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 2017النسخة الثانية: يناير 

 

 البحث باستخدام أجهزة الكشف
 

 

 

 

 الهيئة الوطنية المسؤولة:

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب بتفويض من وزارة الدفاع

 الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبللتواصل: نائب المدير في المركز 

quality.assurance@lmac.gov.ly 
 

 

 :مالحظة

 أللغامتعتبر هذه الوثيقة سارية المفعول ابتداء من التاريخ المبين على هذه الصفحة. تخضع المعايير الليبية لألعمال المتعلقة با 
(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 وانهالحروب وعن

  

 حقوق الطبع والنشر

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

 جميع الحقوق  -2017. مخلفات الحروبالليبي لألعمال المتعلقة باأللغام و المركز تعود 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

باستخدام أجهزة الكشف عن الخاصة بعمليات تطهير مناطق القتال تفاصيل الهذا الملحق يقدم  1.1
قبل  تشغيلها منالتي يتم عادة  الذخائر غير المنفجرة عن أجهزة الكشف. الذخائر غير المنفجرةو المعادن 

 .كاشفالأو اثنين يحملون شخص واحد 

 مخلفات الحرب القابلةللبحث في األرض عن ل خالل تطهير مناطق القتا أجهزة الكشفيجب استخدام  2.1
 حتياجات التشغيلية.يتوقف على االو أمر ، وهاألرضأو تحت سطح على سطح  ةالموجود لالنفجار

زة أجه 03.40/1 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغاميجب قراءة هذا المحلق بالتزامن مع  3.1
الملحق أ  إزالة األلغام بالطريقة اليدوية، 09.10/1 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامو  الكشف،

 البحث باستخدام أجهزة الكشف.

 الكشف اختبار أجهزة. 2

 09.10/1أجهزة الكشف و  03.40/1 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغاميرجى االطالع على  1.2
 إزالة األلغام بالطريقة اليدوية، الملحق أ البحث باستخدام أجهزة الكشف.

 وضع العالمات. 3

ن لضمان أهير مناطق القتال تطالمؤقتة عند  لوضع العالماتيجب استخدام األعمدة الخشبية أو الصخور  1.3
ال الليبي لألعمومع ذلك قد يسمح المركز  العمل واضحة وكعامل مساعد على تحقيق األمان.و مناطق اإلدارة 

على ا هوضعالتي يتم مثل الهراوات الخشبية  استخدام العالمات المرتجلةبالمتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب 
 العمليات. خاللية البالستيكاألرض، أو األقماع 

 مخلفاتيجب استخدام العالمات المؤقتة والمرتجلة من أجل تحديد مواقع إشارات جهاز كشف األلغام، و  2.3
 وغيرها من المخاطر. الحرب القابلة لالنفجار

دقة قبل موقع إزالة األلغام ب وضع العالمات فية ضمان يمسؤول منظمة األعمال المتعلقة باأللغامتقع على  3.3
 .تطهير مناطق القتال تعليق أو االنتهاء من عملياتوأثناء 

 قع إزالة األلغامامو وضع العالمات في أنظمة  10.20/1يرجى مراجعة  4.3
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 البحث باستخدام جهاز الكشف. 4

 كمالتحويتم  كشف منتظمباستخدام أجهزة الضمان أن البحث  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامعلى يجب  1.4
 10.20 األلغامبلمعايير الليبية لألعمال المتعلقة محددة وفقًا ل إزالة األلغامت أو مربعات أو مناطق وأن ممرا، به

العالمات  وضعأنظمة  10.20/1 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام، و سالمة موقع العمل بإزالة األلغام
 .أللغاممواقع إزالة ا في

 مساحة متربلممر إزالة األلغام  الفردية يةقاعدة لترسيم الحدود األمامالكون هناك حاجة الستخدام عصا تقد  2.4
يمكن حملها ، أو مقابل المكان الذي يعمل في مزيل األلغامقاعدة على األرض اليتم وضع عصا  ث، حيواحد

يد ، تحدائق، وإزالة عمثالً  شارةإعند اكتشاف على األرض عند الحاجة، ها وضعو البحث عمليات أثناء إجراء 
 ووقف العمل. خطرجسم مكان 

ث إجراءات البحوبوضوح وصف  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامعلى إجراءات التشغيل القياسية ل يجب 3.4
 المستخدمة. ووضع العالماتلكشف نظم أجهزة اأنواع )فئات( لكافة لكشف باستخدام أجهزة ا

ول البحث حتفاصيل وافية ال تتضمن  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامشغيل القياسية لإجراءات التإذا كانت  4.4
ناطق تطهير م 09.11 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامإلى يجب اإلشارة باستخدام أجهزة الكشف، 

يجب  09.11 لقة باأللغامالمعايير الليبية لألعمال المتعوفي حال غياب تفاصيل وافية في  .القتال )والمالحق(
 والمالحق(.)إزالة األلغام بالطريق اليدوية  09.10/1 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغاماإلشارة إلى 

 مثال على البحث باستخدام أجهزة الكشف و"فتح" ممر إزالة ألغام جديد. 5
ريقة إزالة األلغام بالط 09.10/1 اميرجى االطالع على المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغ 1.5

 اليدوية، الملحق أ البحث باستخدام أجهزة الكشف

مثال على البحث باستخدام أجهزة الكشف باستخدام جهاز الكشف عن الذخائر . 6
 )المقياس المغناطيسي( غير المنفجرة

 إزالة األلغام في القيام بعمليةلكشف، باستخدام أجهزة اضمان بحث منهجي ودقيق ينبغي من أجل  1.6
 ممرات فردية يبلغ عرضها متر واحد.

 البحث باستخدام أجهزة الكشف.. 4قاعدة كما هو مفصل في الالستخدام عصا حاجة هناك تكون قد  2.6

طرف )الرأس( الممكن( مع حسب المودي )اعبشكل كاشف )أو ما شابه( الرمح يتم في العادة حمل  3.6
 ن جانب إلى آخر.شف ميتم نقل الكانحو األرض، و 

سم إلى الجانب األيسر أو األيمن من  10بدءا من يجب تمرير رأس الكاشف في كافة أنحاء األرض  4.6
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االرتفاع يعتمد مرتين ) األقصى المحددرتفاع وفق االكاشف(، ُيحمل الأي جهة من زالة )اعتمادا اإلممر 
ال يزيد سم و  10يقل عن ن بما ال جانبيالى لعتداخل وجود (، وضمان ذات الصلة اختبار األداءعلى نتائج 

 سم. 50عن 

إذا كان التمريرات و  عند االنتهاء منعصا القاعدة و  عند استخدامه دون س الكاشف أيجب تحريك ر  5.6
 .عملية البحثتكرار سم و  10إلى األمام بحد أقصى يبلغ هناك أي إشارات ذات صلة، 

ونقل سم إلى األمام  50أقصاها لمسافة  قاعدةالعصا  استخدام الجهاز مع عنديجب إجراء البحث  6.6
 التداخل.مما تم البحث فيه وما يكفي لضمان  سم أقل 10بمسافة ال تتعدى األمام عصا القاعدة إلى 

 
 
 

 )المقياس المغناطيسي( دون عصا القاعدة الذخائر غير المنفجرةعن البحث باستخدام أجهزة الكشف  - مثال: 1صورة 
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 )المقياس المغناطيسي( مع عصا القاعدة الذخائر غير المنفجرةعن البحث باستخدام أجهزة الكشف  - مثال: 2صورة 
 

 
 

 

مثال على البحث باستخدام أجهزة الكشف عن الذخائر غير المنفجرة . 7
 الحلقة الكبيرة( –)المغناطيس الكهربائي 

 

 
 

 )المغناطيس الكهربائي( ائر غير المنفجرةالذخعن البحث باستخدام أجهزة الكشف  - مثال: 3صورة 

من أن اإلطار )دعم  ناأكديتلذين لأو اثنين، امن قبل شخص واحد كاشف التشغيل في العادة يتم  .أ
عتمد يي يجب أن ذاألرض، والن عالحد األقصى المسموح به وحتى أفقي مرفوع بشكل لفائف البحث( 

 .كاشف ذات الصلةالعلى نتائج اختبار أداء 
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هو قائدة وحاوية البطارية )أو ما شابه(  تاإللكترونياصندوق الذي يحمل ن يكون الشخص يجب أ .ب
 سرعة المشي.ب، ويتحكم بالبدء والتوقفوامر العملية ويصدر األ

 من يحمل الجهاز.يمشي وراء أو إلى جانب شخص إضافي من الممكن توظيف ومع ذلك  .ت

رج الوقوف داخل أو خا) تطهيرهاتم يرض التي لم األسير أو عدم سير الفرد على قرار بشأن اتخاذ ال .ث
 اشف يجب أن يستند إلى تقييم المخاطر ذات الصلة.باستخدام الكإطار الدعم( عند البحث 


