحلة ما بعد المهم 

ة بالفئة التي تنتمي " مرق مة على نحو فردي، وهي خاص ة وفريداتكفاء مجموعات"وتنقسم كل فئة من هذه الفئات إلى 

 إليها، ومن األمثلة عليها:

ة16  . منطقة الخطر والموق  الجغرافي للمهم 

 القياسية. تطبيق إجراءات الت غيل 23

 (GPS. الكاميرا والنظام العالمي لتحديد المواق  )43
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 الحدود واالنحراف. 55

 ، ومن األمثلة عليها:مرق مة على نحو فردي "جذور كفاءات"كفاءات إلى  مجموعةكل  تنقسمومن ثم 

 . إنذار األجواء العامة70

 . مهارات التخل ص121

 كرة. التطهير المتعلق بالعبوات الناسفة المبت144

 ومن ثم، يتم تصنيف الكفاءات الفردية إلى "مستويات":

 1المستوى 

 2المستوى 

 3المستوى 

 +3المستوى 

 

ف فريد ومحد د، كما هو موضح في األمثلة أدناه.وبهذه الطريقة،   تُعزى كل كفاءة فردية إلى رقم ُمعر 

 

 العنوان المستوى جذر الكفاءة مجموعة الكفاءة فئة الكفاءة الرقم

النظرية . 1 1.1.1.1

 والمعرفة
 

النظرية . 1

 الكهربائية

. الدوائر 1

 الكهربائية

 التناظر المائي 1

النظرية . 1 1.1.1.2

 والمعرفة

. النظرية 1

 الكهربائية

. الدوائر 1

 الكهربائية

الدوائر،  2
البطاريات، 

 المقاومة

النظرية . 1 1.1.1.3

 والمعرفة

. النظرية 1

 الكهربائية

. الدوائر 1

 الكهربائية

دوائر انهيار  3
 الكهرباء

      

النظرية . 1 1.15.14.4

 والمعرفة

. تقييم 15

 التهديدات

. تقييم 14

 ةالتهديدات الحالي

مسح األفق  +3
 االستباقي

 

ترد قائمة الكفاءات الكاملة في الملحق ب. وتم تعيين لكل كفاءة ترد على القائمة وقتا  محددا  للتدريب )عدد الساعات(، ونوي 

الدورات التدريبية الخاصة توجيهات واسعة النطاق للمنظمات التي تود  تطوير إضافة ذلك بهدف توفير االختبار. وتم 

القرار  ينبغي أن يُتخذ كرة لتلبية متطلبات المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام.بالتخل ص من العبوات الناسفة المبت

من قبل منظمة التدريب للتخل ص من العبوات الناسفة "خالل العمل"  المهني النهائي حول توقيت التدريب واالختبار والتدريب

 الذي سيتم فيه ن ر المتدربين.سليم للسياق المبتكرة استنادا  إلى تحليل 

 

 متطلبات الكفاءة والفئات التشغيلية .7

هي تنص  على ووالمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام.  الحاليةالمعارف  باالستناد إلىمتطلبات الكفاءة تم تطوير 

كفاءات إضافية من موظفيها، وال بد أن يكونوا منظمات األعمال المتعلقة باأللغام  يمكن أن تطلب المتطلبات الدنيا، لكن

بين ومؤهلين ب كل مناسب.  ات التخل ص مستويات من كفاء 4، ثمة 9.31 ووفقا  للمعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغامُمدر 

الت غيلية. أنظر المعايير الدولية فئات ال، ويستوجب كل  منها كفاءات مختلفة ضمن مختلف الناسفة المبتكرةمن العبوات 

لتعريف مؤهالت التخل ص من الذخائر المتفجرة والعبوات الناسفة المبتكرة من  9.31و 9.30 لألعمال المتعلق باأللغام

 لوثيقة كفاءات التخل ص من العبوات الناسفة المبتكرة.ويحد د الملحق ب المرفق بهذه ا+. 3و 3و 2و 1المستوى 
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 المطلوبة المسبقة المؤهالت 7.1

ي ك ل التخل ص من العبوات الناسفة المبتكرة جزءا  فرعيا  من التخل ص من الذخائر المتفجرة، وتمثل المستويات األربعة 

الخبرة و ةالرسمي اتفاءة استنادا  إلى مجموعة التدريبالدرجات المتزايدة من الكللكفاءة المذكورة مؤهالت مرحلية ت ير إلى 

 .المهنية

ب على مستوى معي ن، أن يتمك ن من إثبات أنه/أنها تتمت  بالمؤهالت المطلوبة  ب كي يُعتبر مؤهال  ليتدر  وينبغي على المتدر 

ب على المستوى  العبوات الناسفة المبتكرة، لكن هناك لتخل ص من ل 1المعي نة. ليس هناك من مؤهالت مسبقة مطلوبة للتدر 

ب على مؤهالت التخل ص من الذخائر المتفجرة والعبوات الناسفة  مؤهالت مسبقة مطلوبة لكافة المستويات األخرى للتدر 

 المبتكرة.

 

 

مستوى 
 الكفاءة

 المؤهالت المسبقة المطلوبة للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام

التخّلص من 
الذخائر 

 1المتفجرة 

التخّلص من 
الذخائر 

 2المتفجرة 

التخّلص من 
الذخائر 

 3المتفجرة 

التخّلص من 
الذخائر 

المتفجرة 

3+ 

التخلص من 
العبوات 
الناسفة 

 1المبتكرة 

التخلص من 
العبوات 
الناسفة 

 2المبتكرة 

التخلص من 
العبوات 
الناسفة 

 3المبتكرة 

 من التخلص
 العبوات
 الناسفة
، المبتكرة

 1 المستوى

- - - - - - - 

 من التخلص
 العبوات
 الناسفة
، المبتكرة

 2المستوى 

× × - - × - - 

 من التخلص
 العبوات
 الناسفة
، المبتكرة

 3المستوى 

× × × - × × - 

 من التخلص
 العبوات
 الناسفة
، المبتكرة

 +3المستوى 

× × × - × × × 

 

 الجودة وعملية المراجعة .8

استنادا  إلى معايير قياس األداء المختارة، ينبغي تطوير أدوات وإجراءات التقييم المناسبة من قبل منظمة األعمال المتعلقة 

ة  باأللغام. وقد ي مل ذلك على سبيل المثال تطوير الفحوصات الخطية، أو التمارين العملية، أو إثبات القدرة على القيام بمهم 

 داء خالل العمليات.ما، أو إجراءات تقييم األ

 المسؤوليات .9

 عام   9.1

 اتخاذ قرار استخدام هذا البروتوكول، يمكن تطبيق معايير الكفاءة م  األخذ في عين االعتبار العملية التالية كتوجيه.عند 
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 اعتماد معايير الكفاءة من قبل السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام 9.1.1

 الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أو المنظمة التي تعمل بالنيابة عنها:ينبغي على السلطة 

 دمج هذا البروتوكول على المستوى الوطني كجزء من المعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام؛ (أ

 تطبيق هذا البروتوكول لتمكين تطوير التوقعات الت غيلية؛ (ب

 تقييم الكفاءة وإدارة الجودة.طوير أو الموافقة على عملية تمك ن ت (ج

 منظمات األعمال المتعلقة باأللغام 9.1.2

 ينبغي على منظمات األعمال المتعلقة باأللغام:

ة بمسعععععتويات الكفاءة المحددة من قبل المعيار الدولي لألعمال المتعلقة ضعععععمان تسعععععاوي األدوار الوظيفية المعين (أ

لذخائر الم"المعنون  9.30باأللغام  فة المبتكرة"،  9.31، و"تفجرةالتخلص من ا ناسععععععع "التخلص من العبوات ال

وهذا البروتوكول. في حال ال يتناسععععععب  9.30/1/2014بحسععععععب ما هو محدد في بروتوكول االختبار والتقييم 

اسععععتبعاد الوحدات ذات الصععععلة للكفاءة أو الفئة الدور بسععععهولة م  مسععععتويات الكفاءة الموصععععوفة، يمكن عندها 

 الدور المعين للتخلص من العبوات الناسفة المبتكرة. الت غيلية لتحديد

تطوير نظام لقياس كفاءة القوى العاملة. ينبغي أن يستند هذا التقييم إلى معايير القياس وأن يصف المهام الواجب  (ب

 تنفيذها لتلبية وحدة الكفاءة، وكيفية تنفيذها بحسب القواعد التنظيمية أو الوطنية.

 التدريب على التخلص من العبوات الناسفة المبتكرةمنظمات  9.1.3

 ينبغي على هيئة التدريب ذات الصلة )مدرسة التدريب، المنظمة غير الحكومية، ال ركة التجارية، الوحدة العسكرية، إلخ(:

 مقارنة إجراءات المنظمة والتدريب واإلجراءات الحالية لتقييم الكفاءة بالسياسة والمعايير الوطنية؛ (أ

 ؛ر أو تعديل خطط التدريب باالستناد إلى هذه المقارنةتطوي (ب

 تطوير أو تعديل إجراءات ومواد التقييم، لتمكين تقييم المتدربين والموظفين القادمين من منظمات خارجية؛ (ج

ب بإن ععاء وصععيانة إجراءات منح ال ععهادات كي تصععف  ععهادات إنهاء التدريب  (د صععراحة التخصععصععات التي تدر 

 .عليها حامل ال هادة
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  أ الملحق
 )معياري(

 المراجع

 
ا من أحكامه. وال ينطبق أي من هذه المن ورات  ت كل الوثائق المعيارية التالية، الم ار إليها في نص هذا المعيار، جزء 

وم  ذلك، ت ج   األطراف في االتفاقات القائمة على هذا الجزء من  على المراج  المؤرخة والتعديالت والتنقيحات الالحقة.
ا بالنسبة للمراج  غير المؤرخة،  منالمعيار على التحقق  إمكانية تطبيق أحدث طبعات الوثائق المعيارية المبينة أدناه. أم 

لمعايير )األيزو( واللجنة الكهروتقنية فتنطبق آخر طبعة من الوثيقة المعيارية الم ار إليها. ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية ل
 ( بسجالت األيزو أو المعايير األوروبية الصالحة حاليًّا:IECالدولية )

 
 والتعريفات المصطلحات قاموس  4.10 باأللغام المتعلقة لألعمال الدولي المعيار (أ

 باأللغام؛ المتعلقة لألعمال واالختصارات     
 باأللغام؛ المتعلقة األعمال في الجودة إدارة  7.12 باأللغام المتعلقة لألعمال الدولي المعيار (ب
 المتفجرة؛من الذخائر  التخلص  9.30 باأللغام المتعلقة لألعمال الدولي المعيار (ج
 التخلص من العبوات الناسفة المبتكرة؛  9.31 باأللغام المتعلقة لألعمال الدولي المعيار (د
 9.30/1/2014والتقييم بروتوكول االختبار  (ه

 

ينبغي استخدام أحدث نسخة/طبعة من هذه المراج . ويحتفظ مركز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية بنسخ  

 باأللغام، المتعلقة لألعمال ةيالدول رييللمعاطبعة /نسخة آلخر بسجل حتفظيعن جمي  المراج  المستخدمة في هذا المعيار. كما 

لألعمال المتعلقة  ةيللمعايير الدول اإللكترونيالموق   یعل هاياالطالي عل مكنيو والمراج ، األدلة لىإ باإلضافة

وينبغي للسلطات الوطنية المعنية باألعمال المتعلقة باأللغام وأرباب  .)gr.osdradantsonitcneaim.www( باأللغام

 من الهيئات والمنظمات المهتمة أن تحصل على نسخ قبل بدء برامج األعمال المتعلقة باأللغام. غيرهاالعمل و

  



 مسودة
 9.31/1/2019بروتوكول االختبار والتقييم 

 2019، أبريل/نيسان ولىالطبعة األ

 
 

51 
 

 (ب) الملحق

 (معياري)

 القائمة الكاملة للكفاءة

 +(3و 3-1كفاءات التخلص من العبوات الناسفة المبتكرة )المستويات 

 

مجموعة  فئة الكفاءة الكفاءة رقم
 الكفاءة

 المستوىتعيين  وصف الكفاءة عنوان الكفاءة جذر الكفاءة

 . النظرية والمعرفة1

النظرية  1.1.1.1
 والمعرفة

لحدوث  الدائرةإنجاز  –مثل أنبوب مياه  الدائرةفهم مفهوم  التناظر المائي الدوائر الكهربائية نظرية الكهرباء
 فعل المقاومة كقيد.التدفق، م  وجود 

باحث / مزيل  1

 ألغام

النظرية  1.1.1.2
 والمعرفة

الدوائر،  الدوائر الكهربائية الكهرباءنظرية 
البطاريات، 

 المقاومة

ى الطاقة المتوفرة ر المقاومة عليفهم الدوائر والبطاريات وتأث
 I=V/R ،P=VIللعمل المفيد؛ 

 مساعد فريق 2

النظرية  1.1.1.3
 والمعرفة

دوائر انهيار  الدوائر الكهربائية نظرية الكهرباء
 الكهرباء

منهارة موجودة وفهم لماذا تخفض الوسائل إدراك أن الدوائر ال
الت  به عن بعد هذا الخطر. القدرة على تفسير أمثلة عن المرح  

)أي المفاتيح الكهربائية( والدوائر المنهارة القائمة على المقومات 
 ( ومتطلبات الطاقة ذات الصلةSCRكونية المحكومة )يالسل

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.1.2.1
 والمعرفة

التطبيقات  نظرية الكهرباء
 الكهربائية

دوائر تدمير 
 الكهرباء

تفسير تطبيق الدوائر الكهربائية على إجراءات التدمير، مثال  
 طول الحبل وقدرته على المقاومة.

باحث / مزيل  1

 ألغام

النظرية  1.1.2.2
 والمعرفة

التطبيقات  نظرية الكهرباء
 الكهربائية

الدوائر ال ائعة 
للعبوات الناسفة 

 المبتكرة

نات الدائرة وعالقتها بطريقة تصني  العبوة: مصدر  تفسير مكو 
 الطاقة، مفاتيح اإلطالق والتسليح، الصاعق، ال حنة الرئيسية.

 مساعد فريق 2

النظرية  1.11.35.1
 والمعرفة

إطار إجراءات 
الت غيل القياسية 

(SOP ) واإلحالة

 إلى درجة أعلى

باحث / مزيل  1 أن يكون الفرد "واعيا " )أي مدركا ( لوجود األعمال اإللزامية التوعية األعمال اإللزامية

 ألغام

النظرية  1.11.35.2
 والمعرفة

إطار إجراءات 
الت غيل القياسية 

مرج  للم غل. عن ة عمال اإللزامية والعمل بصفإعداد قائمة باأل قائمةال األعمال اإللزامية
بعد/ به عن بعد فقط، تمركز حديث لعبوة ناسفة مبتكرة أو 

 مساعد فريق 2
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(SOP واإلحالة )

 إلى درجة أعلى

مفاتيح اإلطالق عن التوقف عن العمل بسبب استهداف محتمل، 
؛ نقل كافة العناصر عن بعد أو  به عن بعد قبل بعد لعبوات معينة
 المناولة اليدوية

النظرية  1.11.35.3
 والمعرفة

إطار إجراءات 
الت غيل القياسية 

(SOP واإلحالة )

 إلى درجة أعلى

م غل التخلص  3 معرفة األعمال اإللزامية والسبب وراء وجود كل منها المعرفة األعمال اإللزامية

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.11.35.4
 والمعرفة

إطار إجراءات 
الت غيل القياسية 

(SOP واإلحالة )

 إلى درجة أعلى

مهارات متقدمة  3+ مراجعة أو تعديل أو كتابة األعمال اإللزامية الحساسة الكتابة األعمال اإللزامية

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

النظرية  1.11.36.1
 والمعرفة

إطار إجراءات 
الت غيل القياسية 

(SOP واإلحالة )

 أعلى إلى درجة

المحظورات 
 وإجراءات الرقابة

باحث / مزيل  1 أن يكون "واعيا " )أي مدركا ( لوجود المحظورات التوعية

 ألغام

النظرية  1.11.36.2
 والمعرفة

إطار إجراءات 
الت غيل القياسية 

(SOP واإلحالة )

 إلى درجة أعلى

المحظورات 
 وإجراءات الرقابة

إجراءات الت غيل القياسية وإجراءات الرقابة إعداد قائمة بمهمة  القائمة
 إلدارة المخاطر الت غيلية

 مساعد فريق 2

النظرية  1.11.36.3
 والمعرفة

إطار إجراءات 
الت غيل القياسية 

(SOP واإلحالة )

 إلى درجة أعلى

المحظورات 
 وإجراءات الرقابة

التخلص م غل  3 معرفة إجراءات الرقابة وسبب وجود كل منها المعرفة

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.11.36.4
 والمعرفة

إطار إجراءات 
الت غيل القياسية 

(SOP واإلحالة )

 إلى درجة أعلى

المحظورات 
 وإجراءات الرقابة

مراجعة وتعديل وكتابة إجراءات الرقابة بحسب ما تستجوبه  الكتابة
 الظروف

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

النظرية  1.11.37.2
 والمعرفة

إطار إجراءات 
الت غيل القياسية 

(SOP واإلحالة )

 إلى درجة أعلى

اإلجراءات 
المعيارية المتبعة 
في إبطال مفعول 

 الذخائر

معرفة إجراءات 
 الت غيل القياسية

 مساعد فريق 2 معرفة موضوي ومحتوى كل إجراء ت غيل قياسي
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النظرية  1.11.37.3
 والمعرفة

إطار إجراءات 
الت غيل القياسية 

(SOP واإلحالة )

 إلى درجة أعلى

اإلجراءات 
المعيارية المتبعة 
في إبطال مفعول 

 الذخائر

استخدام 
إجراءات 

 الت غيل القياسية

م غل التخلص  3 تطبيق إجراءات الت غيل القياسية ب كل معقول وعند االقتضاء

فة من العبوات الناس
 المبتكرة

النظرية  1.11.37.4
 والمعرفة

إطار إجراءات 
الت غيل القياسية 

(SOP واإلحالة )

 إلى درجة أعلى

اإلجراءات 
المعيارية المتبعة 
في إبطال مفعول 

 الذخائر

مراجعة وكتابة 
إجراءات 

 الت غيل القياسية

خاصة بالموق ، كتابة إجراءات الت غيل القياسية العرفة وفقا  للم
 األجهزة ال ائعة أو النموذجية ألنواي

مهارات متقدمة  3+

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

النظرية  1.11.38.1
 والمعرفة

إطار إجراءات 
الت غيل القياسية 

(SOP واإلحالة )

 إلى درجة أعلى

لماذا تعد  
إجراءات الت غيل 

 القياسية مهمة

فهم أهمية 
إجراءات 

 الت غيل القياسية

جراءات الت غيل القياسية التطبيق الصحيح إل يؤديتفسير لماذا 
 إلى عمليات فعالة وآمنة

باحث / مزيل  1

 ألغام

النظرية  1.11.39.2
 والمعرفة

إطار إجراءات 
الت غيل القياسية 

(SOP واإلحالة )

 إلى درجة أعلى

بصفة المرج  التحقق من أعمال الم غل، من خالل العمل  فهم نظام اإلحالة نظام اإلحالة
تطبيق جانب معي ن من جوانب  وجوب عدمللم غل في حال 

 إجراءات الت غيل القياسية

 مساعد فريق 2

النظرية  1.11.39.3
 والمعرفة

إطار إجراءات 
الت غيل القياسية 

(SOP واإلحالة )

 إلى درجة أعلى

استخدام نظام  نظام اإلحالة
 اإلحالة

اإلحالة إلى م غل متقدم صاحب تفكير واضح بهدف العمل خارج 
 إجراءات الت غيل القياسيةنطاق 

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.11.39.4
 والمعرفة

إطار إجراءات 
الت غيل القياسية 

(SOP واإلحالة )

 إلى درجة أعلى

العمل بصفة  نظام اإلحالة
 اإلحالةنظام 

التحقق من أعمال الم غل من خالل العمل بصفة سلطة اإلحالة 
 للم غلين

مهارات متقدمة  3+

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

النظرية  1.11.9.1
 والمعرفة

إطار إجراءات 
الت غيل القياسية 

(SOP واإلحالة )

 إلى درجة أعلى

معرفة إجراءات 
 الت غيل القياسية

التوعية 
بإجراءات 

 الت غيل القياسية

التوعية بإجراءات الت غيل القياسية ووجوب اتباعها إال  في حال 
 تبرير عكس ذلك في الظروف االستثنائية

باحث / مزيل  1

 ألغام

النظرية  1.11.9.2
 والمعرفة

إطار إجراءات 
الت غيل القياسية 

معرفة إجراءات 
 يةالت غيل القياس

معرفة إجراءات 
 الت غيل القياسية

 مساعد فريق 2 معرفة إجراءات الت غيل القياسية ومساءلة الم غل
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(SOP واإلحالة )

 إلى درجة أعلى

النظرية  1.11.9.3
 والمعرفة

إطار إجراءات 
الت غيل القياسية 

(SOP واإلحالة )

 إلى درجة أعلى

معرفة إجراءات 
 الت غيل القياسية

إثبات إجراءات 
 الت غيل القياسية

إجراءات الت غيل القياسية وفهم إطارها وسبب وجودها معرفة 
ف خارج  نطاقها وكيفية التصر 

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.11.9.4
 والمعرفة

إطار إجراءات 
الت غيل القياسية 

(SOP واإلحالة )

 إلى درجة أعلى

معرفة إجراءات 
 الت غيل القياسية

إطار إجراءات 
 القياسية لالت غي

+ مهارات متقدمة 3 كتابة إجراءات ت غيل قياسية خاصة بمنطقة العمليات

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

النظرية  1.13.33.1
 والمعرفة

مبادئ وفلسفة 
التخلص من 

العبوات الناسفة 
 المبتكرة

الهدف من 
التخلص عمليات 

من العبوات 
الناسفة المبتكرة 
 يةألغراض إنسان

الوعي أنه هناك هدف لعمليات التخلص من العبوات الناسفة  التوعية
 المبتكرة / فلسفتها التوجيهية

باحث / مزيل  1

 ألغام

النظرية  1.13.33.2
 والمعرفة

مبادئ وفلسفة 
التخلص من 

العبوات الناسفة 
 المبتكرة

الهدف من 
التخلص عمليات 

من العبوات 
الناسفة المبتكرة 

 إنسانيةألغراض 

معرفة هدف / الفلسفة التوجيهية لعمليات التخلص من العبوات  المعرفة
ألغراض إنسانية، مثال : إنقاذ الحياة، تجن ب  المبتكرةالناسفة 

الضرر، إعادة الوض  إلى ما كان عليه في الحالة الطبيعية، جم  
 المعلومات متى كان ذلك آمنا  

 مساعد فريق 2

النظرية  1.13.33.3
 رفةوالمع

مبادئ وفلسفة 
التخلص من 

العبوات الناسفة 
 المبتكرة

الهدف من 
التخلص عمليات 

من العبوات 
الناسفة المبتكرة 
 ألغراض إنسانية

استخدام هدف عمليات التخلص من العبوات الناسفة المبتكرة  االستخدام
اإلجراءات المتبعة في إبطال مفعول الذخائر والن اط العام لتحديد 

 ذخائر المتفجرةللتخلص من ال

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.13.34.1
 والمعرفة

مبادئ وفلسفة 
التخلص من 

العبوات الناسفة 
 المبتكرة

مبادئ التخلص 
من العبوات 

الناسفة المبتكرة / 
التخلص من 

العبوات الناسفة 
المبتكرة 

 ألغراض إنسانية

التخلص من العبوات الناسفة المبتكرة الوعي بوجود مبادئ  التوعية
 ألغراض إنسانية

باحث / مزيل  1

 ألغام
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النظرية  1.13.34.2
 والمعرفة

مبادئ وفلسفة 
التخلص من 

العبوات الناسفة 
 المبتكرة

مبادئ التخلص 
من العبوات 

الناسفة المبتكرة / 
التخلص من 

العبوات الناسفة 
المبتكرة 

 ألغراض إنسانية

دئ التخلص من العبوات الناسفة المبتكرة ألغراض معرفة مبا المعرفة
إبطال ، التدمير في الموق ، إنسانية: مثال : عن بعد،  به عن بعد

المفعول من خالل التعطيل، خطر ال خص الواحد، أوقات 
التطويق ، عدم وجود أعمال يدوية، االنتظار )أو "النق "(

 واإلجالء.

 مساعد فريق 2

النظرية  1.13.34.3
 والمعرفة

مبادئ وفلسفة 
التخلص من 

العبوات الناسفة 
 المبتكرة

مبادئ التخلص 
من العبوات 

الناسفة المبتكرة / 
التخلص من 

العبوات الناسفة 
المبتكرة 

 ألغراض إنسانية

تطوير اإلجراء المتب  في إبطال مفعول الذخائر من خالل  االستخدام
المبتكرة  استخدام هدف عمليات التخلص من العبوات الناسفة

 لتحديد القرارات والخيارات

لتخلص ام غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.15.14.1
 والمعرفة

تقييم التهديدات  تقييم التهديدات
 الحالية

تاريخ معرفة 
المهمة موق  

 ذات الصلة

تلخيص األن طة العسكرية السابقة المرتبطة بمنطقة المهمة، 
 تموض  المحتمل للجهازوكيفية تأثيرها على ال

باحث / مزيل  1

 ألغام

النظرية  1.15.14.2
 والمعرفة

تقييم التهديدات  تقييم التهديدات
 الحالية

معرفة تاريخ 
المنطقة ذات 

 الصلة

اإلقليم وكيف تلخيص األن طة العسكرية السابقة على مستوى 
اإلجراءات تموض  العبوة الناسفة المبتكرة و على يؤثر ذلك

 (TTPوالتدريب على األساليب )

 مساعد فريق 2

النظرية  1.15.14.3
 والمعرفة

تقييم التهديدات  تقييم التهديدات
 الحالية

معرفة تاريخ 
 المنطقة وميولها

تفسير األن طة والميول العسكرية اإلقليمية المتعلقة باستخدام 
الذخائر/التخلص من العبوات الناسفة المبتكرة وكيفية تأثيرها على 

 منطقة عمليات التطهير

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.15.14.4
 والمعرفة

تقييم التهديدات  تقييم التهديدات
 الحالية

مسح األفق 
 االستباقي

لة اإلجراءات إحاوعلى المستوى عبر الوطني، فهم نوي الجهاز 
والقدرة على تعديل إجراءات  (TTPوالتدريب على األساليب )

 وفقا  لذلك.الت غيل القياسية للفريق 

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

النظرية  1.15.17.1
 والمعرفة

حكم تهديدات المتال تقييم التهديدات
 بالراديوبها 

موجات مصادر 
 الراديو

والتداخالت،  موجات الراديوصادر ال ائعة إل ارات ممعرفة ال
 مثال : الراديو، الهواتف المحمولة، الن اط الجوي

باحث / مزيل  1

 ألغام

النظرية  1.15.17.3
 والمعرفة

حكم تالتهديدات الم تقييم التهديدات
 بها بالراديو

إ ارات هجوم 
 زائفةالسلكية أو 

تمل لإل ارات الالسلكية الزائفة فهم إ ارات الهجوم واألثر المح
 ب أن أنواي العبوات الناسفة المبتكرة المتحكم بها عن بعد

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة
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النظرية  1.15.17.4
 والمعرفة

حكم تالتهديدات الم تقييم التهديدات
 بها بالراديو

طيف مراقبة 
 ارات اإل

 الالسكلية

محدثة لألجهزة القائمة على اإل ارات المحافظة على معرفة 
الالسلكية المتوفرة في المنطقة ومراجعة تغطية الت ويش على 

 السالمة اإللكترونية على ضوء الوض  الحالي

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

النظرية  1.15.49.1
 والمعرفة

باحث / مزيل  1 ث الخطر وكيف ينطبق على البحث اليوميمعرفة مثل المعرفة مثلث الخطر تقييم التهديدات

 ألغام

النظرية  1.15.49.2
 والمعرفة

غراض ألمعرفة مثلث الخطر وفهم كيف يؤثر على البحث ل الفهم مثلث الخطر تقييم التهديدات
 نسانية والتطهيراإل

 فريقد مساع 2

النظرية  1.15.49.3
 والمعرفة

م غل التخلص  3 استخدام مثلث الخطر أثناء عملية تقييم التهديدات االستخدام الخطرمثلث  تقييم التهديدات

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.18.147.2
 والمعرفة

أنواي العبوات 
 الناسفة المبتكرة

 وبنيتها

والكيميائي تفسير االختالف في الوقت الميكانيكي واإللكتروني  معرفة الفئات الوقت
 وتحديد العناصر المرجحة

 مساعد فريق 2

النظرية  1.18.147.3
 والمعرفة

أنواي العبوات 
الناسفة المبتكرة 

 وبنيتها

فهم االستهداف بالجهاز الموقوت وكيفية ارتباط تقييم التهديدات  تقييم الكفاءة الوقت
 به )أي االنتظار( وفترات "النق "

م غل التخلص  3

سفة من العبوات النا
 المبتكرة

النظرية  1.18.147.4
 والمعرفة

أنواي العبوات 
الناسفة المبتكرة 

 وبنيتها

راءات الت غيل مراقبة حوادث األجهزة الموقوتة وتعديل إج مسح األفق الوقت
 القياسية عند االقتضاء

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

النظرية  1.18.148.2
 والمعرفة

أنواي العبوات 
الناسفة المبتكرة 

 وبنيتها

معرفة االختالف في األسلحة الكيميائية، الموجهة عن بعد، قذيفة  معرفة الفئات مراأل
 ، وأمر االنسحاب والعناصر المحتملةمحكم بها

 مساعد فريق 2

النظرية  1.18.148.3
 والمعرفة

أنواي العبوات 
الناسفة المبتكرة 

 وبنيتها

فهم بروتوكوالت الهيمنة، وكيف يؤدي تقييم التهديدات إلى  تقييم الكفاءة مراأل
 صياغة اإلجراء المتب  في إبطال مفعول الذخائر

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.18.148.4
 والمعرفة

أنواي العبوات 
الناسفة المبتكرة 

 وبنيتها

جهزة التي تعمل بناء  على أمر األالحوادث المتعلقة برصد  مسح األفق مراأل
 وتعديل إجراءات الت غيل القياسية بحسب االقتضاء

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة
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النظرية  1.18.149.2
 والمعرفة

أنواي العبوات 
الناسفة المبتكرة 

 وبنيتها

تعمل بفعل 
 الضحية

، (PIRوكا فات األ عة تحت الحمراء )قرص الضغط، تفسير  معرفة الفئات

واأل راك الخداعية، وغيرها من الوسائل التي تعمل بفعل 
 الضحية وتحديد العناصر المحتملة

 مساعد فريق 2

النظرية  1.18.19.3
 والمعرفة

أنواي العبوات 
الناسفة المبتكرة 

 وبنيتها

تعمل بفعل 
 الضحية

فهم التسليح والتسليح عن بعد لألسلحة التي تعمل بفعل الضحية  تقييم الكفاءة
 بها االنتظاروكيفية ارتباط تقييم التهديدات وفترات 

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.18.149.4
 والمعرفة

أنواي العبوات 
الناسفة المبتكرة 

 وبنيتها

تعمل بفعل 
 الضحية

مراقبة الحوادث المتعلقة بأنواي المفاتيح وقدرة أجهزة الك ف  مسح األفق
على تحديد مواق  األجهزة، وتعديل إجراءات الت غيل القياسية 

 عند االقتضاء

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

النظرية  1.18.172.1
 والمعرفة

أنواي العبوات 
الناسفة المبتكرة 

 وبنيتها

الناسفة العبوات 
المبتكرة 

واأل راك 
 الخداعية

فهم حاالت 
استخدام العبوات 
الناسفة المبتكرة 

 وآثارها 

تكوين فهم حول العبوات الناسفة المبتكرة وأنواعها. ينبغي أن 
ال ك  فيها ت مل الدروس السيناريوهات المحتملة التي يمكن

 بوجود عبوات ناسفة مبتكرة

/ مزيل  باحث 1

 ألغام

النظرية  1.18.40.1
 والمعرفة

أنواي العبوات 
الناسفة المبتكرة 

 وبنيتها

عناصر العبوة 
 الناسفة المبتكرة

عناصر العبوات الناسفة المبتكرة ومعرفة القط   ةمجموعتسمية  االسم والمعرفة
 التي يرجح وجودها

باحث / مزيل  1

 ألغام

النظرية  1.18.40.2
 والمعرفة

أنواي العبوات 
الناسفة المبتكرة 

 وبنيتها

عناصر العبوة 
 الناسفة المبتكرة

تحديد الحفرة 
 المحددة

نة للعبوة الناسفة المبتكرة من جهاز  مبي ن تحديد العناصر المكو 
 ب كل كاملومك وف 

 مساعد فريق 2

النظرية  1.18.40.3
 والمعرفة

أنواي العبوات 
الناسفة المبتكرة 

 وبنيتها

عناصر العبوة 
 الناسفة المبتكرة

تحديد قطعة 
 معي نة

نة المحتملة للعبوة الناسفة المبتكرة عند  تحديد األجزاء المكو 
 الك ف عنها خالل مهمة معي نة

تخلص الم غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.18.41.1
 والمعرفة

أنواي العبوات 
الناسفة المبتكرة 

 وبنيتها

أنواي العبوات 
 مبتكرةالناسفة ال

معرفة أنواي األجهزة ال ائعة التي يتم العثور عليها في المنطقة  األجهزة العامة
 والعناصر األكثر ترجيحا  المحددة خالل البحوث

 باحث/ مزيل ألغام 1

النظرية  1.18.41.2
 والمعرفة

أنواي العبوات 
الناسفة المبتكرة 

 وبنيتها

أنواي العبوات 
 الناسفة المبتكرة

فهم مدى  يوي أنواي األجهزة التي تستهدف الضحايا أو  االستهداففهم 
 على العمليات الحاليةها الممتلكات وتأثير

 مساعد فريق 2

النظرية  1.18.41.3
 والمعرفة

أنواي العبوات 
الناسفة المبتكرة 

 وبنيتها

أنواي العبوات 
 الناسفة المبتكرة

ق يقة استهدافه على اختيار اإلجراء فهم كيفية تأثير بنية الجهاز وطر الفهم المعم 
 المتب  في إبطال مفعول الذخائر

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة
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النظرية  1.2.168.1
 والمعرفة

نظرية 
 المتفجرات

فهم سالسل  سالسل التفجير
 التفجير

فهم وتفسير األجزاء المكونة واستخدامها في التخلص القدرة على 
 المتفجرةمن الذخائر 

باحث / مزيل  1

 ألغام

النظرية  1.2.168.2
 والمعرفة

نظرية 
 المتفجرات

فهم سالسل  سالسل التفجير
 التفجير

نة واستخدامها في التخلص القدرة على  فهم وتفسير العناصر المكو 
من الذخائر المتفجرة وكيفية استخدامها في التخلص من الذخائر 

 المتفجرة لعمليات التدمير

 مساعد فريق 2

النظرية  1.2.3.1
 والمعرفة

نظرية 
 المتفجرات

خصائص 
 المتفجرات

اإلصابات 
واألضرار 

 بسبب االنفجار

موجة االنفجار والضرر / اإلصابة ذات الصلة ومسافات تفسير 
ة  السالمة الواجب أخذها من قبل الفرق والعام 

باحث / مزيل  1

 ألغام

النظرية  1.2.3.2
 والمعرفة

نظرية 
 المتفجرات

خصائص 
 المتفجرات

وأثره على الهياكل والب ر، مثال : انهيار حائط، تفسير الداف   الداف  والهياكل
 م اكل في الرئة أو األذن

 مساعد فريق 2

النظرية  1.2.4.1
 والمعرفة

نظرية 
 المتفجرات

 التركيبة الكيميائية
 للمتفجرات

المواد منخفضة 
 و ديدة االنفجار

تفسير الفرق بين المواد منخفضة و ديدة االنفجار وإعطاء أمثلة 
 4بارود، سي لكل منها، مثال : 

باحث / مزيل  1

 ألغام

النظرية  1.2.4.2
 والمعرفة

نظرية 
 المتفجرات

التركيبة الكيميائية 
 للمتفجرات

ته  سرعة االنفجار ان في ولماذا تفسير سرعة االنفجار وقو  هما عنصران مهم 
 لتدميرأن طة ا

 فريقد مساع 2

النظرية  1.2.4.3
 والمعرفة

نظرية 
 المتفجرات

التركيبة الكيميائية 
 للمتفجرات

المواد المؤكسدة فهم التركيبة الكيميائية في ما يتعلق بالطاقة و  ديدة االنفجار
والترابطات الكيميائية ال ائعة. إدراك المجموعات ال ائعة 

 النيترامينات، واألستيرات، والبيروكسيدات.للمتفجرات: 

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.2.5.1
 والمعرفة

نظرية 
 المتفجرات

المتفجرات منزلية 
 الصن 

سالئف 
المتفجرات 

 منزلية الصن 

معرفة السالئف ال ائعة للمتفجرات منزلية الصن ، مثال : نترات 
 األمونيوم، والبيروكسيدات.

باحث / مزيل  1

 ألغام

النظرية  1.2.5.3
 والمعرفة

نظرية 
 المتفجرات

المتفجرات منزلية 
 الصن 

مناولة 
المتفجرات 
 يدوية الصن 

المتفجرات يدوية الصن  اإلجراءات الوقائية لمناولة تفسير 
 وتحديدها خالل المهمة أو عملية العثور

لتخلص ام غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.22.120.3
 والمعرفة

إجراءات 
 التدمير

التخلص من 
المتفجرات يدوية 

 الصن 

الكميات 
 الصغيرة

التخلص من الكميات الصغيرة للمتفجرات يدوية الصن  عبر 
 مفتوحالتفجير ال

لتخلص ام غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.22.120.4
 والمعرفة

إجراءات 
 التدمير

التخلص من 
المتفجرات يدوية 

 الصن 

التخل ص من الكميات الكبيرة من المتفجرات يدوية الصن  عبر  ةالكميات الكبير
 استخدام التفجير المفتوح أو تقنيات الحرق

متقدمة + مهارات 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة
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النظرية  1.22.133.3
 والمعرفة

إجراءات 
 التدمير

تقييم الوقت في 
 األرض

تقييم حالة ال حنة الرئيسية استنادا  إلى الوقت المرجح في األرض  التقييم والتكييف
 واستخدام التقييم لتحديد تقنيات إزالة األلغام

م غل التخلص  3

العبوات الناسفة من 
 المبتكرة

النظرية  1.22.29.1
 والمعرفة

إجراءات 
 التدمير

تدمير قطعة 
 واحدة

تزويد المساعدة في إجراءات التدمير وتحضير المعدات و عضو فريق
 ، إلخالتطويق بالعمال

باحث / مزيل  1

 ألغام

النظرية  1.22.29.2
 والمعرفة

إجراءات 
 التدمير

تدمير قطعة 
 واحدة

تحضير القط  التكميلية والمتفجرات الالزمة للتدمير، وإحاطة  مساعد
 (ICPموق  معالجة الحوادث )موظفي 

 مساعد فريق 2

النظرية  1.22.29.3
 والمعرفة

إجراءات 
 التدمير

تدمير قطعة 
 واحدة

إجراء التدمير والتخطيط ذي الصلة لقطعة واحدة، مثال  ال حنة  مسؤول التدمير
 الرئيسية للعبوة الناسفة المبتكرة

لتخلص ام غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.22.30.1
 والمعرفة

إجراءات 
 التدمير

تدمير قطعة 
 واحدة في الموق 

باحث / مزيل  1 المساعدة خالل عملية التدمير بحسب االقتضاء عضو فريق

 ألغام

النظرية  1.22.30.2
 والمعرفة

إجراءات 
 التدمير

تدمير قطعة 
 واحدة في الموق 

والتطويق عندما يكون موق  معالجة الحوادث إحاطة موظفي  مساعد
 ا  الم غل مستهدف

 مساعد فريق 2

النظرية  1.22.30.3
 والمعرفة

إجراءات 
 التدمير

تدمير قطعة 
 واحدة في الموق 

الناسفة المبتكرة، بعد تحديد إجراء التدمير في الموق  للعبوات  مسؤول تدمير
 كافة العناصر وعزلها بحسب االقتضاء

م غل للتخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.22.30.4
 والمعرفة

إجراءات 
 التدمير

تدمير قطعة 
 واحدة في الموق 

السالمة من خالل العمل كسلطة إحالة عندما تنطوي ضمان  سلطة اإلحالة
 الممتلكاتعملية التدمير في الموق  على تزايد الخطر على 

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

النظرية  1.22.31.1
 والمعرفة

إجراءات 
 التدمير

عضو في  تدمير قط  عديدة
 الفريق

عملية التدمير، وتحضير المساعدة كعضو في الفريق في 
 المعدات، وتزويد التطويق بالعمال، إلخ

باحث / مزيل  1

 ألغام

النظرية  1.22.31.2
 والمعرفة

إجراءات 
 التدمير

ملحقات التدمير والمتفجرات الالزمة للتدمير، وإحاطة تحضير  مساعد تدمير قط  عديدة
 موق  معالجة الحوادثموظفي 

 مساعد فريق 2

النظرية  1.22.31.3
 والمعرفة

إجراءات 
 التدمير

تخزين ونقل وتحضير ال حنات الرئيسية،  –إجراء التدمير  مسؤول التدمير تدمير قط  عديدة
 الموق  واالختيار الصحيح للسلسلة الرئيسية، وإدارة

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.22.31.4
 والمعرفة

إجراءات 
 التدمير

التحقق من أعمال الم غل من خالل التصرف كمرج  للم غل  سلطة اإلحالة تدمير قط  عديدة
الذي يجب أن ينقل ال حنات الرئيسية للعبوة الناسفة المبتكرة 

 الخطرللمساعدة في إدارة 

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
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العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.22.32.2
 والمعرفة

إجراءات 
 التدمير

مخازن التدمير 
من غير لجنة 

 المساعدة اإلنمائية

تحضير 
 المتفجرات

 مساعد فريق 2 الم كلة انفجاريا   الصغيرة القذائفالثنائية، أو تحضير المتفجرات 

النظرية  1.22.32.3
 والمعرفة

إجراءات 
 التدمير

مخازن التدمير 
من غير لجنة 

 المساعدة اإلنمائية

استخدام 
المتفجرات في 
 عمليات التدمير

التي تم البدء بها وتعزيزها من تصميم وتخطيط عمليات التدمير 
القذائف الصغيرة الم كلة خالل استخدام المتفجرات الثنائية أو 

 انفجاريا  

ل للتخلص م غ 3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.3.7.1
 والمعرفة

التوعية  المعطالت تقنيات التعطيل
 بالمعطالت

القريبة التوعية بأنواي المعطالت، وأثر استهدافها ومناطق الخطر 
 ذات الصلة

باحث / مزيل  1

 ألغام

النظرية  1.3.7.2
 والمعرفة

نظرية  المعطالت تقنيات التعطيل
المعطالت 
 األساسية

 مساعد فريق 2 معرفة أثر األسلحة ونموذج منطقة الخطر

النظرية  1.3.7.3
 والمعرفة

نظرية  المعطالت تقنيات التعطيل
 المعطالت 

على مختلف المستهدفات لة حول آثار السالح معرفة مفص  
 والطرق المبتكرة مثل معطالت قارورة المياه

م غل للتخلص  3

ة من العبوات الناسف
 المبتكرة

النظرية  1.3.8.1
 والمعرفة

التي تعمل بالطاقة أو التوعية بالقواط  عن بعد وآثارها،  التوعية بالقواط  القواط  تقنيات التعطيل
 الميكانيكية

باحث / مزيل  1

 ألغام

النظرية  1.3.8.2
 والمعرفة

نظرية القواط   القواط  تقنيات التعطيل
 األساسية

ها في اإلجراء المتب  في السالح واستخدامالتوعية بمنطقة خطر 
 إبطال مفعول الذخائر

 مساعد فريق 2

النظرية  1.3.8.3
 والمعرفة

فهم الخيارات لتموض  القواط  واستخدامها في مختلف مواق   نظرية القواط  القواط  تقنيات التعطيل
 دوائر العبوات الناسفة المبتكرة

لتخلص ام غل  3

الناسفة من العبوات 
 المبتكرة

النظرية  1.30.10.3
 والمعرفة

 التفتيشتقنيات 
 والوصول اآلمن

 تفتيشتقنيات 
 منطقة الجهاز

منطقة  تفتيش
 الجهاز

 الجهاز على مقربة منإثبات تقنيات البحث الممنهج الستخدامها 
 360)، وفهم التوازن بين التأكيد والبحث ال امل )أي العبوة(

 خطرليؤدي إلى اما قد  (درجة

لتخلص ام غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.30.15.3
 والمعرفة

 التفتيشتقنيات 
 والوصول اآلمن

خارج نطاق  وأن ذلك يق االعتراف بالحاجة إلى تفتيش المركبات  تطهير المركبات تفتيش المركبات
ف عبرالكفاءة،   اإلحالة إلى درجة أعلى والتصر 

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.30.15.4
 والمعرفة

تقنيات التفتيش 
 والوصول اآلمن

إجراء تطهير المركبات عبر استخدام التقنيات عن بعد و به عن  تطهير المركبات تفتيش المركبات
 معدات الوقاية ال خصية الكاملةبعد واليدوية في 

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
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العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.30.53.3
 والمعرفة

تقنيات التفتيش 
 والوصول اآلمن

م غل التخلص  3 تقنية لتهديد مختلف خالل تفتيش الطرقفهم كيفية استجابة كل  الفهم تفتيش الطرقات

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.30.59.2
 والمعرفة

تقنيات التفتيش 
 والوصول اآلمن

التفتيش عن البقايا 
 الب رية

التفتيش عن 
الجثث: 

المعلومات 
 األساسية

سبة، فهم اآلثار البيولوجية والحماية، واستخدام آالت الك ف المنا
 الحساسيات الثقافيةمراعاة و

 مساعد فريق 2

النظرية  1.30.59.2
 والمعرفة

تقنيات التفتيش 
 والوصول اآلمن

التفتيش عن البقايا 
 الب رية

الحد من خطر 
األ راك 
 الخداعية

فهم متى يمكن النت ال جثة عن بعد أن يكون مرغوبا  به قبل 
 البحث اليدوي

 مساعد فريق 2

النظرية  1.30.69.3
 والمعرفة

تقنيات التفتيش 
 والوصول اآلمن

استخدام الكا فات المتوفرة ومن ثم إثبات تفتيش الغرف من خالل  تفتيش الغرف تفتيش الغرف
 خيطالخطاف وال

لتخلص ام غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.47.96.4
 والمعرفة

المواد الكيميائية 
البيولوجية أو أو 

اإل عاعية أو 
 النووية

استطالي المواد 
الكيميائية أو 
البيولوجية أو 
اإل عاعية أو 

 النووية

إجراء االستطالي م  الكا فات وبعد ارتداء معدات الوقاية  االستطالي
نات كيميائية أو أي ال خصية بهدف تأكيد/حذف وجود  مكو 

 بيولوجية أو إ عاعية أو نووية

دمة + مهارات متق3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

النظرية  1.52.102.1
 والمعرفة

أجهزة ثانوية 
 وثالثية

اإلجراءات فهم 
والتدريب على 

 األساليب

ف واالنتباه ف على مؤ رات األجهزة الثانوية وا التعر  إلجراءات والتدريب التعر 
 ( التي تدمجهاTTPعلى األساليب )

باحث / مزيل  1

 ألغام

النظرية  1.52.102.3
 والمعرفة

أجهزة ثانوية 
 وثالثية

اإلجراءات فهم 
والتدريب على 

 األساليب

تحديد النقاط المحتملة لألجهزة الثانوية والثالثية والالحقة ودمجها  االستجابة
 في منطقة المهمة بحسب االقتضاء

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.65.169.1
 والمعرفة

التخلص من 
الذخائر المتفجرة 
بحسب المعايير 
الدولية لألعمال 
 المتعلقة باأللغام

هل تم إطالق 
 الذخيرة؟

فهم الفرق في السالمة بين الذخيرة التي تم إطالقها والتي لم يتم  تطوير التوعية
 إطالقها. معرفة المؤ رات ال ائعة.

باحث / مزيل  1

 ألغام
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النظرية  1.65.170.1
 والمعرفة

التخلص من 
الذخائر المتفجرة 
بحسب المعايير 
الدولية لألعمال 
 المتعلقة باأللغام

أخطار 
المتفجرات 

 المحتملة

الوعي أن أنواي معينة من الذخائر لديها أخطار إضافية مرتبطة  التوعية
صمام بها ومعرفة كافة القط  المناسبة في المنطقة المحلية، مثال : 

 PG-7 انضغاطي

باحث / مزيل  1

 ألغام

النظرية  1.65.171.1
 والمعرفة

التخلص من 
الذخائر المتفجرة 
بحسب المعايير 
الدولية لألعمال 
 المتعلقة باأللغام

فهم آثار  االنفجار
االنفجار في 
التخلص من 

 الذخائر المتفجرة

القدرة على احتساب وإظهار المنطقة الواجب إخالؤها خالل 
فهم آثار االنفجار  إثباتذخائر المتفجرة. عمليات التخلص من ال

 على الممتلكات 

باحث / مزيل  1

 ألغام

النظرية  1.66.123.3
 والمعرفة

نقل الذخائر 
 المتفجرة

نقل ال حنات 
 الرئيسية

تقييم وضمان 
 السالمة

أي مواد ثانوية وإن تقييم ما إذا كانت ال حنة الرئيسية خالية من 
لتحريكها، بما ي مل استخدام األ عة مناسبة كانت في حالة 

+ والمعدات، أو على األقل  3السينية في حال توفر المستوى 

ك االستخدام  الدقيق آللة الك ف قبل التحر 

تخلص الم غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.66.123.4
 والمعرفة

نقل الذخائر 
 جرةالمتف

نقل ال حنات 
 الرئيسية

إجراءات 
 الت غيل القياسية

المحافظة على إجراءات الت غيل القياسية لتغطية حركة ال حنات 
 الرئيسية والصواعق

+مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

النظرية  1.66.145.2
 والمعرفة

نقل الذخائر 
 المتفجرة

والتقسيم والتحضير للنقل من خالل استخدام علبة مناسبة تغليف ال التغليف نقل الصواعق
 الحتواء الصاعق

 مساعد فريق 2

النظرية  1.66.166.1
 والمعرفة

نقل الذخائر 
 المتفجرة

مناولة الذخائر 
 المتفجرة

الرعاية في 
 المناولة

باحث / مزيل  1 المعينة تحت اإل رافالقدرة على مناولة القط  

 ألغام

النظرية  1.66.166.2
 والمعرفة

نقل الذخائر 
 المتفجرة

مناولة الذخائر 
 المتفجرة

ذخائر غير 
منفجرة مقابل 
ذخائر متفجرة 

 متروكة

ذخائر فهم وتعميم االختالفات في مناولة النهج المعتمدة على ال
 غير المنفجرة أو الذخائر المتفجرة المتروكة

 مساعد فريق 2

النظرية  1.66.167.1
 فةوالمعر

نقل الذخائر 
 المتفجرة

باحث / مزيل  1 الوعي أن ت ريعات النقل موجودة وينبغي االمتثال لها التوعية ت ريعات النقل

 ألغام

النظرية  1.68.128.1
 والمعرفة

كبير موظفي  تقنيات المسح
 الت ريعات

إثبات القدرة على إجراء المقابالت أثناء أن طة إ راك المجتم   المقابلة
التواصل المجتمعي. مقابلة السكان المحليين في ما يتعلق أو 

باألثر المجتمعي وعبر استخدام نموذج المعايير أو النموذج 
 قاإللكتروني القائم على التطبي

باحث / مزيل  1

 ألغام
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النظرية  1.68.129.1
 والمعرفة

ب أن المقابالت وجم  المعلومات إثبات القدرة على إجراء  المقابلة والجم  المسح غير التنقي تقنيات المسح
معين عبر استخدام التقنيات غير التدخلية للمسح غير  موضوي
 التقني

باحث / مزيل  1

 ألغام

النظرية  1.68.129.2
 والمعرفة

كتابة المعلومات التي تم جمعها عند تقديم المسح غير التقني  الكتابة المسح غير التنقي تقنيات المسح
 المقبول في الموق 

 مساعد فريق 2

النظرية  1.68.130.1
 والمعرفة

إجراء أن طة الك ف و / أو التأكيد المادي خالل ن اط المسح  الك ف المسح التقني تقنيات المسح
 التقني التدخلي

باحث / مزيل  1

 ألغام

رية النظ 1.68.131.2
 والمعرفة

استطالي الذخائر  تقنيات المسح
 المتفجرة

اإلبالغ عن 
مخلفات الحرب 
 القابلة لالنفجار

عبر استخدام ستطالي الذخائر المتفجرة إجراء األن طة البسيطة ال
دة، أو آلة الك ف و / أو دائرة تلفزيونية مغلقة  العين المجر 

لالنفجار عبر استخدام مخلفات حرب قابلة اإلبالغ عن وجود و
 النموذج أو التطبيق

 مساعد فريق 2

النظرية  1.68.131.3
 والمعرفة

استطالي الذخائر  تقنيات المسح
 المتفجرة

تقييم مخلفات 
الحرب القابلة 

 لالنفجار

استطالي تحديد النوي العام لمخلفات الحرب القابلة لالنفجار خالل 
 النموذج أو التطبيقواإلبالغ عبر استخدام الذخائر المتفجرة 

لتخلص ام غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

النظرية  1.7.24.1
 والمعرفة

مراحل مهمة  أداء المهمة
تخلص من ال

الذخائر المتفجرة 
التخلص من  /

العبوات الناسفة 
 المبتكرة

فهم ماذا يحصل في كل مرحلة من مراحل مهمة التخلص من  التوعية
المبتكرة ومراحلها: الوصول، االستجواب وتقييم العبوات الناسفة 

 التهديدات، التقييم والتخطيط، والتنفيذ، والتخلص النهائي

باحث / مزيل  1

 ألغام

النظرية  1.7.25.2
 والمعرفة

مراحل مهمة  أداء المهمة
لتخلص من 

الذخائر المتفجرة 
التخلص من  /

العبوات الناسفة 
 المبتكرة

ز في مهمة التخلص من العبوات الناسفة المبتكرة فهم التقدم المحر المعرفة
 والقدرة على اكت اف أين هي في مهمة معينة

 مساعد فريق 2

النظرية  1.7.25.3
 والمعرفة

مراحل مهمة  أداء المهمة
التخلص من 

الذخائر المتفجرة 
التخلص من  /

العبوات الناسفة 
 المبتكرة

العبوات الناسفة المبتكرة استخدام مراحل مهمة التخلص من  االستخدام
للمساعدة في التخطيط لإلجراء المتب  في إبطال مفعول الذخائر 

 واألن طة ذات الصلة

لتخلص ام غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة
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النظرية  1.7.48.1
 والمعرفة

فترات االنتظار  أداء المهمة
 اآلمنة

باحث / مزيل  1 النق "( موجودة ومدتهامعرفة أن أوقات االنتظار )"أوقات  التوعية

 ألغام

النظرية  1.7.48.2
 والمعرفة

فترات االنتظار  أداء المهمة
 اآلمنة

فهم فترات االنتظار )أي "فترات النق "( المختلفة، للتصرف  المعرفة
 كمرج  للم غل

 مساعد فريق 2

النظرية  1.7.48.3
 والمعرفة

فترات االنتظار  أداء المهمة
 اآلمنة

إظهار التطبيق الصحيح لفترات االنتظار وفهم عميق لسبب  التطبيق
 وجودها

م غل للعبوات  3

 الناسفة المبتكرة

النظرية  1.7.48.4
 والمعرفة

فترات االنتظار  أداء المهمة
 اآلمنة

مراجعة فترات االنتظار، وطريقة التفكير الكامنة والقيم الحالية  المراجعة
 على أساس منتظم 

مهارات متقدمة + 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

النظرية  1.7.60.1
 والمعرفة

معرفة تصنيفات  تصنيف المهمة أداء المهمة
 المهام

معرفة التصنيفات المحتملة لمهمة العبوات الناسفة المبتكرة 
 واألولويات ذات الصلة للباحث

باحث / مزيل  1

 ألغام

النظرية  1.7.60.2
 والمعرفة

فهم تصنيفات  تصنيف المهمة أداء المهمة
 المهام

مساعدة الم غل في اإلعالن عن مهمة معينة، ملء نموذج 
 تقرير عند االقتضاءال

 مساعد فريق 2

النظرية  1.7.60.3
 والمعرفة

م غل التخلص  3 إعالن مهمة لإلبالغ عن األهداف تصنيف المهمة تصنيف المهمة أداء المهمة

الناسفة  من العبوات
 المبتكرة

 . مهارات المعدات2

مهارات  2.24.78.1
 المعدات

متفجرات 
وملحقات 

 التدمير

المعرفة 
والتحضير 
 واالستخدام

باحث / مزيل  1 المساعدة في تحضير ملحقات التدمير وتخزين ونقل المتفجرات المساعدة

 ألغام

مهارات  2.24.78.2
 المعدات

متفجرات 
وملحقات 

 التدمير

المعرفة 
والتحضير 
 واالستخدام

تحضير ملحقات التدمير والمحافظة على الرقابة اإليجابية  التحضير
 للمتفجرات

 مساعد فريق 2

مهارات  2.24.78.3
 المعدات

متفجرات 
وملحقات 

 التدمير

المعرفة 
والتحضير 
 واالستخدام

اإلجراءات استخدام ملحقات التدمير بثقة وب كل صحيح م  اتباي  االستخدام
 المعترف بها

لتخلص ام غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

مهارات  2.25.11.1
 المعدات

استخدام الخطاف  الخطاف والخيط
 والخيط

باحث / مزيل  1 إظهار السحب البسيط تحت إ راف م غل رئيسي السحب البسيط

 ألغام

مهارات  2.25.11.2
 المعدات

الخطاف استخدام  الخطاف والخيط
 والخيط

تجهيز الجسم / 
 الجر

 مساعد فريق 2 م  تغيير في االتجاهتجهيز الجسم / الجر 
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مهارات  2.25.11.3
 المعدات

استخدام الخطاف  الخطاف والخيط
 والخيط

عمليات الجر 
 المعقدة

إظهار عمليات سحب مقعدة متعددة الزوايا عبر استخدام حبال 
 عديدة ومراقبة الفريق خالل العملية

لتخلص ام غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

مهارات  2.27.125.1
 المعدات

المعطالت 
والقاطعات  به 

 عن بعد

إجراءات كابل أو 
 سلك اإلطالق

باحث / مزيل  1 الوعي بعمل إجراءات األسلحة عن بعد التوعية

 ألغام

مهارات  2.27.125.2
 المعدات

المعطالت 
والقاطعات  به 

 عن بعد

إجراءات كابل أو 
 سلك اإلطالق

اتباي إجراءات سلك اإلطالق لألسلحة عن بعد، بما ي مل سالمة  االتباي
ر  المفج 

 مساعد فريق 2

مهارات  2.27.125.3
 المعدات

المعطالت 
والقاطعات  به 

 عن بعد

إجراءات كابل أو 
 سلك اإلطالق

األسلحة، إعطاء إظهار قيادة ورقابة واضحة: اتباي تموض   القيادة
 األوامر للمهمة

تخلص الم غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

مهارات  2.27.126.1
 المعدات

المعطالت 
والقاطعات  به 

 عن بعد

نماذج خطر 
أسلحة التخلص 

من الذخائر 
 المتفجرة

الوعي أن أسلحة التخلص من الذخائر المتفجرة تتضمن مناطق  التوعية
 خطر ضمنية

ل باحث / مزي 1

 ألغام

مهارات  2.27.126.3
 المعدات

المعطالت 
والقاطعات  به 

 عن بعد

نماذج خطر 
أسلحة التخلص 

من الذخائر 
 المتفجرة

لتخلص ام غل  3 تطبيق معرفة منطقة خطر السالح للتمركز خالل المهمة التخطيط

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

مهارات  2.27.79.1
 المعدات

المعطالت 
والقاطعات  به 

 عن بعد

الحد  الفعال من 
 الخطر

فهم أن تأكيد القطعة الم تبه بها هي غالبا  كافية الستخدام عليها  الفهم
 السبل  به عن بعد 

باحث / مزيل  1

 ألغام

مهارات  2.27.79.3
 المعدات

المعطالت 
والقاطعات  به 

 عن بعد

الحد  الفعال من 
 الخطر

االستخدام للحد 
 من الخطر

ض الم غل  استخدام التقنيات  به عن بعد للحد تدريجيا  من تعر 
 للعبوات الناسفة المبتكرة المسل حة

لتخلص ام غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

مهارات  2.28.162.1
 المعدات

استخدام 
 الكا فات

استخدام كا فات  كا ف األسالك
 األسالك

إظهار القدرة على استخدام كا فات األسالك، ودمجها م  تقنيات 
البحث األخرى، للمساعدة في تحديد موق  أسالك التحكم خالل 

 العزل  بحوث

باحث / مزيل  1

 ألغام

مهارات  2.28.162.2
 المعدات

استخدام 
 الكا فات

توجيه عملية  كا ف األسالك
الك ف عن 

 األسالك

سلك التحكم، م  استخدام المعرفة حول تقييم أين يق  على األرجح 
 خطية وتقنيات التموض الخصائص األرض / 

 مساعد فريق 2
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مهارات  2.28.162.3
 المعدات

استخدام 
 الكا فات

كا ف  عبرك ف السلك وفقا  لتقييم السلك الذي تم تحديد موقعه.  تقرير االستجابة كا ف األسالك
لألسالك، تقييم ما إذا كان ذلك عنصرا  محتمال  لعبوة ناسفة 

ف بناء  على ذلك.  مبتكرة أو ال. التصر 

تخلص الم غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

مهارات  2.28.80.1
 المعدات

استخدام 
 الكا فات

تفتيش منطقة 
 واسعة

تفتيش منطقة 
 واسعة

باحث / مزيل  1 للكا فات أثناء تفتيش منطقة واسعةاالستخدام الكفؤ والمتسق 

 ألغام

مهارات  2.28.81.1
 المعدات

استخدام 
 الكا فات

البحث في ومن 
حول العبوات 
 الناسفة المبتكرة

استخدام آلة الك ف من حول )على مقربة من( العبوة الناسفة  التأكيد
 ماهيتها المبتكرة للمساعدة في تأكيد

باحث / مزيل  1

 ألغام

مهارات  2.28.81.3
 المعدات

استخدام 
 الكا فات

البحث في ومن 
حول العبوات 
 الناسفة المبتكرة

استخدام الكا فات بالقرب من العبوات الناسفة المبتكرة للمساعدة  ترسيم الحدود
 على ترسيم الحدود وفهم تصميم الجهاز

لتخلص ام غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

ارات مه 2.31.158.4
 المعدات

المركبات 
الم غلة عن بعد 

 الروبوتات /

التحضير  التحضير والن ر
 والن ر

تحضير المركبات الم غلة عن بعد، بما ي مل أسلحة التخلص من 
 المستهدفن ر تحت إ راف الم غل الالذخائر المتفجرة و

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

مهارات  2.31.159.4
 المعدات

المركبات 
الم غلة عن بعد 

 الروبوتات /

التعطيل عبر 
استخدام المركبات 

 الم غلة عن بعد

توجيه مساعدة التخلص من العبوات الناسفة المبتكرة المتحكمة  الرقابة
بالمركبة الم غلة عن بعد لالستهداف، واختيار نقطة التصويب 

 يصبح التطويق جاهزا   وإصدار الترخيص لإلطالق بعد أن

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

مهارات  2.31.45.4
 المعدات

المركبات 
الم غلة عن بعد 

 الروبوتات /

استطالي الذخائر 
عبر  المتفجرة

استخدام المركبات 
الم غلة عن بعد 

أو طائرة من دون 
 طيار

تحضير التراخيص ذات الصلة للطيران وم غل المنصة المبا رة  منصة التحكم
، وجم  المعلومات والصور استطالي الذخائر المتفجرةخالل 

 لتحديث تقييم التهديدات / اإلجراء المتب  في إبطال مفعول الذخائر

ة + مهارات متقدم3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة 

مهارات  2.31.45.4
 المعدات

المركبات 
الم غلة عن بعد 

 الروبوتات /

استطالي الذخائر 
عبر  المتفجرة

استخدام المركبات 
الم غلة عن بعد 

أو طائرة من دون 
 طيار

تحضير وت غيل المنصة )المركبات الم غلة عن بعد، طائرة من  ت غيل المنصة
، بما ي مل البحث عن بعد عن TIدون طيار( م  البصريات / 

 األجهزة الثانوية

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة
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مهارات  2.31.82.4
 المعدات

المركبات 
الم غلة عن بعد 

 الروبوتات /

مراقبة حركة المركبات الم غلة عن بعد في ومن حول الهدف  ةبقامرال التحضير والن ر
 وتحديد متى يمكن إجراء عمل التخلص من الذخائر المتفجرة

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

مهارات  2.31.83.4
 المعدات

المركبات 
الم غلة عن بعد 

 الروبوتات /

التعطيل عبر 
استخدام المركبات 

 الم غلة عن بعد

التصويب 
 والتفعيل

تموض  المعطل / القاط  تحت توجيه الم غل واإلطالق عند 
 ستخدام مركبة م غلة عن بعدالالحصول على اإلذن 

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

مهارات  2.32.160.4
 المعدات

استخدام األ عة  األ عة السينية
 السينية

+ مهارات متقدمة 3 تحضير معدات األ عة السينية المساعدة

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

مهارات  2.32.84.4
 المعدات

استخدام األ عة  األ عة السينية
 السينية

التحضير 
 وااللتقاط

تحضير معدات األ عة السينية والتقاط/تطوير الصور عندما 
 تصبح جاهزة

+ مهارات متقدمة 3

ص من للتخل
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

مهارات  2.32.84.4
 المعدات

استخدام األ عة  األ عة السينية
 السينية

التموض  
 والتفسير

تموض  وتمركز باعث األ عة السينية والصفيحة ب كل مناسب 
وتفسير الصورة لتقديم المعلومات الالزمة لإلجراء المتب  في 

 إبطال مفعول الذخيرة

متقدمة + مهارات 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

مهارات  2.33.18.4
 المعدات

الت ويش على 
السالمة 

 اإللكترونية

المحافظة على 
 معدات الت ويش

المحافظة على معدات ت ويش السالمة اإللكترونية وفقا  للجدول  المحافظة
 الزمني المحدد لإلجراء

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
فة العبوات الناس

 المبتكرة

مهارات  2.33.19.4
 المعدات

الت ويش على 
السالمة 

 اإللكترونية

ن ر وت غيل 
 معدات الت ويش

ت غيل الت ويش 
على السالمة 
 اإللكترونية

عند االقتضاء، تفعيل وتموض  ومراقبة الت ويش على السالمة 
 اإللكترونية إلن اء منطقة ت غيل آمنة

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

مهارات  2.33.20.4
 المعدات

الت ويش على 
السالمة 

 اإللكترونية

قابلية الت غيل 
 الم ترك

قابلية الت غيل 
 الم ترك

فهم آثار قابلية العمل م  الوكاالت األخرى واألثر الذي سيحدثه 
 الت ويش على السالمة

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
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العبوات الناسفة 
 تكرةالمب

مهارات  2.38.13.1
 المعدات

تحضير آالت 
الك ف المعدنية 

الرادار  /
المخترق 
 (GPRلألرض )

تحضير آالت 
 الك ف

التحقق من 
 المستخدم

باحث / مزيل  1 إظهار أن المفتاح جاهز، والتحقق وإجراء المعايرة

 ألغام

مهارات  2.38.61.1
 المعدات

تحضير آالت 
الك ف المعدنية 

الرادار  /
المخترق 
 (GPRلألرض )

إجراء تحقيقات معايرة الكا ف على أساسي يومي / كل ما دعت  معايرة المستخدم المعايرة
 الحاجة

باحث / مزيل  1

 ألغام

مهارات  2.38.61.2
 المعدات

تحضير آالت 
الك ف المعدنية 

الرادار  /
المخترق 
 (GPRلألرض )

المساعدة في  المعايرة
المعايرة من 

 ى الثانيالمستو

 مساعد فريق 2 المساعدة في تقنية المعايرة المؤقتة إلعداد معدات الك ف

مهارات  2.38.61.3
 المعدات

تحضير آالت 
الك ف المعدنية 

الرادار  /
المخترق 
 (GPRلألرض )

فهم اإل ارات التحذيرية لمعايرة المعدات والبدء باألعمال عند  بدء المعايرة المعايرة
 االقتضاء

م غل للتخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

مهارات  2.4.105.1
 المعدات

المساعدة في تحضير أسلحة التخلص من الذخائر المتفجرة تحت  المساعدة تحضير األسلحة تحضير األسلحة
 اإل راف

باحث / مزيل  1

 ألغام

مهارات  2.4.105.2
 المعدات

تحضير )ونزي سالح( أسلحة التخلص من الذخائر المتفجرة على  التحضير تحضير األسلحة تحضير األسلحة
ة من دون إ راف  نحو سليم خالل المهم 

 مساعد فريق 2

مهارات  2.4.105.3
 المعدات

تغيير نمط / سالح التخلص من الذخائر المتفجرة بسالمة خالل  تغيير النمط تحضير األسلحة تحضير األسلحة
 المهمة

م غل للتخلص  3

الناسفة  من العبوات
 المبتكرة

مهارات  2.4.12.1
 المعدات

لة ب أن موق  الجهاز لدعم خطة الم غل  المعلومات تموض  األسلحة تحضير األسلحة جم  المعلومات المفص 
 من خالل إعادة اإلحاطة / استنتاج النتائج

باحث / مزيل  1

 ألغام
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مهارات  2.4.12.2
 المعدات

معرفة الطريق األطول، المساندة، تجن ب المفتاح أو ال حنة  معرفة المبادئ تموض  األسلحة تحضير األسلحة
 الرئيسية، إلخ

 مساعد فريق 2

مهارات  2.4.12.3
 المعدات

إثبات المبادئ خالل المهمة وتفسير أثر تموض  السالح على  إظهار المبادئ تموض  األسلحة تحضير األسلحة
 التقييم التقني الالحق

م غل للتخلص  3

العبوات الناسفة من 
 المبتكرة

مهارات  2.43.89.1
 المعدات

الكاميرات 
والنظام العالمي 
لتحديد المواق  

(GPS) 

االستخدام الفعال 
للكاميرات 

والنظام العالمي 
لتحديد المواق  

(GPS) 

الكاميرات 
والنظام العالمي 
لتحديد المواق  

(GPS) 

والكاميرات ( GPSاستخدام النظام العالمي لتحديد المواق  )

لتسجيل الموق  الدقيق وإعطاء الم غل التقييم األفضل للنتيجة. 
 الرسم أو إعداد صورة الترميز عند االقتضاء.

باحث / مزيل  1

 ألغام

مهارات  2.43.89.2
 المعدات

الكاميرات 
والنظام العالمي 
لتحديد المواق  

(GPS) 

االستخدام الفعال 
للكاميرات 

والنظام العالمي 
لمواق  لتحديد ا

(GPS) 

إعداد الكاميرا 
والنظام العالمي 
لتحديد المواق  

(GPS) 

( GPSإعداد برنامج واستخدام النظام العالمي لتحديد المواق  )

و/أو الكاميرا الممكنة القائمة على النظام العالمي لتحديد المواق  
لتسجيل صور المنقطة المسندة جغرافيا . التقاط الصور وتسجيل 

 الضرورة.المواق  عند 

 مساعد فريق 2

مهارات  2.43.89.3
 المعدات

الكاميرات 
والنظام العالمي 
لتحديد المواق  

(GPS) 

االستخدام الفعال 
للكاميرات 

والنظام العالمي 
لتحديد المواق  

(GPS) 

استخدام الكاميرا لتسجيل تفاصيل الجهاز، وما بعد العملية لدمج  صور الجهاز
 اءاألساس الجغرافي عند االقتض

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

مهارات  2.49.98.4
 المعدات

كا فات المواد 
الكيميائية أو 
البيولوجية أو 
اإل عاعية أو 

 النووية

استخدام كا فات 
المواد الكيميائية 
أو البيولوجية أو 

اإل عاعية أو 
 النووية

البيولوجية أو اإل عاعية أو كا فات المواد الكيميائية أو ت غيل  الكا فات
 النووية المتوفرة

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

مهارات  2.50.106.1
 المعدات

معدات الوقاية 
 ال خصية

تحضير م غل 
معدات الوقاية 

 ال خصية

باحث / مزيل  1 المساعدة في تحضير م غل معدات الوقاية ال خصية المساعدة

 ألغام

مهارات  2.50.106.2
 المعدات

معدات الوقاية 
 ال خصية

تحضير م غل 
معدات الوقاية 

 ال خصية

تحضير م غل معدات الوقاية ال خصية، المساعدة في االرتداء  التحضير
 والتحقق من المعدات قبل االقتراب اليدوي

 مساعد فريق 2
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مهارات  2.50.106.3
 المعدات

معدات الوقاية 
 ال خصية

تحضير م غل 
معدات الوقاية 

 ال خصية

ارتداء معدات الوقاية ال خصية ب كل صحيح، وتعديل اإلعدادات  االرتداء
 بحسب االقتضاء

م غل للتخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

مهارات  2.50.99.1
 المعدات

معدات الوقاية 
 ال خصية

استخدام معدات 
 الوقاية ال خصية

الوقاية ال خصية وإجراء مهام البحث/التفتيش أثناء ارتداء معدات  االرتداء
 ارتدائها

باحث / مزيل  1

 ألغام

مهارات  2.50.99.3
 المعدات

معدات الوقاية 
 ال خصية

استخدام معدات 
 الوقاية ال خصية

متى تكون معدات الوقاية ال خصية غير ب أن قرار الاتخاذ  االستغناء
 ى عند االقتضاءضرورية أو فعالة واإلحالة إلى مستوى أعل

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة 

مهارات  2.54.107.1
 المعدات

مساعدة الفريق في صيانة المعدات لكل من قط  الفريق والقط   المساعدة صيانة المعدات الصيانة
 الفردية

باحث / مزيل  1

 ألغام

مهارات  2.54.107.2
 المعدات

المحافظة على معدات الفريق، وااللتزام بالجدول الزمني  المحافظة صيانة المعدات الصيانة
 وإجراءات الت غيل القياسية

 فريق مساعد 2

مهارات  2.54.107.3
 المعدات

التفتيش  صيانة المعدات الصيانة
 والمراجعة

إجراء عمليات التفتيش الدورية للوازم الفريق والقط  ال خصية 
 الجداول الزمنيةومراجعة ب كل منتظم 

تخلص الم غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

مهارات  2.55.108.1
 المعدات

الحدود 
 واالنحراف

معرفة حدود 
 المعدات

معرفة حدود 
 المعدات

معرفة الحدود، واالنحراف المقبول وكيفية تكييف المعدات، مثال : 
)فولتاج( البطارية آلة عتبة الكا ف، مستوى الك ف، مستوى قوة 

 في المفجر، إلخ.

باحث / مزيل  1

 ألغام

مهارات  2.69.134.3
 المعدات

التقنيات 
 الميكانيكية

التخطيط  المساعدة اليدوية
 والت غيل

التخطيط لمهمة التطهير الستخدام األصول الميكانيكية، وكيف 
 سيتم طلبها وتطوير األعمال الصحيحة

م غل التخلص  3

فة من العبوات الناس
 المبتكرة

مهارات  2.69.135.2
 المعدات

التقنيات 
 الميكانيكية

وفقا  لتقييم التهديدات، العمل بصفة مسؤول توجيه أو الطلب  مسؤول التوجيه إزالة الركام
 لتحديد مخلفات الحرب القابلة لالنفجار المحتملة

 مساعد فريق 2

مهارات  2.9.135.3
 المعدات

التقنيات 
 الميكانيكية

التخطيط  إزالة الركام
واإل راف 

 والتدمير

التخطيط لتطهير الركام، واإل راف خالل التطبيق وتنفيذ عملية 
 التخلص من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار الناتجة

م غل التخلص  3 

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

مهارات  2.69.136.3
 المعدات

التقنيات 
 الميكانيكية

المحطات 
 المسلحة

الم رف على 
 الموق 

اإل راف على عملية التطهير الميكانيكية خالل التنفيذ، والتحضير 
 إلجراء عمليات التخلص كالدعم

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة 

مهارات  2.69.136.4
 المعدات

التقنيات 
 الميكانيكية

المحطات 
 المسلحة

التطهير عندما تكون األصول الميكانيكية التخطيط لعمليات  التخطيط
 الوسيلة األولية للتطهير

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 



 مسودة
 9.31/1/2019بروتوكول االختبار والتقييم 

 2019، أبريل/نيسان ولىالطبعة األ

 

33 
 

العبوات الناسفة 
 المبتكرة

مهارات  2.74.154.1
 المعدات

أدوات التخلص 
من العبوات 

 الناسفة المبتكرة

نات : الكا فات، المعطالت،  ح2/3تحضير األدوات للمستوى  التحضير األدوات المناسبة

القصاصات، ال ريط، إلخ(، قصدير التفجير، الخطاف والحبل )
 التفجير، أدوات وض  العالمات، أدوات التنقيب.

باحث / مزيل  1

 ألغام

مهارات  2.74.154.2
 المعدات

أدوات التخلص 
من العبوات 

 الناسفة المبتكرة

التحضير  األدوات المناسبة
 والمحافظة

: أجهزة الك ف، 3التحضير والمحافظة على األدوات للمستوى 

المعطالت،  حن التفجير، الخطاف والحبل، األدوات اليدوية 
قصدير التفجير، أدوات وض  )القصاصات وال ريط، إلخ(، 

 العالمات، أدوات التنقيب.

 مساعد فريق 2

مهارات  2.74.154.3
 المعدات

أدوات التخلص 
من العبوات 

 لمبتكرةالناسفة ا

استخدام قائمة  األدوات المناسبة
المعدات 
 األساسية

، مجموعة أدوات النقل التي 2المحافظة باالقتران م  المستوى 

ت مل كافة أدوات التخلص من العبوات الناسفة المبتكرة التي 
يمكن إضافتها إليها عند االقتضاء. ابتكار معدات الخطاف والحبل 

 عند عدم توفرها.

لص م غل التخ 3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

 . اإلبالغ والبيانات3

  

اإلبالغ  3.34.57.1
 والبيانات

مصطلحات 
نظام إدارة 
معلومات 

اإلجراءات 
 المتعلقة باأللغام

المسح التقني 
والمسح غير 
التقني بحسب 
تطبيقها على 
التخلص من 

العبوات الناسفة 
المبتكرة 

 ألغراض إنسانية

فهم المسح غير 
التقني / المسح 

 التقني

فهم الفرق بين السمح التقني )التدخلي( وغير التقني )غير 
 التدخلي( بحسب المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام

باحث / مزيل  1

 ألغام

اإلبالغ  3.34.57.3
 والبيانات

مصطلحات 
نظام إدارة 
معلومات 

اإلجراءات 
 المتعلقة باأللغام

المسح التقني 
غير  والمسح

التقني بحسب 
تطبيقها على 
التخلص من 

العبوات الناسفة 
المبتكرة 

 ألغراض إنسانية

تفسير المسح 
غير التقني / 
 المسح التقني

تفسير نتائج المسح التقني / المسح غير التقني والتخطيط لعمليات 
 التتب  للتطهير، وتقديم التوصيات حول األصول المناسبة

م غل للتخلص  3

العبوات الناسفة من 
 المبتكرة
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اإلبالغ  3.34.58.1
 والبيانات

مصطلحات 
نظام إدارة 
معلومات 

اإلجراءات 
 المتعلقة باأللغام

منطقة الخطر 
الم تبه بها 

(SHA منطقة ،)

مؤكدة الخطورة 
(CHA ومهام ،)

 الك ف

فهم منطقة 
الخطر الم تبه 

(، SHAبها )

منطقة مؤكدة 
الخطورة 

(CHA ومهام ،)

 الك ف

المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام وكيفية  مصطلحات فهم
ارتباطها بأن طة التخلص من العبوات الناسفة المبتكرة ألغراض 

ال سي ما للعبوات الناسفة المبتكرة لألسلحة التي تعمل  -إنسانية 
 بفعل الضحية الموضوعة كألغام مبتكرة في حقول األلغام.

باحث / مزيل  1

 ألغام

اإلبالغ  3.34.58.2
 والبيانات

مصطلحات 
نظام إدارة 
معلومات 

اإلجراءات 
 المتعلقة باأللغام

منطقة الخطر 
الم تبه بها 

(SHA منطقة ،)

مؤكدة الخطورة 
(CHA ومهام ،)

 الك ف

وض  العالمات 
لمنطقة الخطر 

الم تبه بها 
(SHA منطقة ،)

مؤكدة الخطورة 
(CHA ومهام ،)

 الك ف

منطقة الخطر داد التقارير ب أن وض  العالمات وتسجيل وإع
(، ومهام CHA(، منطقة مؤكدة الخطورة )SHAالم تبه بها )

 الك ف

 مساعد فريق 2

اإلبالغ  3.34.58.2
 والبيانات

مصطلحات 
نظام إدارة 
معلومات 

اإلجراءات 
 المتعلقة باأللغام

منطقة الخطر 
الم تبه بها 

(SHA منطقة ،)

مؤكدة الخطورة 
(CHA ومهام ،)

 الك ف

فهم مبدأ المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام لتحرير  تحرير األرض
منطقة الخطر الم تبه بها وضمان تسجيل ب كل صحيح  ضاألر

(SHA( منطقة مؤكدة الخطورة ،)CHAومهام الك ف ،) 

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

اإلبالغ  3.35.85.1
 والبيانات

اإلبالغ ما بعد  بالغمتطلبات اإل
 المهمة

باحث / مزيل  1 بعد المهمة اتوفير المدخالت ال فهية أو المكتوبة لإلبالغ م المساهمة

 ألغام

اإلبالغ  3.35.85.2
 والبيانات

اإلبالغ ما بعد  متطلبات اإلبالغ
 المهمة

جم  المعلومات خالل المهمة وأخذ المالحظات، والمحافظة على  الجم 
 للمهامسجل 

 مساعد فريق 2

اإلبالغ  3.35.85.3
 والبيانات

اإلبالغ ما بعد  متطلبات اإلبالغ
 المهمة

الصور 
 والمحتوى

التقاط صور مرفقة بالموق  الجغرافي، وجم  الروايات، 
 واإلعالن والتقييم التقني

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

اإلبالغ  3.35.85.4
 والبيانات

اإلبالغ ما بعد  اإلبالغمتطلبات 
 المهمة

المراقبة ومراقبة 
 الجودة

+ مهارات متقدمة 3 مراجعة جودة التقرير والبيانات لمراجعة الجودة

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة
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اإلبالغ  3.36.21.1
 والبيانات

اإلبالغ خالل  اإلبالغ
 المهمة

التواصل م  
 الفريق

خالل عن التقدم المحرز  الفريقاإلبالغ األعضاء اآلخرين في 
 المهمة عبر استخدام وسيلة التواصل المناسبة

باحث / مزيل  1

 ألغام

اإلبالغ  3.36.21.2
 والبيانات

اإلبالغ خالل  اإلبالغ
 المهمة

اإلبالغ عن 
 التقدم المحرز

اإلبالغ عن التقدم األساسي المحرز على مستوى المهمة إلى 
، مثال : مسؤولو ال رطة، دثموق  معالجة الحواالموظفين في 
 ونالقادة المحلي

 مساعد فريق 2

اإلبالغ  3.36.21.3
 والبيانات

اإلبالغ خالل  اإلبالغ
 المهمة

اإلبالغ 
بالتفصيل عن 
 التقدم المحرز

اإلحاطة عبر الراديو، أو الهاتف، أو  خصيا  المسؤول عن 
 التطويق أو أي موظف آخر في مركز السلطة

م غل التخلص  3

العبوات الناسفة من 
 المبتكرة

اإلبالغ  3.36.22.1
 والبيانات

اإلبالغ بعد  اإلبالغ
 المهمة

وصف بالتفصيل ما تم التوصل إليه للم غل، وكيف تم وض   وصف النتائج
 العالمات وكيفية االقتراب منها

باحث / مزيل  1

 ألغام

اإلبالغ  3.36.22.2
 والبيانات

اإلبالغ بعد  اإلبالغ
 المهمة

توفير سجل ورسم بياني مكتوبين للمهمة للمساعدة في التسجيل  المهامسجل 
 الت غيلي

 مساعد فريق 2

اإلبالغ  3.36.22.3
 والبيانات

اإلبالغ بعد  اإلبالغ
 المهمة

إرفاق إعداد تقرير كامل حول المهمة في النموذج المناسب، م   تقرير المهمة
 صور عند االقتضاءال

م غل التخلص  3

العبوات الناسفة من 
 المبتكرة

اإلبالغ  3.36.22.4
 والبيانات

اإلبالغ بعد  اإلبالغ
 المهمة

التحقق من 
 التقارير

التحقق من والتأكيد على التقارير المعد ة )البحث وتطهير العبوات 
 ضمان دقة البياناتوالناسفة المبتكرة( ألهداف مراقبة الجودة 

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
لناسفة العبوات ا
 المبتكرة

اإلبالغ  3.57.111.3
 والبيانات

يل ما بعد لالتح
 االنفجار

إجراء التقييم ما 
 بعد االنفجار

إجراء التقييم ما 
 بعد االنفجار

تفتيش المنطقة، واتخاذ اإلجراءات وتقييم حجم ال حنة ونوعها 
 يهوضررها. تقييم الهدف واألثر. التسجيل بناء  عل

م غل التخلص  3

العبوات الناسفة من 
 المبتكرة

اإلبالغ  3.62.117.2
 والبيانات

تطبيقات 
الهواتف 
 المحمولة

استخدام تطبيقات 
 الهواتف المحمولة

تطبيقات الهواتف المحمولة لإلبالغ عن البحث إثبات استخدام  التسجيل
 )التفتيش( / التطهير

 مساعد فريق 2

اإلبالغ  3.62.117.2
 والبيانات

تطبيقات 
الهواتف 
 المحمولة

استخدام تطبيقات 
 الهواتف المحمولة

استخدام اإلبالغ 
عن الذخائر 

 المتفجرة

تطبيقات الهواتف المحمولة لإلبالغ عن وجود إثبات استخدام 
 والوصف بدقة موقعهاذخائر متفجرة م  تحديد 

 مساعد فريق 2

اإلبالغ  3.62.117.3
 والبيانات

تطبيقات 
الهواتف 
 المحمولة

استخدام تطبيقات 
 الهواتف المحمولة

إثبات استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة إلعداد التقرير التقني  اإلبالغ التقني
 حول بنية الجهاز

م غل التخلص  3

من العبوات الناسف 
 المبتكرة
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اإلبالغ  3.62.117.4
 والبيانات

تطبيقات 
الهواتف 
 المحمولة

استخدام تطبيقات 
 محمولةالهواتف ال

مراقبة جودة 
 البيانات

+ مهارات متقدمة 3 مراجعة والتحقق من دقة البيانات المقدمة

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

اإلبالغ  3.63.119.3
 والبيانات

الدروس 
 المستخلصة

عملية الدروس 
 المستخلصة

الفريق المساهمة في الدروس المستخلصة ون رها داخليا  ضمن  المساهمة
 والمنظمة، وعند االقتضاء م اركتها م  الم غلين اآلخرين

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

اإلبالغ  3.63.119.4
 والبيانات

الدروس 
 المستخلصة

عملية الدروس 
 المستخلصة

+ مهارات متقدمة 3 إن اء السجل / العملية، إدارة ون ر الدروس المستخلصة اإلدارة

ن للتخلص م
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

اإلبالغ  3.71.142.1
 والبيانات

إجراء مراجعة  التحليل التقني
 تقنية

باحث / مزيل  1 جم  المعلومات ذات الصلة ب أن تموض  الجهاز المساهمة

 ألغام

اإلبالغ  3.71.142.2
 والبيانات

إجراء مراجعة  التحليل التقني
 تقنية

 مساعد فريق 2 وفهرسة المسائل للمراجعة التقنيةجم  المعلومات ووسم  الجم 

اإلبالغ  3.71.142.3
 والبيانات

إجراء مراجعة  التحليل التقني
 تقنية

اإلبالغ عن بنية الجهاز والتفاصيل التقنية في النموذج الالزم  التحليل
 الخاص بالموق 

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

اإلبالغ  3.71.142.4
 والبيانات

إجراء مراجعة  التحليل التقني
 تقنية

المراجعة 
 والتصميم

مراجعة ون ر المعلومات حول الجوانب التقنية للجهاز. تطوير 
 نماذج اإلبالغ اإللكترونية الموحدة عند االقتضاء

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

اإلبالغ  3.8.132.1
 والبيانات

االستخدام في  ص بالموق خا
 بيانات الموق 

الوصول إلى بيانات دقيقة وتنفيذ البحوث المتعلقة بالمكان، بما  نظام الوصول
ي مل استخدام قواعد البيانات المناسبة للمساعدة في تحديد 

 مخلفات الحرب القابلة لالنفجار واأللغام

باحث / مزيل  1

 ألغام

اإلبالغ  3.8.123.3
 والبيانات

تاريخ الجهاز 
 الخاص بالموق 

االستخدام في 
 بيانات الموق 

تحديد البيانات 
 الجديدة

تحديد وتقديم البيانات ذات الصلة، تعديل وتحسين نماذج تقارير 
 جم  البيانات بحسب االقتضاء للسماح بتقييم تهديد البيانات 

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

اإلبالغ  3.8.132.4
 والبيانات

تاريخ الجهاز 
 الخاص بالموق 

االستخدام في 
 بيانات الموق 

مصادر أخرى 
 للبيانات

تحديد وتحسين الرابط بالمصادر ذات الصلة للبيانات )مثال : نظام 
 إدارة معلومات اإلجراءات المتعلقة باأللغام(

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
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العبوات الناسفة 
 المبتكرة

اإلبالغ  3.8.16.1
 والبيانات

تاريخ الجهاز 
 الخاص بالموق 

تفسير بيانات 
 إدارة المخاطر

فهم إحاطة الفريق حول تقارير التهديدات المحتملة وطلب  فهم اإلحاطة
 التوضيحات في حال كانت اآلثار غير واضحة

باحث / مزيل  1

 ألغام

اإلبالغ  3.8.16.2
 والبيانات

تاريخ الجهاز 
 بالموق الخاص 

تفسير بيانات 
 إدارة المخاطر

المحافظة على 
 الخريطة

المساعدة في المحافظة على خريطة محدثة للتهديدات الستخدامها 
من قبل الفريق في اإلحاطة اليومية، ويمكن أن تكون على الورق 

 أو إلكترونية

 مساعد فريق 2

اإلبالغ  3.8.16.3
 والبيانات

تاريخ الجهاز 
 الخاص بالموق 

ير بيانات تفس
 إدارة المخاطر

قيادة كامل عملية قراءة تقارير التهديدات، وجم  البيانات، وتحليل  الجم  والتحليل
 األنماط واستخالص المعلومات واألنماط إلحاطة الفريق

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

 المبتكرة. المهارات العملية للتخلص من العبوات الناسفة 4

 العملية المهارات 4.12.72.3
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

صياغة وتخطيط 
اإلجراء المتب  

في إبطال 
 مفعول الذخائر 

تقدير اإلجراء 
المتب  في إبطال 
 مفعول الذخائر

إظهار صياغة موثوق بها لخطة االنتقال من التهديد والتخلص من  تقييم العمل 
المتفجرة إلى اإلجراء المتب  في إبطال مفعول الذخائر الذخائر 

 والعودة إلى الحالة الطبيعية

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

 العملية المهارات 4.16.137.2
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

مناطق الخطر 
والموق  

 الجغرافي للمهمة

موق   سالمة
 معالجة الحوادث

التحقق من 
 السالمة

التحقق من مسافات السالمة وتحدي الم غل في حال وجود خطر 
 غير مبرر

 مساعد فريق 2

 العملية المهارات 4.16.137.3
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

مناطق الخطر 
والموق  

 الجغرافي للمهمة

موق  سالمة 
 معالجة الحوادث

موق  ابات والحرص على استخدام إثبات معرفة مسافات اإلص ضمان السالمة
 التطويق للتغطية ب كل مناسب/ معالجة الحوادث

لتخلص ام غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

 العملية المهارات 4.16.71.1
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

مناطق الخطر 
والموق  

 الجغرافي للمهمة

التفاعل م  
 السلطات المدنية

التعامل م  السلطات ب كل محترم، وإحالة األسئلة التي تق   المحترمالتفاعل 
 خارج الكفاءة إلى الم غل

باحث / مزيل  1

 ألغام

 العملية المهارات 4.16.71.3
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

مناطق الخطر 
والموق  

 الجغرافي للمهمة

التفاعل م  
 السلطات المدنية

ات / طلبات واضحة للسلطة المدنية واألسباب وراء صياغة توقع توقعات واضحة
الطلب. التواصل م  ال رطة المحلية / السلطات البلدية لضمان 

 التعاون في الميدان

لتخلص ام غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة
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 العملية المهارات 4.17.161.3
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

األسئلة طرح  األسئلة التقنية
 على  هود العيان

إظهار قدرة عالية على طرح األسئلة على السكان المحليين،  طرح األسئلة
ورجال ال رطة، وعمال المنظمات غير الحكومية، وغيرها من 

 الجهات لضمان إعداد تقييم دقيق للتهديدات

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

 العملية المهارات 4.17.50.3
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

اإلجراءات  األسئلة التقنية
والتدريب على 

( TTPاألساليب )

السابقة مقابل 
 الحالية

وجهة النظر 
 التاريخية

طرح األسئلة وإجراء مراجعة التهديدات من وجهة النظر السابقة 
 والحالية، وحيثما أمكن استنادا  إلى بيانات موثوقة

تخلص م غل ال 3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

 العملية المهارات 4.21.76.3
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

التموض   تطبيق المبادئ تموض  السالح
 األفضل

إظهار فهم مبادئ تموض  السالح: الطريق األطول، المساندة، 
 تجن ب المفتاح، إلخ في المهام الحقيقية

م غل التخلص  3

الناسفة من العبوات 
 المبتكرة

 العملية المهارات 4.23.153.1
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

تطبيق إجراءات 
 ال غيل القياسية

الوعي أن ممارسات العمل موجودة وتهدف إلى حماية الم غلين  التوعية ممارسات العمل
 وفرقهم

باحث / مزيل  1

 ألغام

 العملية المهارات 4.23.153.2
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

تطبيق إجراءات 
 ال غيل القياسية

معرفة  ممارسات العمل
 الممارسات

: التدمير في الموق ، الهجوم بالسلك 3مراقبة أعمال المستوى 

الواحد، تجن ب المفاتيح، تفتيش الم غل، النظر في تعددية 
العناصر، إزالة المفجر / السالمة، تقنيات الفصل، المفتاح 

رك / الطاقة، المنطقة اآلمنة، بنية الجهاز، الصور ال املة الم ت
 درجة، أدوات التخلص من العبوات الناسفة المبتكرة 360

 مساعد فريق 2

 العملية المهارات 4.23.153.3
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

تطبيق إجراءات 
 الت غيل القياسية

األسباب وراء تفصيل ممارسات العمل وماذا يحصل في حال فهم  فهم لماذا ممارسات العمل
 الحاجة إلى الخروج عن هذا اإلطار

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

 العملية المهارات 4.23.77.3
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

تطبيق إجراءات 
 الت غيل القياسية

تطبيق إجراءات 
القياسية الت غيل 

 في الميدان

تطبيق إجراءات 
 الت غيل القياسية

تفسير وفهم وتطبيق ب كل صحيح إجراءات الت غيل القياسية 
ومعايير اإلجراءات المتبعة في إبطال مفعول الذخائر إلى أفضل 

 حد ممكن

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة
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 العملية المهارات 4.29.44.2
 من للتخلص
 الناسفة تالعبوا

 المبتكرة

استطالي 
 الذخائر المتفجرة

استطالي الذخائر 
 المتفجرة الفردي

إجراء استطالي 
الذخائر المتفجرة 

 الفردي

واختيار وجهة النظر المناسبة، إجراء  TIاستخدام البصريات / 

 مسح بصري للمنطقة

 مساعد فريق 2

 العملية المهارات 4.29.44.3
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

استطالي 
 الذخائر المتفجرة

استطالي الذخائر 
 المتفجرة الفردي

إجراء استطالي 
الذخائر المتفجرة 

 الفردي

طائرة من دون طيار واستخدام نهج /TIاستخدام البصريات / 

 مناسب، وإجراء تفتيش بصري لمنطقة الهدف المحددة

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

 العملية المهارات 4.39.150.1
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

مهارات البحث 
 )التفتيش(

تقنيات المستوى 
للمعايير الدولية  1

لألعمال المتعلقة 
 باأللغام

البحوث 
األساسية إلزالة 

 األلغام

، ةإظهار القدرة على إجراء ممر من متر واحد، وإ ارة القاعد
 تطهير ساحة المعركةوالتطهير اليدوي وتدريبات 

باحث / مزيل  1

 ألغام

 العملية المهارات 4.39.151
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

مهارات البحث 
 )التفتيش(

تعديل تقنيات 
 1المستوى 

للمعايير الدولية 
لألعمال المتعلقة 

 باأللغام

تعديل تقنيات 
 1المستوى 

للمعايير الدولية 
لألعمال المتعلقة 

 باأللغام

فهم االختالفات وإظهار القدرة على تفتيش الممرات وعمليات 
تطهير ساحة المعركة في سياق التخلص من العبوات الناسفة 

 المبتكرة

باحث / مزيل  1

 ألغام

 العملية المهارات 4.39.163.1
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

مهارات البحث 
 )التفتيش(

ف على  التعر 
ب مخلفات الحر

 القابلة لالنفجار

ف على  التعر 
مخلفات الحرب 
 القابلة لالنفجار

ف على مخلفات الحرب القابلة لالنفجار ال ائعة  التعر 
)الصواريخ، قذائف الهاون، القنابل اليدوية، األلغام المضادة 

لألفراد، األ راك الخداعية، الذخائر، القنابل الجوية، 
ة، مخزن التدمير، جهاز العنقودية/التوزيعية، الذخائر الفرعي

 اإلطالق، المفتاح، صمام، بحري، البيروتيني، االرتداد(

مزيل  /باحث  1

 ألغام

 العملية المهارات 4.39.163.2
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

مهارات البحث 
 )التفتيش(

ف على  التعر 
مخلفات الحرب 
 القابلة لالنفجار

التحقق من 
مخلفات الحرب 
 القابلة لالنفجار

لتقييم مخلفات الحرب القابلة لالنفجار التي  1التحقق من المستوى 

 تم العثور عليها وتحديث تقييم التهديدات

 مساعد فريق 2

 العملية المهارات 4.39.163.3
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

مهارات البحث 
 )التفتيش(

ف على  التعر 
مخلفات الحرب 
 القابلة لالنفجار

تقييم مخلفات 
الحرب القابلة 

 لالنفجار

تقييم مخلفات الحرب القابلة لالنفجار التي تم العثور عليها. 
االستناد إلى كافة المعلومات حول المهمة والوض ، لتقييم ما إذا 
يرجح أن تكون مخلفات الحرب القابلة لالنفجار جزءا  من عبوة 

ئل  به عن بعد بحسب إجراءات ناسفة مبتكرة. استخدام الوسا
 الت غيل القياسية.

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة
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 العملية المهارات 4.39.173.1
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

مهارات البحث 
 )التفتيش(

وض  العالمات 
 لحقل األلغام

استخدام نظام 
وض  العالمات 
 لحقول األلغام

باحث / مزيل  1 واستخدام نظام "تقليدي" لوض  العالمات لحقول األلغاممعرفة 

 ألغام

 العملية المهارات 4.39.174.1
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

مهارات البحث 
 )التفتيش(

وض  العالمات 
لتطهير ساحة 

 المعركة

استخدام نظام 
وض  العالمات 
لتطهير ساحة 

 المعركة

باحث / مزيل  1 لوض  العالمات لتطهير ساحة المعركة معرفة واستخدام نظام

 ألغام

 العملية المهارات 4.39.175.1
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

مهارات البحث 
 )التفتيش(

وض  العالمات 
للبحث عن 

التخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

استخدام نظام 
وض  العالمات 

للبحث عن 
التخلص من 

العبوات الناسفة 
 المبتكرة

معرفة واستخدام بحث التخلص من العبوات الناسفة المبتكرة / 
نظام وض  العالمات للتطهير. فهم الفروقات م  عالمات بحث 

 الم غل.

باحث / مزيل  1

 ألغام

 العملية المهارات 4.39.46.1
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

مهارات البحث 
 )التفتيش(

العزل / البحث 
عن سالح 

كيميائي )وفقا  
إلجراءات 

الت غيل الموحدة 
 عند االقتضاء(

عضو فريق 
البحث عن 

 السالح الكيميائي

إجراء البحث عن سلك األمر م  أي جزء معي ن من أجزاء 
 المعدات

باحث / مزيل  1

 ألغام

 العملية المهارات 4.39.46.2
 من للتخلص
 الناسفة العبوات

 بتكرةالم

مهارات البحث 
 )التفتيش(

العزل / البحث 
عن سالح 

كيميائي )وفقا  
إلجراءات 

الت غيل الموحدة 
 عند االقتضاء(

قائد فريق البحث 
عن السالح 

 الكيميائي

األمر بالقيام ببحث عن سلك األمر م  أي جزء معي ن من أجزاء 
 المعدات

 مساعد فريق 2

 العملية المهارات 4.39.46.3
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

مهارات البحث 
 )التفتيش(

العزل / البحث 
عن سالح 

كيميائي )وفقا  
إلجراءات 

الت غيل الموحدة 
 عند االقتضاء(

البحث المبا ر 
عن سالح 
 كيميائي 

تحديد الطريق األفضل نظرا  إلى األوضاي في الميدان والم اركة 
 في البحث بحسب االقتضاء

للتخلص م غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة
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 العملية المهارات 4.39.46.4
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

مهارات البحث 
 )التفتيش(

العزل / البحث 
عن سالح 

كيميائي )وفقا  
إلجراءات 

الت غيل الموحدة 
 عند االقتضاء(

إجراءات 
الت غيل القياسية 

للبحث عن 
 سالح كيميائي

اإل راف على سلوك الفرق من خالل اإلبالغ أو  المحافظة على
يا  ومراجعة إجراءات الت غيل القياسية طإجراء ضمان الجودة خ

 بحسب االقتضاء

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

 العملية المهارات 4.39.47.2
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

مهارات البحث 
 )التفتيش(

فهم وض   الم غلبحث 
 العالمات

معرفة نظام وض  العالمات المستخدم من قبل الم غل خالل 
 بحث الم غل عن عبوة ناسفة مبتكرة

 مساعد فريق 2

 العملية المهارات 4.39.47.3
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

مهارات البحث 
 )التفتيش(

إجراء بحث  بحث الم غل
 م غل فعال

عالية الجودة ومتكررة لفترات طويلة ووفقا  إجراء عملية بحث 
 لمعدل مناسب وأثناء وض  العالمات

لتخلص ام غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

 العملية المهارات 4.39.47.4
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

مهارات البحث 
 )التفتيش(

مراجعة نظم  بحث الم غل
 وض  العالمات

العالمات تحت المراقبة وتعديلها في  المحافظة على نظم وض 
حال اكت اف أنها غير آمنة أو أنها توفر الكثير من المعلومات 

 حول إجراءات المتبعة في إبطال مفعول الذخائر

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

 العملية المهارات 4.39.51.1
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

مهارات البحث 
 )التفتيش(

التوعية ب أن 
العالمات في 

 األرض

قراءة العالمات 
 في األرض

معرفة اإل ارات ال ائعة على وجود جهاز/عبوة، والقدرة على 
دة. وت مل القدرة على رؤية الدليل ذي  تمييزها عبر العين المجر 
الصلة لأللغام أو مخلفات الحرب القابلة لالنفجار، مثال : عالمات 

 الضربة، الفوهات،  ريط عازل. 

باحث / مزيل  1

 ألغام

 العملية المهارات 4.39.51.3
 من تخلصلل

 الناسفة العبوات
 المبتكرة

مهارات البحث 
 )التفتيش(

التوعية ب أن 
العالمات في 

 األرض

قراءة العالمات 
 في األرض

معرفة اإل ارات ال ائعة على وجود جهاز/عبوة، وتمييزها 
دة، ومن ثم تعديل نظرية بنية الجهاز.  بالعين المجر 

لتخلص ام غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة.

 العملية المهارات 4.39.56.4
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

مهارات البحث 
 )التفتيش(

التخطيط للبحث  عمليات الكالب
 باستخدام الكالب

التخطيط للبحث عبر استخدام أصول الكالب، استخدام أدوات 
 القياس للتخطيط ومعرفة أنواي الكالب، وفهم قدراتها

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة
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 العملية المهارات 4.45.91.3
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

جهاز متفجر  المركبات
يدوي الصن  
محمول على 
مركبة )سيارة 

مفخخة( 
(VBIED) 

ف + م غل للتخلص من العبوات الناسفة 3تعديل التطويق، طلب  التصر 

 المبتكرة

م غل التخلص  3

العبوات الناسفة من 
 المبتكرة

 العملية المهارات 4.45.91.4
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

جهاز متفجر  المركبات
يدوي الصن  
محمول على 
مركبة )سيارة 

مفخخة( 
(VBIED) 

بعد /  به عن بعد للمركبة،  تنفيذ جمي  أن طة التطهير عن اإلخالء
 وإبطال المفعول بحسب االقتضاء

ت متقدمة + مهارا3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

 العملية المهارات 4.45.92.2
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

المواد الخطرة /  المركبات
الكيميائية أو 
البيولوجية أو 
اإل عاعية أو 

 النووية

ف ف على إ ارات وجود مادة كيميائية أو بيولوجية أو  التعر  التعر 
 نوويةإ عاعية أو 

 مساعد فريق 2

 العملية المهارات 4.45.92.3
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

المواد الخطرة /  المركبات
الكيميائية أو 
البيولوجية أو 
اإل عاعية أو 

 النووية

ف تعديل المنطقة الخطرة، ارتداء معدات الوقاية ال خصية وطلب  التصر 
 +3م غل من المستوى 

التخلص م غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

 العملية المهارات 4.45.92.4
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

المواد الخطرة /  المركبات
الكيميائية أو 
البيولوجية أو 
اإل عاعية أو 

 النووية

تنفيذ جمي  أن طة التطهير عن بعد /  به عن بعد للمركبة،  اإلخالء
وإبطال المفعول بحسب االقتضاء وعلى نحو متكي ف م  التهديد 

الكيميائية أو البيولوجية أو اإل عاعية أو الذي تطرحه المادة 
 النووية

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

 العملية المهارات 4.45.95.3
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

ف المركبات الكبيرة المركبات م غل للتخلص  3 +3تعديل التطويق، طلب م غل مؤهل من المستوى  التصر 

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة
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 العملية المهارات 4.45.93.4
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

تنفيذ جمي  أن طة التطهير عن بعد /  به عن بعد للمركبة  اإلخالء المركبات الكبيرة المركبات
 الكبيرة، وإبطال المفعول بحسب االقتضاء

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

 العملية المهارات 4.46.94.3
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

إجراءات 
المتفجرات 
 المنخفضة

المتفجرات 
المنخفضة غير 

 المحصورة

ف  التعر 
ف  والتصر 

ف على وجود متفجرات مخفضة غير محصورة واتباي ما  التعر 
يتناسب من إجراء متب  في إبطال مفعول الذخائر / معدات الوقاية 

 ال خصية

م غل للتخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

 العملية المهارات 4.48.127.4
 من للتخلص
 الناسفة تالعبوا

 المبتكرة

المواد إجراءات 
الكيميائية أو 
البيولوجية أو 
اإل عاعية أو 

 النووية

االستخراج 
 الطارئ

إجراء االستخراج الطارئ للمادة الكيميائية أو البيولوجية أو  االستخراج
 اإل عاعية أو النووية

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

 العملية المهارات 4.48.97.4
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

المواد إجراءات 
الكيميائية أو 
البيولوجية أو 
اإل عاعية أو 

 النووية

تنفيذ إجراءات 
الكيميائية المواد 

أو البيولوجية أو 
اإل عاعية أو 

 النووية

جية أو الكيميائية أو البيولوالمواد إجراءات إثبات إجراءات  اإلجراءات
اإل عاعية أو النووية من أجل ارتداء واستخدام معدات الوقاية 

 ال خصية، وإزالة التلوث، وإجراء األن طة الطارئة

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

 العملية المهارات 4.64.121.3
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

م غل للتخلص  3 إظهار تقنيات الهدم ب كل صحيح وآمن إجراء الهدم مهارات التخل ص الهدم النهائي

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

 العملية المهارات 4.64.155.3
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

الحرق / غير  الهدم النهائي
 انفجاري

استخدام الطرق 
 غير االنفجارية

انفجارية، م  التخطيط للمادة استخدام الحرق أو تقنية أخرى غير 
 المتفجرة، للتأثير في التخلص من ال حنة الرئيسية

م غل للتخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

 العملية المهارات 4.72.143.3
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
  المبتكرة

تطهير مركبة 
 قتال مدرعة

التوعية 
باليورانيوم 

 المنضب

اليورانيوم المنضب الخطر الذي يطرحه غبار الوعي حول  الحد من الخطر
 واعتماد معدات الوقاية ال خصية الالزمة

لتخلص ام غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة
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 العملية المهارات 4.72.144.3
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

تطهير مركبة 
 القتال المدرعة

التطهير المتعلق 
بالعبوة الناسفة 

 المبتكرة

اإلحالة إلى 
 مستوى أعلى

تقييم المركبة من دون دخولها وطلب م غل صاحب مهارات 
 متقدمة

تخلص الم غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

 العملية المهارات 4.72.144.4
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

تطهير مركبة 
 القتال المدرعة

التطهير المتعلق 
الناسفة بالعبوة 
 المبتكرة

إجراء تطهير المركبة المعتمد عبر الوسائل  به عن بعد للبحث  اإلخالء
عن العبوة الناسفة المبتكرة وجعلها آمنة. تطبيق إجراءات الت غيل 

 القياسية.

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

 العملية المهارات 4.75.165.4
 من للتخلص
 اسفةالن العبوات
 المبتكرة

تطهير البقايا  تطهير الجثث
 الب رية

المحافظة على مجموعة مناسبة ومقبولة ثقافيا  من إجراءات  تفتيش الجثث
الت غيل القياسية لتفتيش الجثث، وإجراء تطهير الجثث بحسب 

 االقتضاء

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

 العملية المهارات 4.9.138.3
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

التوعية ببيئة 
 التهديدات

معرفة الحدود 
 الخاصة

بموق  معالجة  التفكيرإثبات التمت  بعقلية التعل م المستمر، و معرفة الحدود
الهدف، والتواض  للتوقف عندما يخرج الوض   وليس الحوادث

 القياسية عن مستوى الكفاءة أو إجراءات الت غيل

تخلص الم غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

 العملية المهارات 4.9.70.1
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

التوعية ببيئة 
 التهديدات

االنتباه إلى 
 األجواء العامة

إثبات الوعي المتعلق بالحالة وإبالغ الفريق في حال تغي ر  اإلنذار
العثور على قطعة أو بروز وض   ديناميات المنطقة المحلية أو

 غير متوق ، والحاجة إلى تغيير تقييم التهديدات

باحث / مزيل  1

 ألغام

 العملية المهارات 4.90.70.2
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

التوعية ببيئة 
 التهديدات

االنتباه إلى 
 األجواء العامة

المنطقة ونتائج البحث وإبالغ جم  المعلومات حول ديناميات  التقييم
 التهديدات مالم غل عن أي تغيير محتمل في تقيي

 مساعد فريق 2

 العملية المهارات 4.9.70.3
 من للتخلص
 الناسفة العبوات
 المبتكرة

التوعية ببيئة 
 التهديدات

االنتباه إلى 
 األجواء العامة

ف مة عن النظر في تغيير تقييم التهديدات في حال انحراف المه التصر 
 الخطة

تخلص الم غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

 . اإلدارة والقيادة5

التواصل وتوفير  اإلدارة والقيادة 5.10.74.3
الم ورة حول 
التخلص من 

توفير نصائح 
 إدارة التهديدات

تهديدات التخلص من العبوات الناسفة توفير النصائح إلدارة  الدعم في الميدان
 المبتكرة ألغراض إنسانية إلى المنظمات األخرى

لتخلص ام غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة
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العبوات الناسفة 
المبتكرة 
ألغراض 

 إنسانية

التواصل وتوفير  اإلدارة والقيادة 5.10.74.4
الم ورة حول 
التخلص من 

العبوات الناسفة 
المبتكرة 
ألغراض 

 إنسانية

توفير نصائح 
 إدارة التهديدات

ترخيص مهام المناورة لدعم المنظمات األخرى في التخلص من  يص الدعمترخ
 العبوات الناسفة المبتكرة ألغراض إنسانية

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

التواصل وتوفير  اإلدارة والقيادة 5.10.75.3
الم ورة حول 
التخلص من 

العبوات الناسفة 
المبتكرة 
ألغراض 

 نيةإنسا

توفير النصائح 
ب أن البحث / 

 التطهير

توفير النصائح ب أن التخلص من العبوات الناسفة المبتكرة  الدعم الميداني
 ألغراض إنسانية إلى المنظمات األخرى

لتخلص ام غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

التواصل وتوفير  اإلدارة والقيادة 5.10.75.3
الم ورة حول 
التخلص من 

العبوات الناسفة 
المبتكرة 
ألغراض 

 إنسانية

توفير النصائح 
ب أن البحث / 

 التطهير

ترخيص مهام التطهير والبحث لدعم المنظمات األخرى في  ترخيص الدعم
 التخلص من العبوات الناسفة المبتكرة ألغراض إنسانية

+ مهارات 3

التخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

مجموعة العتاد  حفظ المعدات إدارة المعدات ادةاإلدارة والقي 5.14.73.1
 ال خصية

االهتمام بكافة المسائل المتعلقة بالعتاد ال خصي، وتطبيق الصيانة 
 اليومية من دون تذكير

باحث / مزيل  1

 ألغام

مجموعة عتاد  حفظ المعدات إدارة المعدات اإلدارة والقيادة 5.14.73.2
 الفريق

المقدمة إلى الفريق، وتنفيذ الصيانة األسبوعية االهتمام بكل العتاد 
 من دون تذكير، وملء سجالت المعدات

 مساعد فريق 2

المعاينة  حفظ المعدات إدارة المعدات اإلدارة والقيادة 5.14.73.3
 والفحص

تنفيذ التحقيقات ال هرية للمعدات وقيادة الصيانة واإلزالة بعمق 
 عند االقتضاء

م غل التخلص  3

وات الناسفة من العب
 المبتكرة
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إدارة الضغط  اإلدارة والقيادة 5.41.65.3
 الت غيلي

إدارة ازدياد 
 الضغوطات

إحالة 
 الضغوطات

القيادة من خالل التمت  بالثقة لمن  ضغط العمليات من خفض 
 المعايير )ال خصية أو معايير الفريق(

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

إدارة الضغط  اإلدارة والقيادة 5.41.65.4
 الت غيلي

إدارة ازدياد 
 الضغوطات

إدارة ضغط 
 العمليات

من  ضغط العمليات من خفض معايير الفريق من خالل اإلسناد 
 الذكي للمهام ودعم ضمان الجودة

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

رة الضغط إدا اإلدارة والقيادة 5.41.66.1
 الت غيلي

الخطر مقابل 
 المنفعة

النظر في الخطر 
 ال خصي

إثبات النظر في الخطر ال خصي في جمي  األوقات عندما يُطلب 
 منه القيام تأدية عمل ما

باحث / مزيل  1

 ألغام

إدارة الضغط  اإلدارة والقيادة 5.41.66.2
 الت غيلي

الخطر مقابل 
 المنفعة

النظر في خطر 
 ال خصي

إثبات النظر في خطر الفريق في جمي  األوقات وت جي  الم غل 
 على إبقاء ذلك تحت المراقبة

 مساعد فريق 2

إدارة الضغط  اإلدارة والقيادة 5.41.66.3
 الت غيلي

الخطر مقابل 
 المنفعة

إثبات توازن متحفظ للخطر ال خصي وخطر الفريق عند تقييم  توازن الخطر
 النتائج اإلنسانية المحتملة

لتخلص ام غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

إدارة الضغط  اإلدارة والقيادة 5.41.66.4
 الت غيلي

الخطر مقابل 
 المنفعة

القيادة من خالل تعزيز بروتوكوالت إدارة المخاطر التي تعزز  دعم الفرق
ل  سالمة الفرق وقدرتها على التحم 

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
الناسفة العبوات 
 المبتكرة

إدارة الضغط  اإلدارة والقيادة 5.41.67.1
 الت غيلي

السالمة تحت 
 الضغط

المحافظة على 
المعايير 
 ال خصية

إظهار القدرة على المحافظة على عملية مستقرة م  االلتزام 
 بإنهائها

باحث / مزيل  1

 ألغام

إدارة الضغط  اإلدارة والقيادة 5.41.67.2
 الت غيلي

السالمة تحت 
 الضغط

المحافظة على 
 معايير الفريق

إثبات إدارة فعالة للوقت وإدارة التعب لت جي  الفريق على تحقيق 
 أكبر قدرة ممكن من النتائج

 مساعد فريق 2

إدارة الضغط  اإلدارة والقيادة 5.41.67.3
 الت غيلي

السالمة تحت 
 الضغط

إنجاز المهمة 
 بسالمة

اتساق الفريق والثقة المتبادلة لضمان تطوير والمحافظة على 
 إنجاز المهمة بأمان

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

تنسيق المهام وتحديد األولويات وتفادي التضارب المكاني لفرق  التنسيق إدارة فرق عديدة إدارة الفريق اإلدارة والقيادة 5.42.118.3
المبتكرة ألغراض إنسانية في منطقة التخلص من العبوات الناسفة 

 معينة

لتخلص ام غل  3

من العبوات الناسف 
 المبتكرة

التدريب  اإلدارة والقيادة 5.44.141.1
 المستمر  

الم اركة ب كل  تحديث التدريب
 فاعل

باحث / مزيل  1 الم اركة ب كل فاعل في تحديث التدريب

 ألغام



 مسودة
 9.31/1/2019بروتوكول االختبار والتقييم 

 2019، أبريل/نيسان ولىالطبعة األ

 

47 
 

التدريب  اإلدارة والقيادة 5.44.141.4
 تمر  المس

+ مهارات متقدمة 3 تصميم التدريب للتهديدات الجديدة وتحديد موعد جلسة التدريب البدء والتصميم تحديث التدريب

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

التدريب  اإلدارة والقيادة 5.44.90.1
 المستمر  

، واقتراح الم اركة طوعيا  وبفاعلية في  الم اركة طوعيا   الم اركة الفاعلة التدريب المستمر 
 المواضي  للفريق استنادا  إلى وجهة نظرهم

باحث / مزيل  1

 ألغام

التدريب  اإلدارة والقيادة 5.44.90.2
 المستمر  

فهم تراج   الم اركة الفاعلة
 المهارات

فهم تراج  المهارات وتقديم التوصيات حول المواضي  التي 
 تحتاج إلى تدريبات تذكير

 فريقمساعد  2

التدريب  اإلدارة والقيادة 5.44.90.3
 المستمر  

فهم تراج   الم اركة الفاعلة
 المهارات

فهم تراج  المهارات وتقديم التوصيات حول المواضي  التي 
 تحتاج إلى تدريبات تذكير

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

التدريب  اإلدارة والقيادة 5.44.90.4
 المستمر  

التصميم  الم اركة الفاعلة
 والتنظيم

+ مهارات متقدمة 3 تنظيم تدريبات التذكير ومهام المحاكاة للتحقق من كفاءة الفريق

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

القوانين والقواعد  اإلطار القانوني اإلدارة والقيادة 5.56.110.1
 المعمول بها

قواعد المعمول بها المتعلقة بالفريق واألعمال معرفة القوانين وال المعرفة
 ال خصية

باحث / مزيل  1

 ألغام

القوانين والقواعد  اإلطار القانوني اإلدارة والقيادة 5.56.110.3
 المعمول بها

لة ن أن اإلجراءات امعرفة القوانين والقواعد المعمول بها وضم المعرفة المفص 
 ا  قانونية ومقبولة ثقافيالمتبعة في إبطال مفعول الذخائر 

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

السلطة الوطنية  اإلطار القانوني اإلدارة والقيادة 5.56.152.1
لألعمال المتعلقة 

 باأللغام

الوعي بالسلطة 
الوطنية لألعمال 
 المتعلقة باأللغام

معرفة أن السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام ت ير إلى 
 وتنسيق وإدارة لتنظيم المسؤولية تتولى التيالهيئة الحكومية 

 األلغام، من متضرر بلد في باأللغام المتعلقة األعمال
 .الوزارات بين م تركة لجنة تكون ما وغالبا

باحث / مزيل  1

 ألغام

السلطة الوطنية  اإلطار القانوني والقيادةاإلدارة  5.56.152.3
لألعمال المتعلقة 

 باأللغام

فهم دور السلطة 
الوطنية لألعمال 
 المتعلقة باأللغام

فهم دور السلطة الوطنية لألعمال )أو مركز األعمال المتعلقة 
باأللغام التاب  لألمم المتحدة( في تحديد إطار العملية وإجراءات 

 الت غيل القياسية

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

تصنيف الذخائر  اإلطار القانوني اإلدارة والقيادة 5.56.164.3
 في فئات

تصنيف مخلفات الحرب القابلة لالنفجار ضمن إطار البروتوكول  التصنيف
الخامس التفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن 

 ع وائية األثر اعتبارها مفرطة الضرر أو

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة
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إدارة المهام  اإلدارة والقيادة 5.6.156.3
 والتخطيط

خيارات إبطال 
 المفعول

تحديد الخيار األنسب إلبطال المفعول، وتوازن السالمة،  تحديد الخيار
 واالعتبارات الت غيلية والمجتمعية

م غل التخلص  3

العبوات الناسفة من 
 المبتكرة

إدارة المهام  اإلدارة والقيادة 5.6.62.1
 والتخطيط

استخدام قوائم  قوائم العتاد
 العتاد

باحث / مزيل  1 استخدام قوائم العتاد للبحوث المعيارية

 ألغام

إدارة المهام  اإلدارة والقيادة 5.6.62.2
 والتخطيط

تحضير العتاد  قوائم العتاد
 بحسب القائمة

 مساعد فريق 2 ضير قائمة بالمعدات لالستخدام من دون إ رافتح

إدارة المهام  اإلدارة والقيادة 5.6.62.3
 والتخطيط

استخدام وكتابة  قوائم العتاد
 المعدات

م غل التخلص  3 استخدام القوائم الخاصة بالمعايير والمهام

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

إدارة المهام  والقيادةاإلدارة  5.6.63.3
 والتخطيط

استخدام أدوات  الخطط اليدوية
 اإلحاطة

اإلبالغ عن التقدم المحرز في المهمة وخطط النهج اليدوية من 
 خالل استخدام أدوات اإلحاطة مثل اللوح األبيض

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

إدارة المهام  اإلدارة والقيادة 5.6.64.3
 والتخطيط

اللوحات البيضاء 
 اإلحاطة /

التخطيط، 
اإل راك، 
 اإلحاطة

التخطيط لمراحل المهام، وإ راك الفريق عند االقتضاء وإحاطة 
 األعضاء في كل مرحلة

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

باحث / مزيل  1 أن مختلف بروتوكوالت اتخاذ القراراتالوعي ب  التوعية اتخاذ القرارات العوامل الب رية اإلدارة والقيادة 5.70.139.1

 ألغام

إدارة التهديدات  العوامل الب رية اإلدارة والقيادة 5.70.140.1
 واألخطاء

الوعي ب أن إدارة التهديدات واألخطاء، نموذج "الجبن  التوعية
 السويسري"

باحث / مزيل  1

 ألغام

االختبار والتقييم  والتقييمال راء  اإلدارة والقيادة 5.73.146.4
 والتوصية

تصميم تقنيات بسيطة لتقييم المعدات وإجراء أو اإل راف على  التقييم
 االختبارات 

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

االختبار والتقييم  ال راء والتقييم اإلدارة والقيادة 5.73.146.4
 والتوصية

جم  مالحظات الم غلين والفرق بحسب ما يتناسب م  المعدات  المالحظاتجم  
 والتعديالت المحتملة

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص م من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

 . النشر وما بعد المهمة6
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الن ر وما بعد  6.19.23.3
 المهمة

التخطيط 
موق  للطريق و

 معالجة الحوادث

التخطيط  التخطيط للطريق
 للطريق

وموق  معالجة الحوادث التخطيط للطريق اآلن لتحديد المواق  
المقترح، استنادا  إلى المعلومات ب أن المخاطر في الطريق 

 واستخدام المعرفة المحلية

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

الن ر وما بعد  6.19.23.4
 المهمة

التخطيط 
وموق  للطريق 

 وادثمعالجة الح

اإل راف على  التخطيط للطريق
 الطرقات

ضمان أن التخطيط للطرقات هو جزء ال يتجزأ من التخطيط 
للمهام وتوفير السياق على المستوى القضاء أو المنطقة إلى الفرق 

 حول ماذا يحصل في المنطقة

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

بعد الن ر وما  6.40.112.1
 المهمة

األعمال ما بعد 
 المهمة

النظر في البيانات 
 التقنية والت غيلية

االستماي 
 والمعالجة

جم  المعلومات من خالل اإلحاطة والقراءة وتطبيقها على 
 التخطيط للمهام. المساهمة في التخطيط لمهام الفريق.

باحث / مزيل  1

 ألغام

الن ر وما بعد  6.40.112.2
 المهمة

بعد األعمال ما 
 المهمة

النظر في البيانات 
 التقنية والت غيلية

جم  آخر المعلومات االستخباراتية واإلبالغ ما بعد المهمة  الجم  والتوزي 
 ون رها على الفريق

 مساعد فريق 2

الن ر وما بعد  6.40.112.3
 المهمة

األعمال ما بعد 
 المهمة

النظر في البيانات 
 التقنية والت غيلية

تقييم كافة مصادر المعلومات االستخباراتية والبيانات، وإجراء  والمناق ةالتقييم 
تقييم التهديدات ومناق تها م  الفريق، وإظهار القدرة على إحاطة 

 الفريق

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

الن ر وما بعد  6.40.112.4
 المهمة

األعمال ما بعد 
 المهمة

النظر في البيانات 
 نية والت غيليةالتق

تمكين 
 المالحظات

ضمان أن الفرق تتمت  بقدرة الوصول إلى معلومات محدثة عن 
 المنطقة المحلية والصالحية الالزمة للحصول عليها

+ مهارات متقدمة 3

للتخلص من 
العبوات الناسفة 

 المبتكرة

الن ر وما بعد  6.40.86.1
 المهمة

األعمال ما قبل 
 المهمة

التحقق من 
المعدات ما قبل 

 المهمة

التحقق ما قبل 
 المهمة

إجراء عمليات التحقق من المعدات ما قبل المهام بما ي مل 
معدات الوقاية ال خصية، ومعدات التواصل، ومعدات النقل 

 والخطاف والحبل وأسلحة التخلص من الذخائر المتفجرة

باحث / مزيل  1

 ألغام

الن ر وما بعد  6.40.87.1
 المهمة

ل ما قبل األعما
 المهمة

التحقق من 
المركبات ما قبل 

 المهمة

التحقق ما قبل 
 المهمة

باحث / مزيل  1 إجراء عمليات التحقق من المركبات ما قبل المهمة

 ألغام

الن ر وما بعد  6.5.157.1
 المهمة

األعمال في 
 الطريق

موق  معالجة نهج 
الحوادث 
 واالقتراب

المساعدة في 
مناورات 
 الوصول

موق  معالجة إظهار دور كامل في مناورات الوصول في 
، والبحث، والمالحظة وتمكين توعية الفريق الحوادث

 الظرفية/المكانية

باحث / مزيل  1

 ألغام

الن ر وما بعد  6.5.157.2
 المهمة

األعمال في 
 الطريق

موق  معالجة نهج 
الحوادث 
 واالقتراب

تنسيق مناورات 
 الوصول

البحوث، وإيجاد موظفي التواصل المناسبين  تنسيق الفريق لتنفيذ
 3وتوجيههم إلى المستوى 

 مساعد فريق  2
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الن ر وما بعد  6.5.157.3
 المهمة

األعمال في 
 الطريق

موق  معالجة نهج 
الحوادث 
 والوصول

المناورات 
المبا رة 
 للوصول

، وإن اء سالمة موق  معالجة الحوادثتقييم التهديد وتوجيه بحوث 
، واألخطار الثانوية، والتطويق واإلجالء، الحوادث موق  معالجة

 والتواصل م  الوكاالت األخرى

م غل للتخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

الن ر وما بعد  6.5.24.1
 المهمة

األعمال في 
 الطريق

موق  معالجة نهج 
الحوادث 
 والوصول

المالحظات حول ، توفير بموق  معالجة الحوادثفي ما يتعلق  االنتباه
 غياب ما هو طبيعي، غياب ما هو غير طبيعي، إلخ

باحث / مزيل  1

 ألغام

الن ر وما بعد  6.5.24.2
 المهمة

األعمال في 
 الطريق

موق  معالجة نهج 
الحوادث 
 والوصول

تقييم درجة 
 إمكانية التطبيق

، توفير المالحظات ب أن موق  معالجة الحوادثبفيما يتعلق 
 ، مثال : الحجمموق  معالجة الحوادثالجوانب العملية لتصميم 

 مساعد فريق 2

الن ر وما بعد  6.5.24.3
 المهمة

األعمال في 
 الطريق

موق  معالجة نهج 
الحوادث 
 والوصول

ف  التصر 
 والتكي ف

والمنطقة، وأخذ في عين االعتبار موق  معالجة الحوادث رؤية 
ف / التكي ف عند االقتضاء  المعلومات من الفريق والتصر 

م غل للتخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

الن ر وما بعد  6.5.52.1
 المهمة

األعمال في 
 الطريق

موق  تحققات 
 معالجة الحوادث

تحققات موق  
 معالجة الحوادث

فهم أهمية وإجراء بدقة التحقيقات عند الوصول إلى موق  العمل 
 مترا ( 25أمتار و 5مثال : )

باحث / مزيل  1

 ألغام

الن ر وما بعد  6.5.52.2
 المهمة

األعمال في 
 الطريق

تحققات موق  
 معالجة الحوادث

التحققات على 
أمتار  5بعد 

 مترا   25و

مترا  عند مغادرة  25أمتار و 5فهم أهمية وإجراء تحقيقات 

 المركبة

 مساعد فريق 2

بعد الن ر وما  6.5.52.3
 المهمة

األعمال في 
 الطريق

تحققات موق  
 معالجة الحوادث

التحققات على 
أمتار  5بعد 

 مترا   25و

مترا  عند مغادرة  25أمتار و 5فهم أهمية وإجراء تحقيقات 

 المركبة

م غل التخلص  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

الن ر وما بعد  6.53.103.1
 المهمة

األعمال ما بعد 
 المهمة 

التحققات من 
المعدات ما بعد 

 المهمة

عزل وتطهير واختبار المعدات قبل إعادة تغليفها بحسب القائمة،  إجراء التحققات
بما ي مل الكا فات، ومعدات الوقاية ال خصية، ومعدات 

التواصل، ومعدات النقل، والخطاف والحبل، وأسلحة التخلص من 
 الذخائر المتفجرة

باحث / مزيل  1

 ألغام

الن ر وما بعد  6.53.103.2
 المهمة

األعمال ما بعد 
 المهمة 

التحققات من 
المعدات ما بعد 

 المهمة

المساعدة 
 واإل راف

 مساعد فريق 2 إجراء التحققات واإل راف على الباحثين األساسيين

الن ر وما بعد  6.53.104.1
 المهمة

األعمال ما بعد 
 المهمة 

التحققات من 
المركبات ما بعد 

 المهمة

إعادة ملء المركبات بالوقود وتنظيفها وصيانتها لتكون مستعدة  إجراء التحققات
 للمهمة التالية

باحث / مزيل  1

 ألغام
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الن ر وما بعد  6.53.104.2
 المهمة

األعمال ما بعد 
 المهمة 

التحققات من 
المركبات ما بعد 

 المهمة

المساعدة 
 واإل راف

 مساعد فريق 2 إجراء التحققات وضمان أن المركبات مستعدة للمهمة التالية

الن ر وما بعد  6.53.109.1
 المهمة

األعمال ما بعد 
 المهمة 

إعادة تغليف 
 المعدات

المساعدة على 
 إعادة التغليف

ل المساعدة في إعادة التغليف عبر اتباي / معرفة قائمة التغليف لك
 نوي من أنواي المعدات

باحث / مزيل  1

 ألغام

الن ر وما بعد  6.53.109.2
 المهمة

األعمال ما بعد 
 المهمة 

إعادة تغليف 
 المعدات

إعادة تغليف 
 المعدات

 مساعد فريق 2 اإل راف على تغليف المعدات لكل نوي من أنواي المعدات

الن ر وما بعد  6.53.109.3
 المهمة

األعمال ما بعد 
 المهمة 

إعادة تغليف 
 المعدات

إعادة تغليف 
 معدات النقل

م غل التخلص  3 إعادة تغليف وإعادة تخزين معدات النقل الخاصة

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة

الن ر وما بعد  6.67.124.3
 المهمة

تقديم الم ورة  تقديم الم ورة اإلصالح
 للسطالت المدنية

طات المدنية حول كيفية إصالح األضرار، أو تقديم الم ورة للسل
 الرجوي إلى المهندس المدني / الهيكلي

لتخلص ام غل  3

من العبوات الناسفة 
 المبتكرة
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 تالتعديال سجل

 تعديالت ال إدارة

لمراجعة رسمية على أساس كل ثالث سنوات ولكن هذا ال يمن  إجراء تعديالت  بروتوكوالت االختبار والتقييمتخض  سلسلة 

 خالل هذه الفترة ألسباب تتعلق بالسالمة الت غيلية والكفاءة أو ألغراض التحرير. في

 

كما  تُعطى رقم وتاريخ والتفاصيل العامة للتعديل كما هو موضح في الجدول أدناه. ،وعند إجراء تعديالت على هذه المعايير

رقم/أرقام أن التعديل يدرج على صفحة غالف المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام في عبارة تظهر تحت تاريخ الطبعة "

 ".الخ 1التعديل المدمجة 

 

إصدار طبعات جديدة. ويتم إدراج التعديالت الحديثة عليها حتى تاريخ الطبعة ، يمكن عند االنتهاء من المراجعات األساسية

 المراجعة التالية.جدول سجل التعديالت، ويبدأ تسجيل التعديالت مرة أخرى حتى يتم إجراء وحذف محتوى الجديدة 

 األلغامب المتعلقة لألعمال الدولية للمعايير اإللكتروني الموق  علىللوثيقة الطبعة األحدث  ترد

www.mineactionstandards.org 

  

 التعديل تفاصيل التاريخ العدد
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