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 الملحق د     09.10/1المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

 2017يناير  النسخة الثانية:

 

 عن أسالك التفجير الكشف
 

 

 الهيئة الوطنية المسؤولة:

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب بتفويض من وزارة الدفاع

 بي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبللتواصل: نائب المدير في المركز اللي

quality.assurance@lmac.gov.ly 
 

 

 

 

 :مالحظة

 لغامتعتبر هذه الوثيقة سارية المفعول ابتداء من التاريخ المبين على هذه الصفحة. تخضع المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأل 
(LibMAS)   للمراجعة والتنقيح بشكل منتظم، لذلك ينبغي على المستخدمين التأكد من استخدام أحدث نسخة من كل وثيقة فيما يتعلق

بالمعايير. أحدث نسخة للمعايير هي تلك التي يتم نشرها على الموقع اإللكتروني للمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات 
 www.lmac.gov.ly  نهوعنواالحروب 

  

 حقوق الطبع والنشر

 . (IMAS) تم إعداد هذه الوثيقة باالستناد إلى المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام 

 جميع الحقوق  -2017. الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبالمركز تعود ملكية هذه الوثيقة في شكلها الحالي إلى  
 .محفوظة

 

mailto:quality.assurance@lmac.gov.ly
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 مقدمة. 1

 ه.االتجا، اإلحاطة أو مضادة لألفراداللغام األ شظايا األلغام،لتفجير عادة التفجير أسالك تستخدم  1.1

لتفجير  تستخدم عادة التفجير التيأسالك عن البحث على اليدوية بالطريقة  قد تنطوي عمليات إزالة األلغام 2.1
 األلغام.

تدريب ، أو العبوات الناسفةل األفخاخ غراض أخرى مثالتفجير المستخدمة ألأسالك البحث عن يتطلب  3.1
 بالطرق اليدوية. إزالة األلغامبعمليات الدورات المتخصصة متخصص ال يتم عادة إعطاؤه في 

يقة بالطر م إزالة األلغاعمليات يجب االلتزام بها أثناء  اإلجراءات التييقدم هذا الملحق التفاصيل الخاصة ب 4.1
 مواقعها. وتحديد األلغامعن أسالك التفجير التي تستخدم عادة لتفجير عند البحث  ةاليدوي

 البحث عن أسالك التفجير. 2

 .هافييتم البحث التي المنطقة المجاورة التفجير مواجهة أسالك يجب على األفراد الذين يبحثون عن  1.2

 .بذلك إذا سمح الغطاء النباتي فجيرلتحديد موقع أسالك التجهاز االستشعار استخدام يمكن  2.2

قة طريوالمصّنعة بخفيفة )أو غيرها من المواد المعتمدة( الأن تكون مصنوعة من األسالك على هذه يجب  3.2
 .األسالك الراكدة والمشدودةلكشف عن كل من باسمح ت

ق سطح فو جهاز االستشعار ، نقل االنبطاحالركوع أو مثل ، وضعية منح الفرد االستقراراتخاذ بدءا من يتم  4.2
ق تصبح الرؤية واضحة فو ببطء صعودا حتى ها قاعدة ورفعال)أو أقرب ما أمكن(، إلى األمام من عصا األرض 

 .للتأكد من عدم تفويت أي أسالك تفجير، في حالة الوقوفالرأس من الغطاء النباتي أو أعلى 

 على فترات، عبر كامل عرض ممر إزالة األلغام والتداخل.يتم القيام بذلك ثالثة مرات على األقل  5.2

تحريكها إلى أسفل(، و االستشعار مودي )نقطة يجب حمل جهاز االستشعار بشكل عا باإلضافة إلى ذلك 6.2
ي أالجانبين( مرة واحدة على األقل من أجل البحث عن بين )بما في ذلك التداخل ممر كامل للالعرض العبر 

 إلى األمام وعبر الممر.تفجير أسالك 

 جهازأن يكون المشغل قادرا على رؤية نهاية  بأمانجهاز استشعار أسالك التفجير من أجل نشر ينبغي  7.2
ؤيته على ر لمساعدة ون لمثل طالئه بأي ل، الجهاز نهايةا تعليم في جميع األوقات، وإذا قد ضروريستشعار اال

 .بوضوح

تم يسم في منطقة لم  50للبحث على مسافة أقصاها استخدام جهاز استشعار أسالك التفجير يجب  8.2
 .تطهيرها

 باستخداماستكمال البحث ، يجب جهاز استشعار أسالك التفجيراستخدام بالغطاء النباتي  يسمح إذا لم 9.2
 د.الحذر الشديتوخي العينين واليدين مع 
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ين من خالل تحريك اليدتفتيش المنطقة يعمل مزيلو األلغام على للمنطقة، الدقيق بعد البحث البصري  10.2
لي يجب على مزي. ببطء وحذرالتفجير الكثيف الذي قد يحجب أسالك الغطاء النباتي  وتفرقةاألمام،  إلىببطء 

 .التفجيرلمس أسالك عدم سحب الغطاء النباتي و األلغام تجنب 
 

 

 

 البحث عن أسالك التفجير –: مثال 1صورة 

 أسالك التفجيرتحديد موقع اإلجراءات عند . 3

ي منطقة فعلى األقل قبل السلك سم  10على ُبعد الخطر  إشارةعلى مزيلي األلغام التوقف، وضع يجب  1.3
 .المشرف بذلكواضحة، وإخطار 

سافة ات السالمة في مكان العمل، أي زيادة الموإجراء تقييم لمتطلبوجود الخطر  تأكيدالمشرف يجب على  2.3
 ومزيلو األلغام.بين األلغام 

نشر سلك التفجير وتطهيره، األمر الذي قد يتطلب طرفي تحديد مواقع المسؤول عن ضمان المشرف هو  3.3
 .تفجيراأللغام للبحث عن أسالك الالمسؤولين عن إزالة واحد أو أكثر من 

 السلك. لتحديد طرفيبالحد األقصى سم  50مع السلك وعلى مسافة بالتوازي  يتم في العادة وضع حربة 4.3

ؤية تعيق الر غيره من العوائق التي بسبب وجود أو  ا  كان الغطاء النباتي كثيفقد يسمح المشرف في حال  5.3
 سم. 50البصرية بمسافة أقرب من 

عدمت ان، أو إذا التفجيرلسلك  ي مواز بشكل لبحث امن اآلغير من عملي أو الغير من  قييم أنهإذا رأى الت 6.3
ر أو أسالك التفجيقد يكون من الممكن نشر ممرات إزالة األلغام في اتجاهات أخرى لتحديد رؤية السلك فإنه 

 .األطراف
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الك، اعتمادا على نوع األسسلك التفجير مدفونا  فإنه قد يكون من الممكن،  ايكون فيهفي الظروف التي  7.3
 .الحفرستخدام أجهزة الكشف، وإال عن طريق لبحث عنه باا

 ال يجب في أي مرحلة من عملية البحث لمس سلك التفجير. 8.3

ي قد تكون التاأللغام المغطاة بأسالك التفجير ونوعية مساحة فيما يتعلق بالتقييم التهديد يجب على المشرف  9.3
ى جزء إلعن أسالك التفجير يشاركوا في البحث  نقل جميع الموظفين الذين لمإلى االستنتاج قد يتوصل . مزروعة

 أثناء إجراء البحث.دارة اإلآخر من منطقة العمل أو إلى منطقة 

 يجب وبالتالي، خطر مرتفعيعتبر بلغم فإن ذلك  تصلعند االشتباه أو التأكد من أن سلك التفجير م 10.3
 10.20/1 الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامالمعايير بما يتوافق مع  متطلبات السالمةبأدنى حد من االلتزام 

 .1الجدول ، سالمة موقع العمل بإزالة األلغام
 

 

 : اإلجراءات عند تحديد موقع سلك التفجير2صورة 
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