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 2017 النسخة الثانية: يناير

 
 التخلص من الذخائر المتفجرة

 

 

 

 

 الهيئة الوطنية المسؤولة:

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب بتفويض من وزارة الدفاع

 ل المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبللتواصل: نائب المدير في المركز الليبي لألعما

quality.assurance@lmac.gov.ly 

 

 

 :مالحظة

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

  

 حقوق الطبع والنشر

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

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

mailto:quality.assurance@lmac.gov.ly
http://www.lmac.gov.ly/
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 تمهيد

ة والجودة عناصر السالمة، والرقاب (LibMAC) تبّنى المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب 
عمال المتعلقة في المعايير الليبية لأل (IMAS) التي تمثل جزءا من المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام

ايير باأللغام وذلك بهدف ضمان محافظة هذه األخيرة على المبادئ المتفق عليها في المبادئ التوجيهية للمع
 .الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام

  

تها وتنقيحها بدعم من وُتشرف لجنة فنية على إعداد مواد المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام ومراجع
المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية الموجودة في ليبيا. يمكن االطالع على أحدث نسخة من كل معيار 

  www.lmac.gov.ly .على الموقع اإللكتروني للمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

  

في  األلغامب" في المعايير الليبية لألعمال المتعلقة يمكن"ال بد من"، و"يجب"، و"ينبغي" و"يتم استخدام عبارات 
جل ه من أاإلطار التالي: يتم استخدام "ال بد من" أو "يجب" لإلشارة إلى أحد المتطلبات، أي أمر يجب القيام ب

ا، ل توفرهلإلشارة إلى متطلبات، أساليب أو مواصفات ُيفّض ضمان االلتزام بهذه المعايير. يتم استخدام "ينبغي" 
ل سار عم" لإلشارة إلى أسلوب أو ميمكنيم أسباب تبّرر لذلك. وتستخدم "ولكنها قد تكون مختلفة عندما يتم تقد

 .ينبغي النظر فيه ولكن ليس من الضروري تطبيقه

http://www.lmac.gov.ly/
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 مقدمة. 1
ليها عثور عالتي تم المخلفات الحرب القابلة لالنفجار لغام و يتناول هذا المعيار المبادئ العامة لتدمير األ 1.1

 لذخائرأثناء عمليات إزالة األلغام في ليبيا. وهو ال يقدم توجيهات محددة حول التخلص من أي نوع معين من ا
 لحةاألس غير المتوقع العثور عليها في ليبيا مثلالتي من المتفجرة، وتدمير المخزونات أو التخلص من الذخائر 

 النووية والبيولوجية والكيمياوية.

المضادة لألفراد وللدبابات التي يمكن أن تكون هي األلغام في ليبيا العثور عليها المتوقع التي من األلغام  2.1
مخلفات الحرب القابلة لالنفجار كما أن أنواع . حتى الزجاجالخشب أو ، لحديد، االصلب ،مصنوعة من البالستيك

إلى وصواًل قذائف المورتر وذخيرة المدفعية، ، القنابل اليدويةبور عليها هي أيضًا كبيرة بدءًا يمكن العثالتي 
 500الذخائر عالية التفجير زنة رطل و  120القنابل العنقودية وزن  بما في ذلكالمقاتالت الذخائر التي تسقطها 

 .يحتمل العثور على ذخائر متروكة. كما 1رطل

نها قد بما أمعقدة التي من المحتمل أن تكون موجودة هي ات الحرب القابلة لالنفجار مخلفأنواع األلغام و  3.1
 من الصعب جدا التعرف عليها.قد يكون شعال، و سواء كانت مزودة أو غير مزودة بجهاز إتالفة، تكون 

أللغام ازيلو م. يجب تدريب المتفجرة مخلفاتالتخلص من الهدم جميع الذخائر المتفجرة معروفة باسم عملية  4.1
أي عمليات تخلص من السماح لهم بالقيام بوصفه في هذا المعيار قبل الذي تم  االختصاصإلى مستوى 

 المتفجرة. مخلفاتال

 تعريفات. 2
ة للمساعد المستخدمة في هذا الفصلذات الصلة المصطلحات  اتتعريفالخاصة ب تفاصيليتم أدناه ذكر ال 1.2

المعايير الليبية لألعمال المتعلقة طالع على مزيد المصطلحات في على فهم أفضل، ومع ذلك يمكن اال
 المعايير الدوليةو  سالمة موقع العمل بإزالة األلغام 10.20والمختصرات،  اتتعريفال04.10  باأللغام

 .لإلجراءات المتعلقة باأللغام

 

                                                      

 1942جانفي  12في األمريكي طرابلس من قبل سالح الجو مدينة ط هذه الذخائر على اسقإ سبيل المثالتم على  1
 http://www.milhist.net/usaaf/mto43a.html موجودة في السجالت. العديد من الغارات واألهداف األخرى 

 

http://www.milhist.net/usaaf/mto43a.html
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 المتفجرات 2.2

شكل على طاقة  وبشكل سريعطالق ، تحت تأثيرات خارجية، على إالقادرةمن المواد  مزيجمادة أو  .أ
 غازات وحرارة.

 المواد المتفجرة 3.2

 بعض تحتوي علىالتي  األعمال المتعلقة باأللغامالتي تستخدمها منظمات  نات أو الموادالمكوّ  .أ
 .والفتيل الصواعقالمتفجرات، أو تتصرف بطريقة متفجرة، مثل 

 الذخائر المتفجرة 4.2

 ية.و ميا، انشطار أو اندماج المواد النووية والبيولوجية والكيفجراتمتجميع الذخائر التي تحتوي على  .أ
الصواريخ ، مدافع الهاون ، المدفعية، البالستيةو الموجهة الصواريخ ، القنابل والرؤوس الحربيةذلك ويشمل 

لقنابل االنارية. األعيرة على العمق،  والشحناتجميع األلغام والطوربيدات ، وذخائر األسلحة الصغيرة
 ناسفةبوات الالع، األجهزة الكهربائية المتفجرة الدافع،ش واألجهزة التي تعمل بالوقود يطاخر لعنقودية، الا

 مماثلة أو ذات الصلة.البيعة ذات الطوجميع العناصر أو المكونات المتفجرة المبتكرة 

 جرةالمتف مخلفاتالالتخلص من  5.2

بهذه  يمكن االضطالع. المتفجرة مخلفاتال من والتخلص ، وتأمين، واستعادةوتقييم ،كشف وتحديدال .أ
 :العمليات

  الروتينية. إزالة األلغامفي إطار عمليات 

 لك قد يكون ذالملغومة )مناطق التي يتم اكتشافها خارج الالذخائر غير المنفجرة لتخلص من من أجل ا
 منطقة محددة(.ذخيرة متفجرة واحدة أو عدد كبير منها داخل 

 باتت تشكل خطرًا نتيجة تدهور وضعها أو تعرضها التي المتفجرة  لذخائرا لتخلص منمن أجل ا
 أو محاولة تدميرها.ألضرار 

 المتفجرة مخلفاتالتخلص من العمليات ل شغ  م   6.2

إلى الشخص ، ألغراض هذا المعيار(، و المتفجرة مخلفاتالتخلص من العمليات ل شغّ مُ )مصطلح يشير  .أ
لمهام اعلى االعتماد للقيام بهذه  ، الذي يحصلالمتفجرة مخلفاتلاالتخلص من لتنفيذ عمليات المؤهل 

ت مجال المؤهالوفقا لمستواه في  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبمن 
 .المتفجرة مخلفاتلتخلص من الوالمعرفة ل
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دل مع للتبافإنه قابل  المتفجرة، مخلفاتالالتخلص من عندما يتم استخدام مصطلح مشّغل بالتزامن مع  .ب
 .مصطلحات أخرى مثل "فني"

 الهدم 7.2

 اأو غيره ميكانيكيةالسائل الو و  والمتفجرات ،والماء ،استخدام النارباد و مالتدمير الهياكل والمرافق أو  .أ

 أرض الهدم 8.2

 تفجيرها.عبر تدمير الذخائر والمتفجرات األرض التي يتم فيها 

 التدمير في الموقع 9.2

ي تم ها من المكان الذمن الذخائر بواسطة المتفجرات دون تحريكأجسام لموقع. تدمير أي تفجير في اال .أ
 إلى جانبهاعادة عن طريق وضع عبوة ناسفة العثور عليها، وتتم 

 تدميرال 10.2

ممت من ال يمكن لها تأدية الوظيفة التي صحيث  حالة خمولإلى للذخائر والمتفجرات  ةعملية التحويل النهائي
 أجلها.

 موقع التدمير المركزي  11.2

يل لحق أ بالتفصالميتناول بكميات كبيرة. ) مخلفات الحرب القابلة لالنفجارتدمير األرض التي يتم فيها 
 .التدمير المركزي( تحدد موقعالتي االعتبارات 

 من الشظاياطر اخالممنطقة  12.2

لحد من خطر وقوع ضرر من االمخاطر من الشظايا من أجل منطقة لمسافة األمان احتساب ينبغي  .أ
تخاذ يجب اوالسكان المحليين. نحو األفراد العاملين في الموقع  من االنفجارالشظايا التي تتطاير 

قماع أة أو يمن األكياس الرملوالجدران الجدران، هدم، فر الحُ عند االقتضاء، مثل إجراءات وقائية، 
 يا.خطر الشظالحد من امتداد مناطق وذلك من أجل ا المياه

دا هي عملية أكثر تعقيالمخاطر من الشظايا ساب مناطق تحاولكن األساليب النظرية  يمكن استخدام .ب
 من المقبول استخدام "معادلة، ولكن منهجيات مختلفةيمكن استخدام االنفجار. مخاطر من منطقة 

" اياشظلاتباطؤ  "معادلة، عندم يتم استخدامها مع أسو األاألولية حالة سرعة الشظايا ساب تحرني" الو غ
سلوب هذا األيشوب مقبولة. التقدير مساحة الخطر من أجل مسار، والجاذبية ومقاومة الهواء الوآثار 

 تعقيد.بعض ال
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 جد.إن و ، تقليديةال سلحةاألمريكي لتأثيرات األاستخدام نموذج جهاز الكمبيوتر في البديل يتمثل  .ت

استخدام معادالت مبسطة على أساس مثل في من الشظايا يتطر اخمثمة نهج ثالث لحساب مناطق ال .ث
لي الوزن اإلجماهذه الصيغ تستغل ". غورني النتائج التجريبية جنبا إلى جنب مع توقعات "معادلة

التخلص من مؤهل في مجال فني من المهم استخدام ساب منطقة الخطر المقدرة. تحلذخيرة الل
ال تنطبق على جميع ضات مختلفة إعداد افتراهذه المعادالت. يجب لالمتفجرة  مخلفاتال

 السيناريوهات.

عبر طر االنفجار اخميجب أن يكون مفهوما من قبل جميع المشاركين في تقدير مناطق مالحظة:  .ج
طاير تالمناطق التي ال يتوقع أن تشهد فقط منطقة الخطر "خارج تتوقع أن هذه المعادالت بساب االحت

 ".من شظية واحدةثر أك

 قة هدم عدة أجسامتقدير خطر منط 13.2

 يتمفي سيناريو إزالة األلغام. تتسبب عمليات الهدم ألجسام متعددة على األرجح بحاالت الطوارئ  .أ
دي ثير من األلغام والذخائر بشكل فر استخدام نظام هدم مركزي عندما تكون هناك حاجة لتدمير الك

 .في الموقع، وحيث طبيعة األلغام والذخائر تسمح بذلك

 عمليات الذخائر المتفجرةو إجراءات . 3
 والتخلص من، وتأمين، واستعادة وتقييم ،تحديدعلى تنطوي عمليات التخلص من الذخائر المتفجرة  1.3

اكتشاف  في أعقابالروتينية  إزالة األلغاملهذه العمليات أن تأتي في إطار عمليات يمكن المتفجرة.  مخلفاتال
من  المتفجرة للتخلص مخلفاتالعمليات التخلص من تنفيذ يمكن كما الذخائر غير المتفجرة في موقع العمل. 

 .ةمحتملالخطر المناطق خارج ها فااكتشالتي يتم الذخائر المتفجرة 

مخلفات الحرب القابلة عنصر واحد من المتفجرة على  مخلفاتال التخلص منعمليات تنطوي قد  2.3
وعة على هدم مجمهذه العمليات . كثيرا ما تنطوي أو عدد كبير مهجور في مناطق التخزين السابقة ،لالنفجار

نها لتخلص ملنقلها إزالة األلغام و التي يتم اكتشافها خالل عمليات  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارمن األلغام و 
 في وقت الحق.

لذلك  ،يةالكفاءة التشغيلإلى تقليص في كثير من األحيان عند العثور عليها تدمير الذخائر المتفجرة يؤدي  3.3
هدم في وقت الحق عندما يصبح الوضع آمنا للقيام لتنفيذ ال مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو يجب نقل األلغام 

التخلص من المؤهلين في خبراء الإال عن طريق  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو بذلك. ال يمكن نقل األلغام 
حتى يكون  القابلة لالنفجارمخلفات الحرب و األلغام قييم تدريب مزيل األلغام على تالمتفجرة. يجب  مخلفاتال
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 .حول الذخائر التي من اآلمن نقلهااتخاذ قرار مستنير قادرًا على 

 المتفجرة، مخلفاتالالتخلص من  عملياتإزالة األلغام خالل كل موقع على السالمة  شروطيجب تطبيق  4.3
 .حددسواء داخل أو خارج مكان العمل الم

 في ليبياالقيود . 4
و فتائل صواعق أالو التفجير، عالية الذخائر منظمات إزالة األلغام في ليبيا استخدام أو تخزين ال يجوز ل 1.4

مسلحة القوات الفإن استخدام هذه المواد يقتصر على  التفجير. وكما هو الحال في العديد من البلدان األخرى 
اف م لإلشر عضو الدفاع المدني فريق إزالة األلغاقد يرافق  الليبية وقوات الدفاع المدني. في كثير من الحاالت

 ا.التي تم اكتشافه مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو أللغام اتفجير التي تنطوي على هدم عمليات العلى 

ق إجراء الهدم عن طري، الدفاع المدنيمن توفر أي عضو بإمكان منظمة إزالة األلغام، في حالة عدم  2.4
 .هاالتي يمكن السيطرة علي ية أو الغازاتو مشاعل، والمساحيق الكيمياالو ، الحرائقاستخدام وذلك بحرق ال

أللغام امنظمات إزالة لفي إجراءات التشغيل القياسية هذه مذكورة بالتفصيل هدم الجب أن تكون إجراءات ي 3.4
د االعتماللحصول على  وبالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحر  التي تم تقديمها إلى

راءات اإلجحصول حتى  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارلغام أو لألهدم عمليات إجراء أية مكن التشغيلي. ال ي
 المركز.االعتماد التشغيلي من الخاصة بذلك على 

 المؤهالت. 5
كبيرة الل قنابالد من تحيي -على أكثر من مستوى المتفجرة  مخلفاتالتخلص من التنفيذ عمليات  يمكن 1.5

رة المتفج مخلفاتالتدمير القنابل اليدوية والذخائر الفرعية. ينبغي أن تكون مؤهالت التخلص من ، إلى والصواريخ
 .يتم مواجهتها ألخطار والذخائر المرجح أنلمناسبة 

المعمول المتطلبات واألنظمة مع المتفجرة  مخلفاتالمؤهالت جميع مشغلي التخلص من أن تتوافق يجب  2.5
اصيل التف. هالتالمؤ طلب إثبات القدرة باإلضافة إلى تقد لتي ، االمعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامبها في 

 المتفجرة. مخلفاتالالتخلص من كفاءات ب،  لحقفي المترد الكفاءات وفئات التشغيل الخاصة ب

األلغام األعمال المتعلقة بتالية من قبل منظمات المتفجرة ال مخلفاتالمؤهالت التخلص من بيجب االلتزام  3.5
 بغير ذلك. المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبالعاملة في ليبيا ما لم يأذن 
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 األولالمستوى مؤهالت 

ي تدمير فالتحديد وكشف و للمشغل  المتفجرة مخلفاتالالتخلص من األول في مجال المستوى تتيح مؤهالت 
ي دة التالمحد مخلفات الحرب القابلة لالنفجارمن األلغام و  ةموقع، عندما يكون ذلك ممكنا، لعناصر واحدال

 ر.محددة من الذخائعناصر تدمير ب 1المستوى يسمح للمشغلين حاملي مؤهل . وبالتالي عليهاتدرب التم 

 الثانيالمستوى مؤهالت 

ذا إما تحديد الثاني تتيح لحاملها المستوى مؤهالت األول، فإن المستوى مؤهالت باإلضافة إلى مهارات 
يب باستخدام أنابعناصر متعددة في الوقت نفسه تخلص عمليات وإجراء كان تحريك ونقل الذخائر آمنًا، 

التي  ةالمحدد مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو خطوط األنابيب الحلقية. يشمل هذا المؤهل األلغام خط أو 
 عليها.تدرب التم 

 الثالثالمستوى هالت مؤ 

تقديم لالثالث تتيح لحاملها تنفيذ إجراءات االمستوى ، فإن مؤهالت 2و  1باإلضافة إلى مهارات المستوى 
 ليها.عتدرب المنة والتخلص النهائي من مجموعة واسعة من أنواع معينة من الذخائر المتفجرة التي تم اآل

 3الثالث + المستوى مؤهالت 

تغطي المهارات المطلوبة بشكل روتيني في  إلى مهارات متخصصة إضافيةقد تكون هناك حاجة 
هي  +3 مؤهالت المستوى . 3و  2و  1اإلجراءات المتعلقة باأللغام باإلضافة إلى مهارات المستوى 

ى تحتاج إلتم تدريبهم في مجاالت  نالمتفجرة الذي مخلفاتللمشغلين المتخصصين في مجال التخلص من ال
كفاءات ب،  الملحقفي ترد الكفاءات وفئات التشغيل التفاصيل الخاصة بمحددة. طر اخممعالجة 

 وتشمل ما يلي: المتفجرة مخلفاتالتخلص من ال

 .المدرعة مركبات القتال إزالة .أ

 .بالذخائر المتفجرة ذات الصلة باليورانيوم المنّض مخاطر  .ب

 قاذفة.الز الصاروخ في تم تجهييحيث نظمة السالح الموجهة أل الذخائر المتفجرة المتروكة .ت

 الصواريخ الموجهة التي تحتوي على الدواسر السائلة. .ث

 سليمة.الالعنقودية القنابل  .ج

 التخلص من العبوات الناسفة. .ح

 المتفجرة تحت الماء. مخلفاتالالتخلص من  .خ
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 المتفجرة الكيماوية. مخلفاتالالتخلص من  .د

، كل فردالذي حصل عليه متخصص اليب تدر التشير بوضوح إلى أن  3+ مستوى ال تيجب على مؤهال 4.5
 الكفاءات المتخصصة.في جوهر أو سواء 

رات كلما كان هناك حاجة إلى المها، المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبيقوم  5.5
لى عحديد المهارات اإلضافية المطلوبة لمهمة معينة، و بت 3 مستوى مؤهالت الالمتخصصة غير المشمولة في 

ى بأعلى مستو  3+ الحاصلين على المستوى  امشغليهتمتع إثبات المعنية األعمال المتعلقة باأللغام منظمات 
 بهذه المهمة.ي والخبرة المناسبين للقيام تدريب

ه ضمن المبادئ التوجيهية لمستويات التأهيل المذكورة أعال مخلفات الحرب القابلة لالنفجاربعض تقع  6.5
فسفور ال) تحتوي على الفسفور األبيضالتي مواد ذلك ال. من األمثلة على اً أو إضافي امعين تشكل خطرا هاولكن

اهتمام اءإجر لذخيرة. ينبغي لدمير اللوجستي متطلبات إجراء عمليات الهدم الكبيرة أو التأو ، الصواريخ، األبيض
 .االختصاصتدريب إضافي، أو الستبعاد محدد من فئة للقيام بخاص إلى الحاجة 

من لتمكين المشغل يتم مواجهتها بشكل روتيني  عناصر معينةعلى التخلص من تدريب خاص تنظيم يمكن  7.5
 على.األمستوى الخبرات ذات الإلى باستمرار بدال من إحالة المشكلة  التعامل معها

 الموظفينعلى وينبغي ، بشكل خاص اً كون خطر يالذخائر الفرعية قد ن التعامل مع تجدر اإلشارة إلى أ 8.5
 .التعامل معهاوما فوق فقط  2من المستوى  المؤهلين

 الشهادة )االعتماد(. 6
ضمن الشهادة  ،على المنظمة أو السلطة المسؤولة عن التدريب التي تعطي الشهادة للفرد إدراجيجب  1.6

م تحددة التي في أبسط المستويات الذخائر المذلك شمل يقد . التدرب عليهاتم التخصصات التي  ،وبشكل واضح
مة العا االختصاصاتموضوعات  كثر تقدماً األمستويات على أن تغطي في ال، هاأو تحييد هاتدمير على تدريب ال

 التدريب. هاالتي شمل

 الخبرة التشغيلية.هم التدريبية إلثبات األفراد للحفاظ على سجالت يتم تشجيعالستكمال الشهادة  2.6

 الجودة والتدقيق في المؤهالت. 7
وضع معايير األعمال المتعلقة باأللغام منظمات و  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامينبغي على  1.7

التخلص في مجال التقييم المناسبة من أجل تقييم مستوى ونوعية اختصاص المشغلين  وإجراءات األداء، وأدوات
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أو إجراءات تقييم  شرح مهمةالتمارين العملية، ، االختبارات الكتابيةذلك شمل يالمتفجرة. يمكن أن  مخلفاتالمن 
 المتفجرة. مخلفاتالاألداء أثناء عمليات التخلص من 

تاريخ  09.30المتفجرة  مخلفاتالالتخلص من توفر خطة التدريب والتمرين على معايير اختصاصات  2.7
، 3+ و 3 ،2 ،1متفجرة ال مخلفاتالتوجيهات بشأن الكفاءات الالزمة لمستويات التخلص من  30/01/2014

يمكن . المتفجرة وبناء القدرات مخلفاتالالتخلص من في مجال هدف إلى تعزيز عملية تخطيط وتقييم المشغلين تو 
 اتمخلفالمجال التخلص من للمشغلين العاملين في  تحسين تقييم التدريب والكفاءةعلى  ااستخدامهأن يساعد 

 المتفجرة.

 عملتقييم المخاطر في مواقع ال. 8
المتفجرة  مخلفاتالالتخلص من المؤهل في مجال مشغل التقييم رسمي وخطي من قبل القيام بمن  البد 1.8

لمخاطر تقييم اعلى في موقع العمل. يجب العثور عليها الذخائر المتفجرة التي من المتوقع وحالة لجميع أنواع 
 .اإلشعال ومتى ال يكون األمر كذلك نقل أو التعامل مع جهازل إلى متى يكون آمنًا ياإلشارة بالتفص

جهاز مع  يتم تركيبهاالتي ، أو جهاز اإلشعاليتم تركيبها مع  الذخائر المتفجرة التي النقل يجب بشكل عام  2.8
 اآلمنة مناطقالفي مواقع التجميع المحددة إلى ها، كيشير إلى أنه من اآلمن تحريلكن تقييم المخاطر اإلشعال و 

 حول موقع العمل.

 ةالمتفجر  مخلفاتاللتخلص من لالمتطلبات العامة . 9
المؤهل  لمشغالتقييم  كان في الموقع إال إذا مخلفات الحرب القابلة لالنفجارجميع األلغام / تدمير ينبغي  1.9

يجب ين. أنها آمنة لالنتقال إلى منطقة الهدم أو مرفق التخز يشير إلى  المتفجرة مخلفاتالالتخلص من في مجال 
مخلفات الحرب القابلة األلغام / نقل قبل  المتفجرة مخلفاتالالتخلص من المؤهل في مجال  مشغللعلى ا

 أو نزع سالحها. هاتقييم ما إذا كان يجب تحييد لالنفجار

 مشغلالهي مهمة يحتمل أن تكون خطرة. وتقع على عاتق  مخلفات الحرب القابلة لالنفجاراأللغام / تدمير  2.9
تقييم المخاطر وضمان اتباع االجراءات الصحيحة للحد من هذا  المتفجرة مخلفاتالن التخلص مفي مجال 

 الخطر.

 يجب مراعاة ما يلي: 3.9

أسلوب إذا كان أي  المة كل من األفراد والممتلكات أمر بالغ األهمية. ال يجوز استخدامس -سالمة ال .أ
 اً غير آمن

 لتدميرليات الالستخدام التي تستخدم في عمالتي ما تزال صالحة العناصر المدمرة و أمن  –من األ .ب
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 واإلبالغ عنهافيها قيق والتح، رئتحديد أي خسايجب على الفور  مع األمن.ذلك بط تر ي -المحاسبة  .ت

 ى حساب السالمة واألمن والمحاسبةمل الرئيسي علكون العاتأن  أبداً لسرعة لال يجوز  -سرعة العمل  .ث

ات يتم تطبيقها على كافة عمليمبادئ ، إال أن سلسلة من المختلفةالهناك العديد من إجراءات التخلص  4.9
 :التخلص

 لنتدميره. التي تستخدم في المتفجرات و يجري تدميره من الجسم الذي  كلمعرفة تفاصيل  –المعرفة  .أ
 كليهما.خصائص لم تعرف إذا المتفجرات  لص منمن الممكن تحديد وسيلة آمنة وفعالة للتخيكون 

ة زالة اليومياإلوترك ما يكفي من الوقت في نهاية أنشطة طيط للمهمة بشكل مسّبق التخ –التخطيط  .ب
 إلجراء عمليات الهدم.

الهدم، للفريق الذي ينفذ عمليات آمنة تكون  نشاء والحفاظ على بيئة عمل آمنة بحيثإ -بيئة العمل  .ت
 غيرهم من الموظفين والممتلكات والمواشي والمركبات والمعدات.و 

 ةتوجيهات مفهوم. يجب أن تكون الموقع التخلصفي  فهمالأو سوء ال مكان للغموض  –توجيهات ال .ث
 بشكل واضح من قبل جميع الموظفين.

 .األساليب المعتمدة فقطراقبة جميع احتياطات السالمة واستخدام م -سالمة ال .ج

دم هالمنطقة  مسحتم يمهمة التخلص كاملة حتى . ال تكون تخلص قبل المغادرةالمنطقة مسح  –تأكيد ال .ح
 إزالة النفايات والقمامة.تتضمن هذه العملية أيضًا ث. كل المخاطر والتلوّ من 

 إجراءات تحييد ونزع السالح . 10
 مخاطراعتمادا على تقييم ال، وذلك سالحالإما عن طريق تحييد أو نزع  ةقد تصبح الذخائر المتفجرة آمن 1.10

 لمعتمدة.امكان آخر، وذلك باستخدام إجراءات النقل إلى لعمل للهدم موقع امن ويتيح ذلك نقل الذخائر  .الرسمية

ك يتم ذلك عادة باستخدام دبوس أو مشب .تسليحالنظام إطفاء  تحييد الذخائر المتفجرةيجب من أجل  .أ
 .في حالة تحييد عندما يتم وضع دبوس أو مشبك عليهاالذخائر تبقى النار.  إطالقعملية لمنع 

جهاز نزع الذخائر المتفجرة يجب فصل الجسم الرئيسي وآلية الصمامات بما في ذلك من أجل  .ب
 كون تسالح ال الإجراءات نزع ، فإن سالحاللم يتم نزع و  تفجير داخل الجسمالجهاز اء بق . عنداإلشعال
  .تشغيلأو جهاز إشعال بالنسبة للذخائر المهجورة التي لم يتم تركيبها مع  ةيضرور 

غير  تشغيل أوجهاز إشعال لمهجورة التي لم يتم تركيبها مع للذخائر االتحييد ونزع السالح عمليات  2.10
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 ضرورية.

ياسية أن تكون مفصلة في إجراءات التشغيل القاالسلحة يجب نزع لتحييد و إزالة األلغام منظمة إجراءات  3.10
د االعتماللحصول على  فات الحروبالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلالتي يتم تقديمها إلى 

 .استخدام اإلجراءات، وأن يتم الحصول على االعتماد قبل التشغيلي

 إجراءات التدمير. 11
آمنة تدمير فعالة و للقيام بعمليات إعداد إجراءات التشغيل القياسية إزالة األلغام منظمات على يجب  1.11

دم طق الهدمير الذخائر المتفجرة في الموقع وتدميرها في منالذخائر المتفجرة ذات الصلة. ويجب أن تشمل هذه تل
 حيث تقع.

، والمساحيق الكيميائية أو والتفجيرات ،هدم، بما في ذلك استخدام الحرائقال منظوماتيجب حصول  2.11
لى مها إالتي يتم تقديفي إجراءات التشغيل القياسية ذكرها بالتفصيل يجب على االعتماد ذات الصلة، و الغازات 

حصول وأن يتم الاالعتماد التشغيلي للحصول على  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب
 استخدام اإلجراءات.على االعتماد قبل 

حديد تفيه الذي يتم في اليوم  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامر الذخائر المتفجرة من قبل ييجب تدم 3.11
 بغير روبمكان العمل، ما لم يأذن المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحأو جمعها في موقعها 

بي ركز الليالم االتفاق معفيه ب تدميرإجراء عملية الالذي يجب ذلك. يجب في هذا الحالة تحديد التاريخ والتوقيت 
 .لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

 ر الذخائر المتفجرةعند تدمي األمانمسافات . 12
مير لتد األمانمسافات األعمال المتعلقة باأللغام لمنظمات إجراءات التشغيل القياسية  يجب أن تتضمن 1.12

، حرائق، بما في ذلك استخدام الالتي يتم استخدامهاهدم ال منظوماتوالتحدث بالتفصيل عن  الذخائر المتفجرة،
لغام لقة باألالمركز الليبي لألعمال المتعالحصول على موافقة  زات. يجبوالمساحيق الكيميائية أو الغا والتفجيرات

 .على إجراءات التشغيل القياسية ومخلفات الحروب
يير المعا )كما هو مفصل في التطهيرهدم أكبر من مسافات العمل خالل إجراءات الأثناء  األمانمسافات  2.12

تعمدة نية موذلك بسبب وجود ، (موقع العمل بإزالة األلغامسالمة  10.20 الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام
 الهدم.ليات خالل القيام بعم األمانمسافة زالة األلغام ضمن القيام بأي أعمال أخرى إليجب ال إلحداث التفجير، و 

ت اءاالملحق أ إجر يرجى االطالع على هدم خالل عمليات ال األمانمسافات بلمزيد من التفاصيل المتعلقة  3.12
 .لعمليات الهدمالسالمة 

 .لهدمالمطلوبة خالل عمليات امسافات األمان الدنيا يقدم الجدول التالي  4.12
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 نوع اللغم

)على افتراض لغم فردي وشحنة الهدم 
 بالحد األدنى(

 الدنيا األمانمسافة 

 )باألمتار(

 موظفون آخرون  فريق الهدم

انفجار األلغام المضادة لألفراد )كل 
 نواع(األ 

25 60 

شظايا األلغام المضادة لألفراد )كل 
 األنواع(

60 100 

 300 200 األلغام المضادة للدبابات

 مالحظات:

الوقاية ون معدات يرتدالهدم الذين لموظفي هو  المسافات الموصى بهللحد األدنى ا .1
 حوالمعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام )على النمع  الشخصية المتوافقة

. معدات الحماية الشخصية( المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام المفصل في
بعيدون معدات الوقاية الشخصية  ون ال يرتديجب أن يكون الموظفين اآلخرين الذين 

ن لموظفي الهدم اذحماية اآلأدوات في وقت التفجير. ينبغي توفير مسار الرؤية  عن
 .بالحد األدنى للمسافات المذكورة أعالهطر خالفي وقت الهدم عندما يظهر 

يس بين لو هدم الالموظف في وقت ع هي بين موقع التفجير وموقذكورة سافات المالم .2
توفير يقوم باأللغام. قد يتم تخفيض مسافات األمان إذا كان هناك مكان آمن زيلو م

على سبيل  داخل قبو أو خلف التاللوذلك الحماية الكافية المتاحة في هذا المجال 
 .المثال

فة هدم تقييم مساعبر التدمير األلغام خالل وقائية العمال األأثناء استخدام ينبغي  .3
ه بما األمان المطلوبة من قبل الموظفين المؤهلين بشكل مناسب وربما يتم تخفيض

 .المخاطرانخفاض يتوافق مع 
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جرات ن الكلي للمتفة أخذ الوز هدم واحدعملية عندما يتم تدمير ألغام متعددة في ينبغي  .4
 المناسبة وتطبيقها. األمانتحديد مسافة عالية التفجير بعين االعتبار عند 

ينبغي الرجوع إلى الملحق أ من هذا المعيار للحصول على تفاصيل إضافية تتعلق  .5
 مسافات األمان للهدم.ب

  

 

 

 

 : مسافات األمان األدنى خالل عمليات هدم األلغام1جدول 

 هدماللدخول إلى مناطق التحكم في ا. 13
يهم لن أن السكان المحليين ومواشبتطبيق اإلجراءات التي تعطي ثقة كاملة  عمليات الهدمإجراء  عنديجب  1.13

 .الجاريةتدخل مسافة األمان لعمليات الهدم 
[ 

 نقل الذخائر المتفجرة. 14
 .هالمخاطر ال داعي يشكل نقلها ا العمل عندمموقع اشعال من بجهاز مزودة الالمتفجرات نقل ال ينبغي  1.14

مل آمنة من مكان العأصبحت أو ها التي تم تحييدو اشعال بجهاز مزودة اليمكن نقل الذخائر المتفجرة  2.14
ال عزة اإلشيجب عند القيام بذلك نقل أجهلهدم في مكان آخر. للقيام بعمليات ا)باستخدام وسائل النقل المناسبة( 

 لذخائر المتفجرة.للهيئات الرئيسية اعن صواعق بشكل منفصل الو 

ذن من الحصول على إإال بعد نقل الذخائر المتفجرة على الطرق العامة المعبدة ال يمكن القيام بعمليات  3.14
 السلطات المحلية المناسبة.

ل األعماإجراءات نقل الذخائر المتفجرة مفصلة في إجراءات التشغيل القياسية لمنظمات يجب أن تكون  4.14
لى عللحصول  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبالتي يتم تقديمها إلى  المتعلقة باأللغام

 الذخائر المتفجرة.من االعتماد قبل نقل أي الحصول على االعتماد التشغيلي، ويجب 
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 مخلفات الحرب القابلة لالنفجارجمع األلغام و . 15
يجب أن تكون مناطق نقاط عمل تم نقل الذخائر المتفجرة للهدم. وقع في أي مالجمع  طايجب وضع نق 1.15

ر غير والذخائ هاعن الذخائر غير المتفجرة من كل نوع، والذخائر التي تم تحييدها أو نزع سالحالجمع مفصولة 
عايير الماالطالع على صواعق على حدة. لمزيد من التفاصيل يرجى الشعال و أجهزة اإلالحية. يجب تخزين 

 .سالمة موقع العمل بإزالة األلغام 10.20 الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام

لذخائر اعندما ال يجري تدمير  داخل المنطقة التي تم تطهيرها اجمع ومنطقة الهدم أن يكونالنقاط يمكن ل 2.15
 .مناطق خطر محتملفي بالتزامن مع العمل  المتفجرة

مان منطقة الهدم كبيرة بما فيه الكفاية لضعندما ال تكون  طق الهدماومن جمعالنقاط يجب الفصل بين  3.15
 خالل عمليات الهدم.جمع الموجودة في منطقة الاألجهزة أمن 

 
 

 األعمالمفصلة في إجراءات التشغيل القياسية لمنظمات  جمع الذخائر المتفجرةيجب أن تكون تفاصيل  4.15
لى عللحصول  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبلى التي يتم تقديمها إ المتعلقة باأللغام

 جمع الذخائر المتفجرة.االعتماد قبل الحصول على االعتماد التشغيلي، ويجب 

 المسؤوليات. 16
 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب .أ

 على المركز:

 المتفجرة المعتمدة مخلفاتالخلص من إنشاء والحفاظ على سجالت إجراءات الت 

  و ،المتفجرة مخلفاتالإنشاء والحفاظ على السجالت الوطنية لتأهيل مشغلي التخلص من 

  المتفجرة مخلفاتالتوفير مراقبة الجودة في إجراءات التخلص من 

 األعمال المتعلقة باأللغاممنظمات  .ب

 :األعمال المتعلقة باأللغاممنظمات  على

  جميع لالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب  عتماد التشغيلي مناالالحصول على
 المتفجرة مخلفاتالإجراءات التخلص من 

 مناسبوالتدريب البالكفاءة المتفجرة  مخلفاتالمشغلي التخلص من تمتع تأكد من ال 
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 المتفجرة في المنطقة تمخلفاالتأكد من أن المجتمع المتأثر على علم بجميع أنشطة التخلص من ال ،
 عمق البحث(.بواآلثار المترتبة على المجتمع )وخاصة فيما يتصل 

 عن عمليات الهدماألعمال المتعلقة باأللغام مسؤولية منظمات  1.16

 حصل على العناصر واألوضاع التيإال مع لتعامل باالمتفجرة  مخلفاتالمشغل التخلص من ال يسمح ل 1.1.16
 .هااالعتماد للقيام ب

ة عن تنسيق ومراقبة جميع أنشطالمطاف ي نهاية ف المسؤولهو المتفجرة  مخلفاتالاشغل التخلص من  2.1.16
 الهدم.

 الهدم.عمليات األنشطة المدرجة أدناه، سواء في الميدان أو في ممارسة ذلك شمل ي 3.1.16

 ر وإزالة األلغام من منطقة الهدماختيا .أ

 التعامل مع المتفجرات .ب

 مانواعق، الكابالت الكهربائية وصمامات األصالاختبار  .ت

 ناسفةالعبوات ال شحناتجميع وضع إعداد و  .ث

 (ةالحراسو الحفاظ على المعايير وفقا لقواعد السالمة )بما في ذلك التنسيق  .ج

ية والمؤسسات العسكرية المحلية ومراكز الشرطة والمناطق السكنالضرورية، تحذير السلطات المحلية  .ح
 هدمعملية البالمحيطة 

 السيطرة على عملية الهدم .خ

 المواد الناسفةمن منطقة الهدم بعد تفجير  إزالة األلغام .د

 استكمال التقارير .ذ

 سلطة الهدم 2.16
ة المعايير الليبية لألعمال المتعلقق من حصول على إذن مسبال يتم تنفيذ أي عمليات هدم دون ال 1.2.16
تخلص من مهام المثل  عند الطلب،ئها التنفيذ أو إعطاخطة أو قد تتضمن الموافقة في خطة المهام و /  .باأللغام

 المتفجرة. مخلفاتال
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 التقارير. 17
 إذا طرأ إالعمل  في نهاية كل يوم مخلفات الحرب القابلة لالنفجارلغام / لألتدمير المخطط تنفيذ ال ينبغي 1.17
 المتفجرات(.كمية ة يمحدودبسبب قلة أو السالمة )أو ما يهدد خطر 
يجب ، ليهاعيتم فيه العثور في اليوم الذي  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارلغام / األ ال يتم تدميرعندما  2.17

رب وقت في أق هار يدمت)أو ما شابه( و  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامم اليومي لامهالبدقة في سجل تسجيلها 
 أكد منالت منظمة األعمال المتعلقة باأللغامجب على يممكن. إذا لم يتم التخلص منها في نهاية أسبوع العمل، 

يبي المركز اللللمهام المقدمة إلى )أو ما شابه( على صعيد األعمال لتقدم لتضمينها في التقرير األسبوعي 
 .لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

( المصّرح بهاتقارير غيرها من ال )أوأللغام ل ةتقارير الشاملال -المتفجرة  مخلفاتالتقارير التخلص من  3.17
 المتفجرة. مخلفاتالبعد االنتهاء من مهمة التخلص من  ةبو طلم

ص )بقعة مهمة التخل مخلفات الحرب القابلة لالنفجارتدمير عنصر واحد من يجب أن يتم تسجيل عملية  4.17
جزء استكمال ال(، وضمان ح بهاالمصرّ تقارير غيره من الخطر )أو الالمتفجرة( في تقرير منطقة  مخلفاتالمن 

 مخلفاتالجميع مهام التخلص من يجب تسجيل المتفجرة.  مخلفاتالالمناسب على مهام بقعة التخلص من 
 (،المصّرح بهاتقارير غيره من ال)أو تقدم األعمال المتفجرة األخرى في تقرير 

حد لاأي عبوة ناسفة إجمالي تجاوز ي عندما أو إشعار مماثل للهدمالطيران إشعار إلى حركة يجب تقديم  5.17
ه القاعدة . االستثناء الوحيد لهذبالذاته المنطقة لهذ اتحنفي الشيشمل كمية المتفجرات الذي و المصّرح قصى األ

الذي يتطلب تقديم  طائرة هليكوبترموقع هبوط كيلومتر من أي مطار أو  1قع ضمن نطاق الذي يهدم الهو 
 ميع األوقات.جإشعار إلى حركة الطيران في 

 ء عمليات الهدمبدالمناهج العامة ل. 18
 عمليات الهدم في ليبيا:ببدء عامتين للالتفاصيل التالية طريقتين تقدم 

 الكهربائية 1.18
فوري التدمير ال يضمن ومصدر للطاقةة باستخدام السلك نطوي على استخدام وسيلة تفجير كهربائيت 1.1.18

 تاليةالمزايا الاألسلوب  اولهذلتخلص له هي الطريقة األفضل . هذلة لالنفجارمخلفات الحرب القابأللغام / ل
 بالمقارنة مع وسيلة التفجير غير الكهربائية:

 اإلطالقالسيطرة حتى لحظة بقاء األمور تحت  .أ
 طالق خارج منطقة الخطراال نقطة .ب
طريقة غير ال دقيقة عند استخدام 30دقائق بدال من  10 في حال وقوع خلل هي فترة االنتظار .ت

 الكهربائية
 سالمة ذات الصلةجميع احتياطات الاتخاذ وتنفيذ المبكر شريطة البدء خطر تقليص  .ث
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 غير الكهربائية 2.18
ب بدء. ينصح بهذا األسلو الونظام اآلمنة نطوي على استخدام الصاعق غير الكهربائي، والصمامات ت 1.2.18

طبيعة فتيل من المتوقع بسبب عدية. الر عواصف ، وخالل الةعاليتردد في المناطق التي يوجد فيها مخاطر 
 بدء والتفجير.البين حصول تأخير ( التفجير متفجرات منخفضةكأن تكون األمان )

 النظام األساسي. 19
ارج جميع األشخاص والمعدات خعلى أن يتم وضع منطقة الخطر ذلك يحدد  -مجال الشظايا األقصى  1.19

حجم وبناء على ذلك يجب على  .محيط موقع التخلصنطقة الخطر أن تكون ضمن على مهذه المنطقة. يجب 
توى مس تالقيام بأي عمليات هدم يتجاوز فيهال يسمح  .الشحناتلهدم حجم المسموح الالتخلص الحّد من منطقة 

 .محيطال مساحةشظايا تطاير ال
كل نقطة دخول محتملة من عند  ، ويتم وضع حراسلسالمة عمليات الهدمة مسألة مهمة جدًا الحراس 2.19

 موقع الهدم ومناطق الخطر.من  يةفكاو واضحة المحيط وعلى ُبعد مسافة 
هم . كما يجب تجهيز التحذيرات واإلرشاداتبشأن واجباتهم، السيما بشكل دقيق على الحراس يجب إطالع  3.19

 بعض.ومع بعضهم الالمتفجرة  مخلفاتالمشغل التخلص من بوسائل االتصال المناسبة للتواصل مع 
 .الحراسفحصها قبل وبعد نشر ينبغي عمليات الهدم، و البث على ال يجب أن يؤثر  4.19
 المهام التالية:بشأن رس احال إيجازالمتفجرة  مخلفاتيجب على مشغل التخلص من ال 5.19
 المحدد له / لها ومنطقة المسؤوليةالموقع  .أ

 اآلخرين في المحيطموقع الحراس  .ب
 لهدملطط توقيت المخال .ت
 ستدعاءاالعالمات و شارات اإل .ث
لى الدخول غير المصرح به إو ، والحوادث، اإلجراءات التي يجب اتخاذها عند وقوع مشكلة في اإلطالق .ج

 منطقة الخطر من قبل األشخاص أو الحيوانات
 هلوقت الهدم المخطط الحفاظ على الموقع بالحد األدنى قبل ومباشرة قبل . مواعيد التحقق من البث .ح
 حيدو مثاًل هو الالمتفجرة  مخلفاتمشغل التخلص من الاالستدعاء، إن حراسة وإجراءات المدة مهام  .خ

 الحراسالذي يستدعي 
 اإلجراءات التي يتعين اتخاذها لمنع الناس من االنتقال إلى منطقة الخطر .د
كأن ، منطقة الخطرالحرس ويواصل التقدم إلى أي شخص يتجاهل نحو اإلجراءات الواجب اتخاذها  .ذ

 المتفجرة على الفور. مخلفاتإعالم مشغل التخلص من اليتم مثاًل 
ار في موقعه / موقعها واالستمر  أي البقاء في ،االتصاالتعند انقطاع اإلجراءات التي يتعين اتخاذها  .ر

 يتم إعفاءه من مهامه.منطقة الخطر حتى  أي كان إلى منع دخول
مواقع تكون مرئية في لوحات اإلعالنات وضع تخلص مع مواقع ال وضع العالمات في يجب –الموقع  6.19

 كل األساليب الممكنة.ب
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المتفجرة  مخلفاتالمشغل التخلص من بما فيه الكفاية للسماح ل اً كون قريبييجب أن  -طالق االموقع  7.19
قة منط طالق خارجتقع منطقة االهدم والمنطقة المطوقة. يجب أن عملية الالسيطرة الفعلية على باالحتفاظ ب

ي الذفي ظروف استثنائية موجودة داخل منطقة الخطر بشرط توفير حماية كافية للطرف قد تكون ولكن  ،الخطر
 .يقوم باإلطالق

لمسألة الموثوقة بين جميع األطراف المعنية في التخلص ضرورية  االتصالوسائل  –االتصاالت  8.19
 مع الحراس والدعم الطبيوسائل االتصال اختبار  المتفجرة مخلفاتلسالمة. يجب على مشغل التخلص من الا

 استعادتها.قدرة التواصل وحتى يتم فقدان يجب تعليق كافة األنشطة في حالة . بانتظام
لمتعلقة المعايير الليبية لألعمال  لوفقاً  خالل عملية الهدم الدعم الطبي وإجالء المصابينيجب أن يكون  9.19
 إزالة األلغام. خاللالدعم الطبي  9.40 باأللغام

 مبادئ تخطيط وإجراء عمليات الهدم . 20
 التسلسل التالي:وفق  الهدف عملياتوإجراء ينبغي التخطيط  1.20
 تحديد الهدف. .أ

 والسلطات المحلية.سكان ر اليالحراس وتحذيجاز ، وإالدعم الطبيالتخطيط للطوق،  .ب
 السالمة في جميع أنحاء منطقة الخطر. إنشاء طوق  .ت
 الهدم. شحناتإعداد  .ث
 .الشحناتوضع  .ج
 الحدوث.هدم على وشك من أن ال تحذير الحراس والسكان المحليين .ح
 مراقبة المنطقة. .خ
 إذا كانت كل األمور سليمة.هدم الالشروع في  .د
 شظايا أو حطام نتيجة عمليات الهدم.تساقط أي مراقبة و لبحث الطلب من كافة األفراد ا .ذ
 أمان.التأكد من استكمال عملية الهدم ب .ر
 .طوق الرفع  .ز

 اعتبارات تنفيذ عمليات الهدم. 21
لطوق( والحماية وا مان( وتدابير السالمة )مسافات األاياآثار االنفجار )االنفجار والشظاحتساب ينبغي  1.21

 وااللتزام بها قبل بدء عملية الهدم.
 جميع األفراد، على أن يبقى الشحناتاألفراد الذين يجب نشرهم في عملية تحضير الحد األدنى لعدد  2.21
المتفجرة  مخلفاتمشغل التخلص من اليعلن حتى يوفر األمن طالق و / أو مكان آخر االفي نقطة ن ياآلخر 

 خالف ذلك.
 نفجارمخلفات الحرب القابلة لالكمية جميع العبوات الناسفة المستخدمة لتدمير األلغام / يجب احتساب  3.21

أصل وعمر و  ،ما يجعلها آمنة. نوعبالحد األدنى  ات المتفجراتمكونلكافية لضمان التدمير الكامل بحث تكون 
 كمية الشحنة المطلوبة.تحدد المتفجرات المستخدمة قد 
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مخلفات الحرب القابلة األلغام / مكان ممكن دون مالمسة أقرب في شحنة عبوة الهدم ينبغي وضع  4.21
ز . ال يجو يلمنزوعة الفتفي حالة آمنة، أي إذا كانت ذخائر غير منفجرة إال يتم تقييمها باعتبارها  التي لالنفجار

 رة.في حالة غير مستقيتم تقييمها باعتبارها  التي مخلفات الحرب القابلة لالنفجارهدم أن تالمس شحنة ال
إلى الشحنة ناسفة اللعبوة اانتقال صدمة التأكد من المتفجرة  مخلفاتمشغل التخلص من اليجب على  5.21

نفجار االالشحنة بطريقة تضمن توجه وضع  . وينبغي أيضاً مخلفات الحرب القابلة لالنفجار/  لغامالرئيسية لأل
 .غير الحصينةبعيدا عن المناطق  اياوالشظ
 للحد من آثار التفجير.كياس الرمل( )أ استخدام األعمال الوقائية عند االقتضاءيجب  6.21
تتم من قبل شخص واحد ولكن قد تكون هناك حاجة  بط الصاعق( يجب أنر  -دم ) 'الخطوة األخيرة "اله 7.21

 لمراقبة العملية )خالل التدريب وضمان الجودة(.ألفراد آخرين 
د التأك إدارة عمليات الهدمالذي يتولى المتفجرة و / أو الشخص  مخلفاتمشغل التخلص من اليجب على  8.21

 .على علم بالهدم أن المنطقة واضحة وجميع أعضاء الفريقو ، متنبهينمن أن الحراس 
لمراقبة  نظر إلى األعلىوال، ذلك إذا أمكن خالل عمليات الهدميجب على جميع الموظفين االحتماء  9.21

 التفجير.نتيجة حطام تساقط أي 
الكهربائي لإلطالق ق ائ( دق10عشر )تصل إلى انتظار مدة يجب فرض ، فشل االطالقفي حالة  10.21

 جرةالمتف مخلفاتالمشغل التخلص من يقوم الوقت المناسب انتهاء . بعد يبائ( دقيقة لغير الكهر 30ثالثين )و 
، وهو طالقاالقطع دائرة باالقتراب من الشحنة ووضع شحنة جديدة بالقرب من الشحنة التي لم تنطلق، أو يقوم ب

نظمة مل اسيةجراءات التشغيل القيإل وفقابشأن أي إجراء سيتم استخدامه يتوقف على قرار المشغل األمر الذي 
 .الشحنة التي تم تنفجر على اإلطالق لمسيجب . ال األعمال المتعلقة باأللغام

للتأكد من أن  المضي قدماً بعد الشروع في الهدم المتفجرة  مخلفاتيجب على مشغل التخلص من ال 21.11
 .األمور سليمة ويقوم باإلعالن عن أن كل ألي مخاطر أخرى وذلك تجنبًا بشكل صحيح،  تأطلقالشحنات جميع 

 استخدام المواد المتفجرة. 22
ين وتخز بالتفصيل إجراءات نقل،  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامل إجراءات التشغيل القياسية تذكر 1.22

 المتفجرات في ليبيا.التعامل مع و 
نظمة مل لقياسيةفي إجراءات التشغيل اذلك غياب تفاصيل حالة يلي إرشادات استخدام المتفجرات في فيما  2.22

لحصول على ل 10.50 . يجب اإلشارة إلى المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغاماألعمال المتعلقة باأللغام
 المتفجرات. التعامل معنقل وتخزين و بشأن تفاصيل إضافية 

 ي عبواتها(.أي متفجرات )بما في ذلك المتفجرات فع مترًا من موق 25في غضون مساحة  التدخينيمنع  3.22
عندما ال تكون قيد االستعمال، في حاويات ويجب بذل كل جهد ممكن لحماية ، يجب تخزين المتفجرات 4.22

 نقلها في حاويات معدنية.مثل أن يتم الصواعق الكهربائية من آثار اإلشعاع الكهرومغناطيسي، 
بما في )بمعزل عن المتفجرات األخرى ا وعدم رفعها دون مراقبة وإبقائهرعاية، بصواعق مع ال تعامليتم ال 5.22

 هدم المخطط لها.عملية الطالق / على دائرة اال اذلك فتائل التفجير( حتى يتم عرضه
زالة أي كهربائية إلالصواعق القبل التعامل مع  ساكنةالشحنان الكهربائية الاحتياطات مكافحة يجب اتخاذ  6.22

 .ةشحنة كهربائية ساكنة محتمل
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تتعرض عطل و / أو تتصواعق وفتيل األمان تحت أي ظرف من الظروف، ألنها قد ال دفنال يجوز  7.22
 .للتلف
ئل وساالالهدم هو عن طريق استخدام باألسلوب المفضل للبدء فإن  كما تم اإلشارة بشكل مفصل مسبقًا، 8.22

 كلما أمكن ذلك. هاماستخداكهربائية ويجب ال
. صالحيتها لالستخدامجهاز المعتمد لضمان القبل استخدامها مع  ينبغي اختبار الصواعق الكهربائية 9.22

المتفجرة ويجب توفير الحماية الكافية  مخلفاتمن قبل مشغل التخلص من الالصواعق يجرى اختبار تفجير 
إجراء  الوقاية الشخصية. يجب مخلفاتمرتديًا و / أو كأن يقف خلف األكياس الرملية للمشغل أثناء االختبار، 

 خرين.اآل بالنسبة لألفرادتبار على مسافة آمنة خاال
مزيد من الستخدام إلجراء االاختبار االستمرارية من الذي يفشل في أو المفجر يجب إزالة السلك  10.22

 التجارب و / أو التخلص منها.
ل ال تقأو كجزء من الدائرة المتفجرة( على مسافة  ةلو فصم) ةمكشوفالكهربائية الصواعق يجب وضع ال 11.22

 من اً متر  160 ،(رادارالاإلذاعة أو محطات )عالية اإلشعاع  ةمصادر الكهرومغناطيسيالمن  اً متر  300عن 
دون  صدرعلى أساس قوة الم اتعالي جدا. يجوز تعديل هذه المسافمن التردد ال اً متر  25و ،التردد العاليموجات 

 خارج الخدمة.المصدر كان إذا أن يرتبط بذلك 
 األمان عرضة للرطوبة فتيل إن السالمة وتخزينه بعناية في جميع األوقات. لتعامل مع فتيلب ايج 12.22

ة خالل فتر في المركبات و  هكون قيد االستعمال، وخاصة عند نقليعندما ال ًا كون مختوميوبالتالي يجب أن 
 .تخزينه

يقل عن  ستعمال. يتم تجاهل ما اللفائف الختبار حرق مباشرة قبل االالأو بقايا  الفتيلكل لفائف تخضع  13.22
 ختبار.االسم من طرفي فتيل األمان قبل  30

تجاهل ما ال يقل اللفائف مرة أخرى بشكل مباشر في الظروف حيث يتم استخدام نفس  يجب: مالحظة 14.22
مما سيتم سم على األقل أطول  30هو لفائف النهاية الستخدامها، طالما ما تبقى من السم من  30عن 

 .بدءالتخدامه في عملية اس
 سم من فتيل األمان لألسلوب غير الكهربائي. 60م استخدا دنىالحد األبيجب  15.22

ن عوذلك كأحد البدائل  فتيل األمان(تقليصه إلى طول  "الصاعق الكامل" )المفجر قبليتم استخدام  16.22 
 صلها عن متفجرات أخرى.صواعق وفالمع  هذه: يتم تخزين مالحظةفتيل األمان. استخدام لفائف 

 مثال على إعداد دائرة اإلطالق الكهربائية. 23
ة خدمتها من سلكين وقابلة لاللتواء ويتم اختبارها للتأكد من صالحيالكابالت الكهربائية أن تكون  ينبغي 1.23

 ستمرارية قبل االستخدام.االو 
 .في االتجاه المعاكسهدم أو إلى نقطة الطالق اإلمن نقطة كابل اإلطالق يتم نشر  2.23
ء إلوامن آثار اإلشعاع الكهرومغناطيسي، و يجب حماية كابل اإلطالق عندما يتم نشره وعدم استخدامه  3.23
 .مؤرضو / أو  أطرافه 
 طالق.االدائرة كاملة قبل الشروع في جهاز لستمرارية االينبغي إجراء اختبار  4.23
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ال ، كاملة ليس كما هو مطلوبالدائرة الصواعق أو وال هربائيطالق الكاالكابل في مقاومة الإذا كانت  5.23
 حتى يتم تحقيق القياس الصحيح.متابعة عملية الهدم يجب 

 

 

 

 

              

 : مثال على دائرة اإلطالق الكهربائية1صورة 

 )مالحظة: قد ال تكون هناك حاجة لسلك تفجير(

 

       

 يةبائ: مثال على دائرة إطالق غير كهر 2صورة 

 (تفجيرلسلك ال تكون هناك حاجة )مالحظة: قد  
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 المراجع العامة. 24
ن التخلص م 09.30 المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام، على وجه الخصوص، المعيار رقم .أ

 نقل وتخرين والتعامل مع المتفجرات 0.50الذخائر المتفجرة ، 
 تعريفات ومختصرات، 04.10أجهزة الكشف،  03.40/1 أللغامالمعايير الليبية لألعمال المتعلقة با .ب

 موقع إزالة األلغام وضع العالمات فينظام   10.20/1وسالمة موقع العمل بإزالة األلغام  10.20
 

 سجل التعديالت. 25
 

الرقم 
 التسلسلي

 
 التاريخ

 يوم/شهر/سنة

  المعيار
 

 الجزء / الفقرة

 تم تعديله من:
 االسم:

 المنصب:
 :ةالمنظم

 مالحظات

1 13/10/15 09.30  
التخلص من 

الذخائر 
 المتفجرة

رئيس العمليات /  دوغ وير الكل
دائرة األمم  ضمان الجودة

المتحدة لألعمال المتعلقة 
 باأللغام

 
مراجعة وإضافة تفاصيل 

 إلى معيار موجود

2 13/10/15 09.30  
 الملحق ب

  الكل
رئيس العمليات /  دوغ وير

ة األمم دائر  ضمان الجودة
المتحدة لألعمال المتعلقة 

 باأللغام

 معيار جديد
 

3 13/10/15 09.30  
 الملحق ج

رئيس العمليات /  دوغ وير الكل
دائرة األمم  ضمان الجودة

المتحدة لألعمال المتعلقة 
 باأللغام

 معيار جديد
 

 


