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 :مالحظة

 باأللغام تعتبر هذه الوثيقة سارية المفعول ابتداء من التاريخ المبين على هذه الصفحة. تخضع المعايير الليبية لألعمال المتعلقة 
(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 عنوانهالحروب و 

  

 حقوق الطبع والنشر

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

 جميع الحقوق  -2017. ومخلفات الحروب المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغامتعود ملكية هذه الوثيقة في شكلها الحالي إلى  
 .محفوظة

 

 

 

mailto:quality.assurance@lmac.gov.ly
http://www.lmac.gov.ly/
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 مقدمة. 1
ي معادن التأجهزة الكشف عن ال باستخدامبالطريقة اليدوية إزالة األلغام يورد هذا الملحق بالتفصيل عمليات  1.1

 واحدة(.باستخدام اليد الد واحدة )عملية يحمل الجهاز بييتم تشغيلها عادة من قبل شخص واحد 
 كشف.أجهزة ال 03.40/1 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام بالتزامن معراءة الملحق ينبغي ق 2.1

 اختبار أجهزة الكشف. 2
 وفقا لدليل الشركة المصنعة.الكشف  وفحص جهاز يتم تجميع 1.2
 لالنفجار مخلفات الحرب القابلة/  قع األلغاماتحديد مو الجهاز في  لكشف نتائج أداءأجهزة ا اختبارات تحدد 2.2

سطح ق وضع رأس الجهاز فو النتائج لتحديد المسافة المثلى ل، وتستخدم المطلوبالتطهير ذات الصلة وفقا لعمق 
 األرض.

 استخدامقبل داء األلكشف عن سطح األرض من خالل اختبار جهاز االحد األقصى الرتفاع  ديتحديتم  3.2
 للبحث خالل عمليات إزالة األلغام.الجهاز 

يدوية في عمليات إزالة األلغام بالطريقة اللكشف جهاز االرتفاع  القياسي الحد األقصىيجب ذكر تفاصيل  4.2
 المتعلقة باأللغاممنظمة األعمال اإلجراءات التشغيلية ل في

 خاطرلكشف وتقييم المجهاز ازيادة الحد األقصى لالرتفاع، على أساس اختبار فيها في الظروف التي يتم  5.2
 تنفيذ.الخطة ذكر ذلك بالتفصيل ، يجب في موقع معّين

ال منظمة األعموالتعديالت على ارتفاع البحث عن طريق ، لكشفجهاز ال جميع نتائج اختبار ييجب تسج 6.2
عمال يبي لألالمركز اللمن قبل  رتفاعالا في كل موقع تشغيلي، ويجب أن تتم الموافقة على زيادة المتعلقة باأللغام

 المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

 اختبار أداء جهاز الكشف. 3
)أي  حيحاختبار األداء لكل كاشف قبل بدء عمليات إزالة األلغام للتأكد من أنه يعمل بشكل صيتم إجراء  1.3

ز ال يجو زالة. المطلوب لإلعمق القادر على تحديد الهدف المناسب في ، وأنه وفقا لدليل الشركة المصنعة(
 .تلبية المعايير المطلوبةفي فشل استخدام جهاز الكشف الذي ي

 لمزيد من المعلومات. 03.40/1 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغاميرجى االطالع على  2.3

 بار تأكيد جهاز الكشفاخت. 4
فقًا و ختبار" االباستخدام "قطعة . يتم ذلك داءاختبار األبعد االنتهاء من ينبغي القيام باختبار تأكيد الجهاز  1.4

 .كشف يعمل وفقا الختبار األداءأن جهاز الللتأكد من نفس المادة  أو اختبار ،الشركة المصنعةلمقاييس 
 لمزيد من المعلومات. 03.40/1 ليبية لألعمال المتعلقة باأللغامالمعايير اليرجى االطالع على  2.4
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 وضع العالمات. 5
م إزالة األلغاعند تنفيذ عمليات مؤقتة اللوضع العالمات الصخور األعمدة الخشبية أو م استخدايجب  1.5

 األمان.على تحقيق العمل واضحة وكعامل مساعد و دارة اإلأن مناطق لضمان بالطريقة اليدوية 
لفات مخاأللغام، و ، و كشفالجهاز إشارات  قعامن أجل تحديد مو مرتجلة المؤقتة و العالمات ال ماستخدايجب  2.5

 وغيرها من المخاطر. التفجيروأسالك  الحرب القابلة لالنفجار
ة قبل بدقموقع إزالة األلغام  وضع العالمات فيضمان مسؤولة  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامتقع على  3.5

 عليق أو االنتهاء من عمليات إزالة األلغام.تناء وأث
 ، لمزيد من التفاصيل اإلضافية المتعلقةنظام وضع العالمات في موقع إزالة األلغام 10.20/1 انظر 5.4

 العالمات.ب
مواقع  وضع العالمات فيأنظمة  10.20/1 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغاميرجى االطالع على  4.5

 .وضع العالماتلمزيد من المعلومات حول  إزالة األلغام

 البصري البحث . 6
 تحتاج إلىصري للمنطقة التي ببحث القيام ب، تنفيذ عمليات البحث باستخدام أجهزة الكشفقبل ينبغي  1.6

 ةقطريالتي ستشهد عمليات إزالة لأللغام بالالمنطقة  ى فيدنيتعين القيام بالبحث البصري بالحد األ. تطهير
 عند إجراء البحث البصري:أخذ ما يلي بعين االعتبار . ينبغي ةاليدوي

 
  والحبال.التفجير أسالك 
 واألفخاخ، مخلفات الحرب القابلة لالنفجارواأللغام، و  ،الصمامات 
 األرضات في ضطراباال 
 المنخفضات، والثقوب والسواتر 
  لمحيط(المتوافقة مع ااألجسام المشبوهة )غير 
 كونات )التعبئة والتغليف والم مخلفات الحرب القابلة لالنفجار / األلغامرى على وجود المؤشرات األخ

 (اتالحيوانايا وبق
 

حال  أوعية فيوأدوات و ، مناسبة وضع عالماتمواد أن تتوفر مع األفراد العاملين في إزالة األلغام  يجب 2.6
لصلة، المتفجرات(، واألجسام المعدنية ذات اخالية من المنة )اآلجزاء األحاجة إلزالة الذخائر و كانت هناك 

 مكاني بشكل مالئم ف ةاألدوات والمعدات موجود، و ضافيةاإل وضع العالماتمواد يجب أتن تكون . لخإوالنباتات 
 واضح.
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 البحث باستخدام جهاز الكشف. 7
 الحبل /ربط  ينبغيالحبل أو الشريط.  ربط معمزيلي األلغام هة جقاعدة على األرض لاليتم وضع عصا  1.7

ائها التأكد من بق، و ممر تطهير بعرض متر واحد الحفاظ علىمزيلي األلغام في الجانبين، ومساعدة من الشريط 
 .بشكل مستقيم

لى إما يتم نقل عصا القاعدة أو ما شابه للمساعدة في نشر الحبل / الشريط عند اتالبكر يمكن استخدام  2.7
 نفسها.ه بعصا القاعدة ربطد أو على وت ق الحبلياألمام، أو يمكن تعل

ات مخلف /عن ألغام  األرض بحثاً للقيام بعمليات بحث منهجية على كاشف الاأللغام نشر على مزيلي يجب  3.7
دا على )اعتمااإلبقاء على جهاز الكشف عند االرتفاع األقصى المحدد ذات الصلة. يجب  الحرب القابلة لالنفجار

 50وبالحد األدنى سم  10وبمسافة ، التطهير الذي يبلغ عرضه متر واحدممر  كشف( عبرجهاز ال نتائج اختبار
 الحد األقصى على الجانبين.سم ب
 .اعتبارها أرض تم تطهيرهاكشف قبل باستخدام جهاز الاألرض نفسها مرتين على األقل يجب تفتيش  4.7
، على أن البحث رأساد كاشف المستخدم وعلى وجه الخصوص أبعالنمط البحث على نوع يعتمد قد  5.7

 .التي لم يتم تطهيرهابين المنطقة التي يتم تفتيشها والمنطقة تضمن تداخل ي
وعليه أن يكون على مسافة ، عصا القاعدة نعسم إلى األمام  50يبعد جهاز الكشف أكثر من يجب أال  6.7
بحث عند االنتهاء من البغي ينالحد األقصى على جانبي ممر إزالة األلغام، و سم ب 50بالحد األدنى وسم  10

 .المساحة التي تم تفتيشهامن بالحد األدنى سم  10إلى األمام لمسافة نقل عصا القاعدة 
لى إنقل عصا القاعدة سم أو أقل،  20تبلغ فيها مساحة المنطقة التي تم تفتيشها  في الظروف التييجب  7.7

 وبنصف مساحة المسافة التي تم تفتيشها.األمام 
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 لمتطلباتل الحد األدنى–: البحث باستخدام جهاز الكشف 1رة صو 

 

 مثال عن البحث باستخدام جهاز الكشف. 8
 :مثبتكشف عملية بحث باستخدام جهاز فيما يلي مثال على  1.8

ل بأي يد يحمالجانب األيمن أو األيسر من الممر )اعتمادا على األقل على سم  10عند مسافة بدء ال .أ
 عصا القاعدة.إلى األمام من الجهاز  ونصف طول رأسكاشف( ال

عبر الممر مرتين )مرة واحدة في كل تمرير رأس جهاز الكشف وفق سرعة ممكن السيطرة عليها  .ب
 سم على الجانبين. 10هو أن الحد األدنى للتداخل التأكد من اتجاه(، و 

 مسافة نصف طولجهاز الكشف برأس األولى والثانية، يتم تحريك  التمشيطتي االنتهاء من عمليعند  .ت
 تكرار عملية البحث.الثاني على أن يتم إلى األمام إلى موضع البدء الرأس 

ى إلبمسافة نصف طول الرأس لكشف أس جهاز انقل ر عمليتي التمشيط الثانيتين، يتم  عند االنتهاء من .ث
 تكرار عملية البحث.الثاني على أن يتم األمام إلى موضع البدء 

صا يتم عندها نقل عوفي حالة عدم وجود إشارات ، لكشفباستخدام جهاز اث اآلن االنتهاء من البحتم  .ج
إلى مما تم تفتيشه( سم أقل  10قل عن تال مساعدة )القاعدة بمسافة تبلغ طول رأس جهاز الكشف 

 األمام.
في مصدر والتحقق  ووضع عالمةكشف الجهاز عن وجود أي شيء فإن مزيل األلغام يقوم بتحديد إذا  .ح

 إلى األمام.نقل عصا القاعدة قبل خالية من أي شيء تأكيد أن األرض الإعادة و ات اإلشار 
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Figure 2:  Example - Detector Search Pattern 

 از الكشفنمط البحث باستخدام جه –: مثال 2صورة 

 

Figure 3:  Moving the base stick after detector search  

 بحث باستخدام جهاز الكشف: نقل عصاء القاعدة بعد ال3صورة 

 مثال على "فتح" ممر إزالة ألغام جديد. 9

م من خط إلى األماوضع عصاء القاعدة االنتباه ل)من خط البداية(، ينبغي عند "فتح" ممر إزالة ألغام جديد  1.9
 المحتمل أن المنطقة لم يتم تفتيشها باستخدام جهاز الكشف عن المعادن.بما أنه من  البداية
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Figure 4:  Opening a new demining lane 

 : فتح ممر إزالة ألغام جديد4صورة 


