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مقـــدمـــــة

ان ازالة االلغام لألغراض االنسانية يعتبر من النشاطات الحديثة نسبيا .أن لم يكن حتى نهاية
الثمانينات من القرن المنصرم اي اهتمام جدي بالمشكلة المتزايدة لاللغام في العالم و لم يتولد اي جهد
جاد الزالتها .منذ عام  0991بدا عدد متزايد من المنظمات الدولية بالمشاركة في اعمال ازالة االلغام
لالغراض االنسانية و معها بدا االستخدام المتزايد للكالب في الكشف عن االلغام و المقذوفات غير
المنفلقة  .لقد اثبتت الكالب الكاشفة لاللغام قدرة فعالة و قدمت الحل لمشكلة الكشف عن االلغام في
المناطق التي ال يمكن الكشف فيها باستخدام الكاشفات التقليدية .

 .1النطاق

دليل استخدام الكالب الكاشفة لاللغام

ان وثيقة المعايير الوطنية لشؤون االلغام  94.1هي دليل لالستخدام العام لكالب الكاشفة لأللغام.
 . 2الصيغة

الصيغة المستخدمة هي على غرار المقاييس و االرشادات العامة لشؤون االلغام التي وضعها مركز
جنيف الدولي الزالة االلغام لالغراض االنسانية لمصلحة االمم المتحدة  .و هي بدورها قد تم تشكيلها
على ضوء تلك التي اصدرتها المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس  .وهذا ما يجعل معايير الكالب مع

المقاييس الدولية المقبولة .
 . 3املعايري الدولية والوطنية واجراءات التشغيل الدائمية

ان المعايير الوطنية للكالب الكاشفة لاللغام توفر اطار عمل وارشادات للتخطيط وتنفيذ برامج الكالب

الكاشفة لاللغام وتضع المسؤوليات .
لقد تم وضع المعايير الوطنية من قبل دائرة شؤون األلغام  .وهذه المعايير الوطنية تضع تحديدات
وتفصيالت متخصصة اضافة ما هو مطلوب في المعايير الدولية .
اما اجراءات التشغيل فهي اجراءات مفصلة يمكن وضعها من قبل كل منظمة لبرنامجها الخاص
بشؤون االلغام  .ان على كل منظمة شؤون الغام ان تضع اجراءات تشغيلية خاصة بها باالعتماد على
المعايير الوطنية  .ان اجراءات التشغيل بشكل عام يجب ان تكون محددة ومتخصصة حول كل اوجه
عمليات المنظمة في الوقت الحاضر .ويجب ان تكون بالحد االدنى تقدم تفصيالً حول اجراءات
العمليات  ،االشراف  ،السيطرة النوعية الداخلية  ،السالمة واالمن  ،األخالء الطبي  ،االتصاالت ،
النقل واالدارة .
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 . 4ملاذا تستخدم الكالب للكشف عن االلغام واملقذوفات غري املنفلقة

ان االنظمة الخاصة بالكالب الكاشفة لاللغام هي انظمة يتم فيها استخدام الكالب كأحدى االدوات

الرئيسية للكشف  .ان الكالب تستطيع الكشف بشكل كبير وعلى اقل التراكيز للعديد من المواد  .في
الواقع الكالب قادرة على كشف التراكيز وبقدرة عالية مما تقوم به افضل الشمامات التكنلوجية  .وبلغة
الرياضيات فأن االنسان يستطيع شم التراكيز بنسبة جزء واحد من المليون  ،في حين ان افضل اجهزة
التحليل الكيميائي بامكانه " الشم " للتراكيز بنسبة تصل الى جزء واحد من المليار  ،ولكن الكالب
تستطيع شم التراكيز الى درجة تصل الى عشر الجزء من الترليون او بتعبير اخر اقل بعشرة االف
ضعف  .الكالب كذلك لها القابلية على التمييز بين مختلف انواع المواد  :فان الروائح المنبعثة من
االلغام تحتوي على عدة مواد مختلفة  ،والتي تستطيع الكالب المدربة تمييزها  .لذا فأن استخدام
الكالب يصبح مفيداً الى حد كبير في عمليات الكشف عن االلغام والمقذوفات غير المنفلقة .
ولهذا السبب  ،فان انظمة الكالب الكاشفة لاللغام اصبحت بشكل متسارع الطريقة الثانية االكثر
شيوعاً في عمليات تنظيف االلغام  ،وفي الوقت الحاضر ،هنالك اكثر من  52منظمة تستخدم
كالب االلغام في العالم  .وهنالك سببين رئيسيين لذلك .


انظمة الكالب الكاشفة لاللغام تكون سريعة وكلفتها اكثر جدوى من التنظيف اليدوي الصرف اذا
تم التنفيذ بشكل صحيح  .لقد قدر التحسن في العمل باستخدام الكالب فوجد انه يترواح بنسبة
 % 511الى  % 011وهذا يعتمد على الظروف البيئية  ،ونوع الواجبات والمفهوم العملياتي لكل
منظمة  .وعلى سبيل المثال فأن الكالب بامكانها كشف االلغام حتى التي تحتوي على معادن
قليلة او تلك االلغام المدفونة في منطقة ذات كمية عالية من المعادن مثل االلغام التي توضع
تحت سكة القطار فيمكن للكالب تمييزها.



ان العديد من منظمات االزالة يستخدمون طريقة يتم فيها استعمال عدة ادوات مثل العمل
الميكانيكي الذي يسبق التنظيف  ،التنظيف اليدوي و الكالب الكاشفة التي تستخدم معها بدور
تكميلي وتكاملي  ،و تكون الكالب هي الجزء المهم في هذا الخليط.
و كخالصةةة لمةةا تقةةدم  ،وحي ة

ان الكةةالب ليسةةت بةةديال للعمةةل اليةةدوي فةةي التنظيةةف  ،فانهةةا اداة

فعالة عندما تستخدم باالشتراك مع العمل الميكانيكي واليدوي الزالة االلغام .
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 . 5كيف ميكن استخدام الكالب

يمكن تطبيق انظمة الكالب الكاشفة لاللغام من خالل عدة ادوار مختلفة  .وتقوم الكالب باداء افضل
ادوارها في الكشف عن االلغام والمقذوفات المنفردة وخاصة مع مجاميع العتاد وهي كذلك تقدم اداء
جيد لغرض تقليص االراضي الخطرة والمساعدة في تأشير حدودها (المسح الفني) ؛ والتحقق من
االلغام والمقة ة ة ة ةةذوفات ( المسح الفني ) ؛ تنظيف الطرق ،التحقق من التنظيف ويشمل ذلك عينات من
المناطق المنظفة ( السيطرة النوعية )  ،والتي يمكن القيام بها باتباع طريقتي ازالة االلغام اليدوية

والميكانيكية ؛ والتحقق من تنظيف ساحات المعارك ؛ وتقليص المناطق او االراضي التي يصعب
الوصول اليها بواسطة اجهزة االزالة الميكانيكية ؛ تنظيف سكك الحديد والمواقع الملوثة بالشظايا بشكل
كبير؛ وفتح الممرات االمنة كنقطة بدء للتنظيف وتستخدم الكالب السباب كثيرة اخرى .


ان استخدام الكالب لتقليص المساحة الملوثة والتحقق من تنظيف المناطق من االلغام والمقذوفات
يبين دورها الجوهري الكبير .تستطيع الكالب العمل بسرعة اكبر في المناطق ذات الكثافة القليلة
من االلغام والمقذوفات لذا فانها مناسبة الى حد كبير في االعمال الخاصة بتحديد حدود المناطق
الخطرة  .وبذلك تتمكن فرق االزالة اليدوية من التعامل مع مناطق خطرة مصغرة .



في المسوحات االولية تكون الكالب مناسبة الى حد كبير في تحديد وجود او عدم وجود التلو
بااللغام او المقذوفات .



قد يكون من الصعب ازالة االلغام من الطريق باالسلوب اليدوي وذلك بسبب صالبة سطح التربة
 .وعادة ما تكون الطرق تحتوي على كثافة قليلة من االلغام والمقذوفات وهذا ما يجعل استخدام
الكالب له االفضلية وذا كلفة مجدية بالمقارنة مع التنظيف اليدوي .



ضمان النوعية  /السيطرة النوعية  .يمكن استخدام الكالب في ضمان النوعية والسيطرة النوعية
الداخلية والخارجية .

 . 6عوامل جمهولة يف استخدام الكالب

الكالب الكاشفة لم تستخدم االحديثاً بشكل واسع وهذا التأخيرباستخدامها يعود الى التحديدات التي

ترافق استخدامها  ،و العديد منها يعزى الى اسباب الزالت غير معروفة بشكل كافي و خاصة ما
يتعلق بالطريقة التي تكتشف بها الكالب هذه المتفجرات  .و على الرغم من مرور عشرة اعوام على
التنفيذ الناجح على مستوى العالم الستخدام الكالب الكاشفة و التجارب العملية  ،فال يزال هنالك العديد
من االسئلة تبح

عن االجابات .
4

املعايري الوطنية لشؤون االلغام NMAS 09.40
الطبعة االوىل 2010

فعلى سبيل المثال و حتى في نفس منطقة العمليات فان بعض الكالب يكون اداءها منتظما بشكل
افضل من غيرها من الكالب .ان افتقاد الدليل العلمي المطلوب لتفسير العوامل المتعلقة جعل من
العسير تطوير او فهم العوامل االساسية التي تقف وراء هذه الظواهر الشاذة  .ان طرق التدريب كانت
و ستبقى دائما تخضع للعامل الذاتي و ستبقى هنالك دائما وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع .
و قد لوحظ في االونة االخيرة االثار الكبيرة للعوامل البيئية في هذا المضمار.
التحدي الرئيسي االخر في موضوع الكالب الكاشفة لاللغام و المقذوفات هو عدم المعرفة الدقيقة عن
ماهية المواد التي يكتشفها الكلب .ويبدو من المنطقي ان الكالب تحب ان يتم تدريبها على اكتشاف
المتفجرات الداخلة في صناعة اللغم .ان غالبية االلغام االرضية و االعتدة هي اما معبئة بمادة TNT
او مجموعة من المواد المتفجرة يكون  TNTهو احد مكوناتها .و لكن الكالب التي تكتشف االلغام او
المقذوفات ربما تكون قد اكتشفت المواد المتفجرة فيها .في الواقع ان العديد من منظمات كالب االلغام
تقوم حاليا بتدريب كالبها على اكتشاف مزيج من المواد و على مكونات محتويات المواد المتفجرة اكثر
من تدريبها على االلغام.
 . 7حتديدات استخدام الكالب الكاشفة لاللغام

لقد اظهرت التجارب بان الكالب الكاشفة لاللغام ال يمكن استخدامها بنجاح في كل الظروف .فعلى

سبيل المثال في المناطق الكثيفة النباتات تواجه الكالب اعاقات كبيرة في البح
فان مدرب الكالب قد يمنع من السيطرة على عملية البح

 ،اضافة الى ذلك

و مالحظة اشارات الكالب  ،كذلك تعتبر

حقول االلغام ذات الكثافة العالية بااللغام مصدر ارباك للكالب  .و ان عمل الكالب يقل في الشتاء و
خاصة في الفترات التي يكون فيها المطر غزي ار كذلك فان وجود اسالك العثرة ( وهي االسالك التي
تربط بااللغام و تتسبب بانفجارها عندما يعثر بها انسان او حيوان ) قد يسبب خط ار كبيرا.
 . 8منح االجازات لفرق الكالب الكاشفة لاللغام

ان المكون ال رئيسي في تنفيذ المعايير يجب ان يكون منح االجازات لفرق الكالب الكاشفة ( زائدا
مدربيها) في الماضي كانت عملية االختبارات و منح االجازات لمنظمات شؤون االلغام و ادواتها
تعتبر شأنا داخليا و ليست مسالة تخص السلطات الوطنية او المانحين  .اال ان هذه النظرة قد تغيرت
لكال من منظمات شؤون االلغام و فرق الكالب الكاشفة  .لقد تم تنفيذ اختبارات منتظمة و منح اجازات
لفرق الكالب الكاشفة في العديد من الدول قي الوقت الذي الزالت فيه عملية اختبار مزيلي االلغام
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اليدويين تجري بشكل بطيء في العديد من الدول  .ومع ذلك فهنالك بعض االختالفات بين فرق
الكالب الكاشفة و االساليب التكنولوجية االخرى لالزالة .
لغرض الحصول على االجازة او االعتماد يجب توفر معلومات مسبقة عن الكالب  ،تدريب الكالب ،
و ان استخدام هذه الكالب يجب ان يبنى على اساس االجازة او اعتماد من قبل .DMA
المعيار  194.5تم تصميمه لكي يوفر اجراءات عملية للقيام باالختبار.
 . 9الصحة املهنية و العناية العامة للكالب الكاشفة لاللغام

ان البرنامج الناجح للكالب الكاشفة يعتمد بشكل كامل على التغذية الجيدة  ،التةدريب الجيةد و المعاملةة

الجيدة للكالب .
المعي ةةار ال ةةوطني " 194..العناي ةةة الص ةةحية و الطبي ةةة العامة ةة لك ةةالب االلغ ةةام" يق ةةدم تفاص ةةيل ع ةةن ه ةةذا
الموضوع
 . 11ادوار و مسؤوليات :
 1.11عام :

تحتوي كافةة المعةايير الوطنيةة علةى اقسةام تشةير الةى الوكةاالت المختلفةة التةي لهةا مسةؤوليات عةن تنفيةذ

هة ةةذه المعة ةةايير  .و هة ةةذه الوكة ةةاالت االساسة ةةية هة ةةي دائ ة ةرة شة ةةؤون االلغة ةةام  ،منظمة ةةات شة ةةؤون االلغة ةةام ،
المنظمات المانحة التي تمول شؤون االلغام .
 2.11دائرة شؤون االلغام : MDD

ان لةةدائرة شةةؤون األلغةةام مسةةؤولية جوهريةةة فةةي تاسةةيس سياسةةة وطنيةةة ذات اهةةداف واضةةحة فيمةةا يخةةص

اسةةتخدام الكةةالب الكاشةةفة لاللغةةام  ،هةةذه السياسةةة يجةةب ان تفةةرض متطلبةةات متسةةاوية علةةى منظمةةات
شؤون االلغام الوطنية و الدولية.
المسؤولية االضافية االخرى التي تقع على عاتق  DMAهي وضع نظام موضوعي شامل لالختبةار و
مةةنح االجةةازات و يشةةمل ذلةةك ايضةةا مواقةةع مناسةةبة لالختبةةارات  .و حيثمةةا امكةةن تقةةوم  DMAبمسةةاعدة
منظمات شؤون االلغام على تاسيس مواقع مناسبة للتدريب.
 3.11منظمات أو شركات شؤون االلغام

تكةةون منظمةةة شةةؤون االلغةةام مسةةؤولة عةةن وضةةع و تثبيةةت االج ةراءات التشةةغيلية و تقةةديمها الةةى الهيئةةة

الوطنيةةة و تكةةون وفقةةا لمةةا ورد فةةي المعةةايير الوطنيةةة .و بمجةةرد حصةةولها علةةى االعتمةةاد فةةان المنظمةةة
تكون مسؤولة عن كافة العمليات وفقا لما تم اق ارره من قبل  DMAفيما يتعلق باالجراءات التشغيلية.
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والجدول التالي أدناه يوضح فقرات أجراء التعديل  /التنقيح للمعيار الوطني :
الرقم

تعديل أو تنقيح التفاصيل

التاريخ
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