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يوفر ھذا المعجم لمنظومة األمم المتحدة إطارا مفاھيميا منطقيا ومفردات عملية لمواجھة تھديد العبوات الناسفة المبتكرة في العالم أجمع .وھو
يشتمل على طيف واسع من سيناريوھات استخدام العبوات الناسفة المبتكرة وينظر في أنواع عدة من العبوات الناسفة المبتكرة ومكوناتھا
األساسية.
سيساھم اعتماد ھذا المعجم في تحسين عمليات تجميع المعلومات واستغاللھا ورفع التقارير حول العبوات الناسفة المبتكرة على
المستوى التكتيكي والعملياتي واالستراتيجي .وسيساعد ھذا المعجم في:
‐ تعميم المسرد )المصطلحات( المستعمل في التقارير الخاصة بالعبوات الناسفة المبتكرة وتحسين إدارة محتوى قاعدة البيانات؛
‐ الدورات التدريبية والتوعوية ذات الصلة بالعبوات الناسفة المبتكرة؛
 مزيد التطوير والفھم من أجل دعم سياسات مكافحة العبوات الناسفة المبتكرة.من أجل تواصل فعال وفھم أفضل للعبوات الناسفة المبتكرة من خالل الرسوم البيانية والتعريفات الموجودة في ھذا المعجم ،فإنه ال
ينصح بتعديلھا )التعريفات أو الرسوم البيانية(.
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معجم العبوات الناسفة المبتكرة :الھيكلية
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التصميم التكتيكي
الحوادث ذات الصلة
بالعبوات الناسفة المبتكرة

الخصائص التكتيكية
الغاية من العبوة

تمكن من



العبوات الناسفة المبتكرة



التفجير

 تحليل النزعات واألنماط



اكتشاف عبوة

 تحليل سمات الھجوم  /توصيف العبوة



الخدعة

 تطوير التكتيكات واألساليب واإلجراءات



اإلنذار الخاطئ



التسليم

الدوافع
 سياسية
 إجرامية
 إيديولوجية
كيف

يمكن من

ھدف العدو
التصنيف التقني

المكونات الشائعة في أغلب
العبوات الناسفة المبتكرة
 المفتاح
 بادئ التفجير
 الحشوة الرئيسية
 مصدر الطاقة
 الحاوية




التشويه



القتل



التدمير



االنتقام



ا المضايقة



االبتزاز



العرقلة/التعطيل

المعززات

)مكونات ذات صلة محتملة
بالعبوات الناسفة المبتكرة(

يعالج ھذا المعجم منھجية استغالل العبوات الناسفة
المبتكرة وھو ما سيمكن من فھم أفضل لشبكات صنع
العبوات الناسفة المبتكرة وداعميھا وواضعي ھذه
العبوات.

مصطلحات عامة

العبوات الناسفة المبتكرة
عبوة موضوعة أو مصنوعة بطريقة
مبتكرة تحتوي على كيماويات مدمرة أو
قاتلة أو ضارة أو نارية أو حارقة
ومصممة للتدمير أوالتعجيز أو إلحاق
الضرر أو اإللھاء .ويمكن للعبوة أن
تحتوي على مكونات عسكرية ولكن عادة
ما تكون متكونة من مكونات غير
عسكرية .يشير إلى نوع من حادث يشمل
عبوة ناسفة التي تعمل كجھاز يعمل بكامل
طاقته.
المعلومات اإلستخباراتية التقنية حول
األسلحة:
معلومات استخباراتية مستقاة من عمليات
تحليل البيانات المتباينة بخصوص
تھديدات منظومات األسلحة وذلك لتسھيل
تحديد مصدر المواد ودعم المتابعة
القضائية وحماية القوات واستھداف
الشبكات الخطيرة.

المكونات ذات الصلة
 -١ھي المكونات التي توجد في العبوات
الناسفة المبتكرة أو األنظمة األسلحة المبتكرة
أو
 -٢األدوات الضرورية لصناعة المكونات؛
أو
 -٣المواد األولية لتشمل أيضا المتفجرات.
تحليل سمات الھجوم  /توصيف العبوة
عملية تحليل المعرفات التكتيكية والتقنية
لحادث عبوة ناسفة مبتكرة
وذلك من أجل دعم عملية حماية القوات
واالستھداف والمتابعة القضائية وتحديد
مصدر المواد المستعملة.
االنفجار
تفاعل نووي أو كميائي أو فيزيائي يؤدي إلى
إطالق مفاجئ للطاقة.
سلسلة التفجير
عملية إشعال عناصر مرتبة بشكل معين
يؤدي إلى تفجير الحشوة.

اإلنذار الخاطئ
حوادث العبوات الناسفة المبتكرة التي يتم
تحديدھا بشكل خاطئ رغم االبالغ عنھا مع
حسن النية أنھا عبوة ناسفة مبتكرة والتي يتم
تصنيفھا الحقا على أنھا إنذار خاطئ بعد
عملية تخلص إيجابية من المخلفات المتفجرة.

اكتشاف عبوة
حوادث العبوات الناسفة المبتكرة التي تشتمل
على اكتشاف و/أو إيجاد عبوة ناسفة مبتكرة
لم توضع أو تستعمل بعد ويشمل ھذا أيضا
مكوناتھا و أدوات صنعھا.
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مصطلحات عامة )يتبع(

حماية القوات
اإلجراءات الوقائية التي تتخذ من أجل
تقليص العمليات العدوانية ضد العاملين
لدى األمم المتحدة وقوات الدول
المشاركة )جيش أو شرطة( والموارد
والمنشآت والمعلومات الحيوية.

تحديد المصدر
عملية تحديد النقطة األصل )على غرار
مصنع اإلنتاج أو الشخص أو المنطقة
الجغرافية ،أو البلد( لمكونات العبوات
الناسفة المبتكرة.

الخدعة
صنع مجسم يشبه العبوة الناسفة
المبتكرة وتكون الغاية من ذلك إثارة
اإلستجابة واإلستدراج.

دعم التتبع القضائي
عملية ربط األشخاص أو األماكن أو
العبوات أو المعدات ذات الصلة
بشخص ما )المتھم( لغايات إثباتية في
المحاكم المعترف بھا.

حوادث ذات الصلة بالعبوات الناسفة
المبتكرة
حدث يشتمل على واحدة أو أكثر من
الحوادث أو العمليات المتعلقة بالعبوات
الناسفة المبتكرة  :العبوات الناسفة
المبتكرة ،اكتشاف عبوة ،التسليم ،الخدعة،
اإلنذار الخاطئ.

الخصائص التكتيكية
طريقة التخطيط لھجوم بالعبوات الناسفة
المبتكرة وتنفيذه )التصميم التكتيكي(
والنية )الغاية من العبوة(.

األسلحة المبتكرة
أسلحة مصنوعة بطريقة مبتكرة
ومصممة للتدمير أو التعجيز أو
المضايقة أو اإللھاء.

تطوير التكتيكات واألساليب
واإلجراءات
اعتماد الدروس المستفادة من ھجمات
العبوات الناسفة المبتكرة لصقل وتطوير
األساليب والطرق المستعملة خالل كل
المھام التي يمكن أن يتخللھا ھجوم
بالعبوة الناسفة المبتكرة )مثال :موكب
سيارات ،االستطالع والمراقبة من أجل
غايات استخباراتية ،مھام مكافحة
العبوات الناسفة المبتكرة ،إلخ(.
اإلستھداف
عملية اختيار األھداف حسب األولويات
والقيام باالستجابة المناسبة لھذه
األھداف مع مراعاة المتطلبات
والقدرات العملياتية.
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مصطلحات عامة )يتبع(
التصنيف التقني
توصيف للعبوة الناسفة المبتكرة باستعمال
ھيكلية تراتبية لتحديد مكوناتھا األساسية.
المكونات التي يتم تحديدھا في ھذا التصنيف
ھي عناصر/مكونات يتم من خاللھا استقاء
المعلومات التقنية والجنائية واستغاللھا.
تحليل النزعات واألنماط
استعمال النشاطات والعمليات اإلستباقية
لتحديد النزعات في الھجمات والسلوكيات.
بعد تحديدھا ،يمكن استعمال ھذه األنماط للتنبأ
بالحوادث والھجمات ،والتخطيط للمراقبة
االستخباراتية ونشاطات االستطالع
والتدريب.
التسليم
حوادث العبوات الناسفة المبتكرة أين يتم تسليم
العبوة الناسفة المبتكرة أو مكوناتھا للسلطات
المناسبة.

3

4

المكونات الخمس الشائعة في أغلب العبوات الناسفة المبتكرة الحديثة

قد يوجد أحيانا دافع تفجير في سلسلة
تفجير العبوة الناسفة المبتكرة

الحشوة
الرئيسية

المفاتيح

الحرارة

دافع
التفجير

في بعض األحيان ،قد توجد عدة مفاتيح
متصلة بعضھا

بادئ التفجير

الطاقة الميكانيكية
الطاقة الكيميائية
التطاقة الكھربائية

اإلشعال

التسليح

5

ھناك جانبان يجب مراعاتھما من أجل فھم ھجوم بالعبوات الناسفة
المبتكرة:
.1

الخصائص التكتيكية

.2

التصنيف التقني

الخصائص التكتيكية
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التصميم التكتيكي
الخصائص التكتيكية ھي الطريقة التي يتم
من خاللھا التخطيط للھجوم وتنفيذه
)التصميم التكتيكي( والنية )الغاية من
العبوة(.

الخصائص التكتيكية
الغاية من العبوة الناسفة المبتكرة

التصميم التكتيكي
التصميم الخاص بالھجوم بالعبوات الناسفة
المبتكرة  -بما في ذلك للعد وال للحصر :موقع
العبوة الناسفة المبتكرة ونوعھا ومقطع الطريق
المستعمل وطريقة اإلخفاء/التمويه واستعمال
العبوات الثانوية والوقت.
ويعالج التصميم التكتيكي التساؤالت
التالية:
• لماذا ھنا؟
• لماذا اآلن؟
• لماذا بھذه الطريقة؟
المصطلحات المستعملة لوصف نوع
معين من العبوات أو مكونات العبوات
)مثال:العبوات الناسفة الموضوعة في
المركبات( تستعمل لوصف كامل
التصميم التكتيكي أو جزء منه.









طريقة التحديد
طريقة التوظيف
طريقة الوضع
طريقة اإللصاق
التغلب على أجھزة االستشعار
دور العبوات الناسفة المبتكرة
جغرافيا الھجوم

 األحوال الجوية خالل ھجوم
 سلوكات المدنيين بموقع الھجوم
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ﺍﻟﻣﻼﺣﻅﺔ ﺍﻟﺑﺻﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺣﻳﻭﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ

ﺍﻟﺗــــﺻــﻣــــﻳــﻡ ﺍﻟﺗــﻛــﺗــﻳــﻛــﻲ

ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ
ﻣﺳﺗﺷﻌﺭﺍﺕ ﺍﻟﺑﺣﺙ
ﻭﺍﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻑ

ﺍﻟﻣﺧﺑﺭﻭﻥ

ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻭﺻﻳﻝ

ﺍﻧﺗﺣﺎﺭﻳﺔ
ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻭﺿﻊ

ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻹﻟﺻﺎﻕ

ﺍﻟﺗﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﺷﻌﺭﺍﺕ

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺑﻭﺍﺕ ﺍﻟﻧﺎﺳﻔﺔ ﺍﻟﻣﺑﺗﻛﺭﺓ

ﻣﺣﻣﻭﻟﺔ

ﺍﻟﻣﻧﺎﻅﻳﺭ

ﺃﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﺫﻛﺭ ﻭﻟﻳﺱ
ﺍﻟﺣﺻﺭ

ﺍﻟﻌﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﺭﺩﺓ
ﺍﻟﻛﻼﺏ ﺍﻟﻛﺎﺷﻔﺔ

ﻣﺳﺗﺷﻌﺭﺍﺕ ﺟﻭﻳﺔ

ﺍﻟﺛﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺑﺣﺭﻳﺔ

ﻣﺳﺗﺷﻌﺭﺍﺕ ﺑﺣﺭﻳﺔ

ﻛﺎﺷﻑ ﻣﺣﻣﻭﻝ ﺑﺎﻟﻳﺩ
ُﻣﺭﻛﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﻭﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺎﺕ
ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ
ﻣﺣﻣﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻳﻭﺍﻥ

ﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺭﻛﺑﺔ

ﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎء

ﺟﻭﻳﺔ

ﻣﺣﻣﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺳﺎﻥ

ﻣﻘﺫﻭﻓﺔ

ﺳﻁﺣﻳﺔ

ﺗﺣﺕ ﺳﻁﺣﻳﺔ

ﻣﺭﻓﻭﻋﺔ
ﻣﻐﻧﺎﻁﻳﺱ

ﻣﻳﻛﺎﻧﻳﻛﻳﺔ

ﻣﺭﺑﻭﻁﺔ

ﻏﺭﺍء

ﻣﺯﺭﻭﻋﺔ ﺑﺩﻗﺔ ﺟﺭﺍﺣﻳﺔ

ﻣﺿﺎﺩ ﻟﻸﺷﻌﺔ ﺍﻟﺳﻳﻧﻳﺔ

ﻣﺣﺗﻭﻯ ﻣﻌﺩﻧﻲ ﺿﻌﻳﻑ

ﺩﻭﻥ ﻣﺣﺗﻭﻯ ﻣﻌﺩﻧﻲ

ﻋﺑﻭﺓ ﺃﻭﻟﻳﺔ
ﻋﺑﻭﺓ ﺛﺎﻧﻭﻳﺔ

ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺗﻣﻭﻳﻬﻳﺔ )ﺇﺧﻔﺎء(
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خصوصيات وضع العبوة

البعد عن الھدف

قطر حفرة االنفجار

أبعاد العصف

عمق حفرة االنفجار

صافي الوزن المقدر
للمتفجرات
مادة حفرة االنفجار

شعاع انتشار األنقاض

تربة

رمل

أمثلة على سبيل الذكر
وليس الحصر

إسمنت

المدى البصري

مكان وضع العبوة

نقطة التماس

جغرافيا الھجوم

منتصف الطريق
على جانب الطريق
بعيدة عن الطريق

نقطة اإلشعال

التصميم التكتيكي

اإلخفاء

عناصر إلھاء

معلم التصويب

تمويه

اتجاه الھوائي
أسفل المركبة

ھجوم فوقي

مرفوعة

ھجوم جانبي

سطحية

العراقيل

قنال

سياج

المسالك

مدخل

مخرج

زاوية الھجوم

خصوصيات الموقع

وضوح الرؤية

األحوال الجوية  /الزمنية

الوقت

الطقس

السلوكيات

تحت سطحية

وجود/غياب المدنيين

التفاعل مع

التصميم التكتيكي

عبوة ناسفة محمولة في طائرة
عبوة ناسفة موضوعة أو مخفية
في طائرة.
عبوة ناسفة موضوعة على
حيوان
عبوة يتم توصيلھا إلى الھدف عبر
حيوان.
جغرافيا الھجوم
وصف لمقطع من الطريق أو
المباني أو الغطاء النباتي إلخ.
العدو
يستعمل
أن
يمكن
الخصوصيات الجغرافية للموقع
لتوجيه القوات المستجيبة أو إبطاء
تقدمھم أو لمنع تتبع المفسدين.
العبوة الناسفة المرفوعة
العبوات الناسفة الموضوعة على
السطح :معلقة من أعلى أو على
سطح مبنى ،إلخ.

خصوصيات وضع العبوة
مكان وضع العبوة لمھاجمة
الھدف.
صافي الوزن المقدر للمتفجرات
الوزن المقدر للحشوة الرئيسية
المستقى من مالحظة تأثيرات
العصف وخصوصيات حفرة
االنفجار)العمق والقطر(.
المخبرون )اإلخبارية البشرية(
معلومة تقدم بطريقة مسبقة و/أو
سرية بخصوص العبوات الناسفة
المبتكرة أو المواد ذات الصلة أو
األشخاص ذوي الصلة .ويمكن أن
ُتستمد المعلومة من السكان
المحليين أو الحكومة أو أجھزة
المخابرات أو من مصادر داخلية.

السلوكيات
وصف لسلوك ومزاج المدنيين في
موقع الھجوم بعبوة ناسفة مبتكرة /
وجودھم أو غيابھم أو تغير في
كيفية التفاعل عما كان عليه سابقا،
إلخ.

األحوال الجوية واألوضاع في
الموقع
وصف لألوضاع المحيطة لتشمل
األحوال الجوية على غرار
الحرارة واألمطار والضباب
والوقت ،إلخ...
طريقة التوصيل
كيفية توصيل العبوة إلى الھدف.
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التصميم التكتيكي
طريقة التحديد
الطريقة التي يتم من خاللھا تحديد
مكان العبوة )أو السالح المبتكر(
ومكوناتھا عبر المالحظة بالعين
المجردة أو الحيوانات المساعدة أو
المستشعرات )أجھزة اإلستشعار(
أو المخبرين.
العبوات الناسفة المحمولة من
قبل االنسان
ھي عبوة ناسفة مبتكرة ملبوسة أو
محمولة من قبل شخص ما سواء
طواعية أو إرغاما.
العبوة األولية
أولى العبوات التي يمكن التعرض
إليھا أو تفعيلھا .العبوات التالية يتم
تعليمھا حسب ترتيب إيجادھا/
اكتشافھا.

الحامل
الشخص الذي يقوم بتوصيل العبوة
الناسفة إلى الھدف )سواء طواعية
أو إكراھا(.
دور العبوة الناسفة المبتكرة
تحديد كيفية استعمال العدو للعبوة
من أجل الھجوم :ھجوم أولي أو
ھجوم ثانوي أو ھجوم الحق.
المستشعرات )أجھزة اإلستشعار(/
الكاشفات
معدات كشف وقياس يمكن أن
تكتشف األجسام والنشاطات عبر
الطاقة أو الجسيمات المنبعثة أو
المنعكسة أو المعدلة من قبل ھذه
األجسام وذلك من أجل تحديد
العبوة الناسفة المبتكرة.

العبوة الثانوية
ھي عبوة إضافية تستعمل لمھاجمة
األفراد والمركبات بعد الھجوم
األولي.
التغلب على المستشعرات
)أجھزة اإلستشعار(
الطرق والتكنولوجيات المعتمدة في
صناعة العبوة من أجل تجنب
االكتشاف وطرق التحديد و التغلب
على التكتيكات واألساليب
واإلجراءات.
العبوة الناسفة اإلنتحارية
عبوة ناسفة مفعلة من قبل العدو في
الوقت الذي يختاره حيث يقوم بقتل
نفسه كجزء من الھجوم أو ربما
لتجنب إلقاء القبض عليه.
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التصميم التكتيكي )يتبع(
ھجوم يستھدف أسفل المركبة
الھجوم بعبوة ناسفة مبتكرة حيث يكون الھدف
الجزء السفلي للمركبة.
العبوات الناسفة المبتكرة المحمولة في مركبة
عبوة ناسفة يتم إخفاءھا أو وضعھا داخل مركبة.
المالحظة البصرية
المالحظة عبر النظر أو باستعمال وسائل مساعدة
بصرية )مناظير(.
عبوة ناسفة محمولة على الماء
عبوة ناسفة موضوعة في مركبة مائية.
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الغاية من العبوة الناسفة المبتكرة

التأثير التكتيكي المباشر للعبوة
الناسفة المبتكرة.











طريقة التحديد
مضاد للدروع
مضاد للمركبات
مضاد للبنية األساسية
مضاد للطائرات
مضاد لألفراد
مضاد للسفن
وضع العراقيل
تحديد التكتيكات واألساليب
واإلجراءات
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مضاد للدروع

مضاد للمركبات

مضاد للبنى األساسية

الغاية من العبوة

المسؤولون الحكوميون
مضادة للطائرات

مضادة لألفراد

خبراء التخلص من المخلفات
المتفجرة

المدنيون

العسكريون
مضادة للمركبات البحرية
مضاد للمستجيبون األوائل

الشرطة

المطافئ

وضع العراقيل

المسعفون
تحديد التكتيكات واألساليب
و اإلجراءات

الغاية من العبوة الناسفة المبتكرة
مضادة للطائرات

مضاد للبنية األساسية

وضع العراقيل

عبوة ناسفة ھدفھا األولي إلحاق الضرر

عبوة ناسفة ھدفھا األولي إلحاق الضرر بالبنى

عبوة ناسفة ھدفھا وضع عراقيل للحد من

بالطائرات أو حمولتھا ،أو تدميرھما.

األساسية أو تدميرھا على غرار أنابيب الغاز

الحركة أو منعھا أو توجيه التحركات نحو

مضادة للمدرعات

وأبراج االتصاالت والجسور وخطوط

وجھة معينة ،كجزء من ھجوم معقد أو لنصب

عبوة ناسفة مبتكرة تعتمد على تأثير أحادي

الخدمات/المرافق على غرار المحوالت

كمين.

اإلتجاه للمتفجرات الختراق المركبات

الكھربائية أو مضخات الماء.

المدرعة.

تحديد التكتيكات واألساليب واإلجراءات

مضادة للمركبات البحرية

عبوة ناسفة مبتكرة ھدفھا التسبب في رد فعل

مضاد لخبراء التخلص من المخلفات

عبوة ناسفة مبتكرة ھدفھا األولي ھو إلحاق

القوات وذلك للتعرف على التكتيكات

المتفجرة

الضرر بمركبات البحرية أو حمولتھا ،أو

المستعملة وفھمھا .تستعمل المعلومات فيما

عبوة ناسفة غايتھا قتل أو جرح خبير التخلص

تدميرھما.

بعد من قبل العدو للتخطيط لھجوم جديد مع

من المخلفات المتفجرة أو لمقاومة إجراءات
إبطال المفعول.
مضاد للمستجيبين األوائل

مضادة لألفراد
عبوة ناسفة مبتكرة ھدفھا األولي قتل أو جرح
األفراد.

الشرطة أو اإلسعاف أو اإلطفاء.

الضحايا وتجنب االجراءات المضادة .ليس
من الضروري أن تنفجر العبوة الناسفة حتى
تحقق غايتھا .يمكن أن تكون النية من وضع

عبوة ناسفة ھدفھا األولي قتل المستجيب األول
أو جرحه والذي يمكن أن من قوات األمن أو

ادماج الدروس التي تعلمھا ألحداث مزيد من

المضاد للمركبات
عبوة ناسفة ھدفھا األولي ھو إلحاق الضرر
بالمركبات أو تدميرھا .ال تھدف إلى اختراق
درع المركبة.

العبوة الناسفة الكاذبة تحديد التكتيكات
واألساليب واالجراءات.
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ھناك جانبان يجب مراعاتھما من أجل فھم ھجوم بالعبوات الناسفة المبتكرة:

.1
.2

الخصائص التكتيكية
التصنيف التقني

التصنيف التكتيكي

وصف للعبوة الناسفة باستعمال
ھيكلية تراتبية لتحديد مكوناتھا
األساسية .إن المكونات التي يتم
تحديدھا في ھذا التصنيف ھي
العناصر التي ُتجمع منھا
المعلومات التقنية والجنائية ومن ثم
ُتحلل و ُتستغل.
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المفتاح
بادئ التفجير

التصنيف التقني

الحشوة الرئيسية

مكونات شائعة في أغلب
العبوات الناسفة المبتكرة

مصدر الطاقة
الحاوية

المعززات

مكونات ذات صلة محتملة
بالعبوات الناسفة المبتكرة

المفتاح
جھاز لربط أو قطع أو تغيير وصلة في
عبوة ناسفة مبتكرة.
يمكن أن تكون للمفتاح الواحد عدة وظائف
)التسليح واإلشعال(.
يحدد مفتاح اإلشعال الذي يفعل العبوة الناسفة
المبتكرة صنف العبوة )ذات تحكم عن بعد،
موقوتة ،مفعلة من قبل الضحية( .وإذا وُ جد،
يجب تصنيف مفتاح التسليح أيضا.

عند تصنيف المفاتيح ،من الضروري أن
نعرف أنه يمكن ضبط المفاتيح بعدة طرق.
ويجب أخذ ھذا الضبط بعين االعتبار عند
تصنيف العبوة الناسفة المبتكرة .كما يمكن
لنفس كيفية ضبط المكونات أن تشتغل
بأكثر من طريقة.



مفتاح اإلشعال



مفتاح التسليح
 التحكم
 موقوت
 مفعل من قبل الضحية
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التحكم

يتبع في الصفحة 25

مفتاح إشعال

موقوت

المفتاح

يتبع في الصفحة 26

مفتاح تسليح

مفعلة من قبل الضحية

يتبع في الصفحة 27
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زر ضغط
زر رداد
سلك التحكم
لوحة ُمر ِحالت  +زر رداد
زر ضغط  +مفتاح "الرجل الميت"
دبوس نشر الغسيل
السحب
مفتاح مكابح دراجة نارية
لعبة ذات تحكم عن بعد
التحكم

أجھزة إلكترونية منزلية

بالراديو
مع نغمة مزدوجة
البصري

باألشعة تحت الحمراء
النشطة

متعددة الترددات

فاتح باب الكراج

جرس الباب

راديو محمول باليد

راديو نقال خاص

راديو "آيكوم"

راديو غير محمول باليد

راديو تاكسي

راديو ُمركب في
صندوق السيارة

ھاتف السلكي
ھاتف جوال

ھاتف السلكي طويل المدى
شبكة االتصتالت
المتنقلة

ھاتف السلكي عالي القدرة
النفاذ المتعدد بالتقسيم
الشفري

تحكم عن بعد ُم َع ٌد حسب الطلب
القياس عن بعد

ماكستريم

لينكس

صفيحة

صفيحتان نحاسيتان سميكتان

غشاء

صحن قصديري

مقذوف التحكم
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أمثلة على سبيل الذكر وليس الحصر

اإلزاحة

وعاء ماء مع صفيحتين

موقوت ميكانيكيا
آلية عمل الساعة

تفاعل كيميائي

موقوت

ساعة

قلم كيميائي

موقوت كيميائيا
مھلة نارية

ساعة

صاعق موقوت

تناظرية
رقمية

موقوت إلكترونيا

جھاز توقيت تنازلي

جھاز توقيت تنازلي ذي 99
دارة منھارة ذات بطارية مفرغة

ساعة يد

ساعة يد رقمية
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ﺍﻟﺿﻐﻁ

ﻏﻁﺎﺱ

ﺣﻘﻧﺔ

ﺳﻠﻙ ﺍﻟﺳﺣﻕ

"ﺃﺿﻭﺍء ﺷﺟﺭﺓ ﺍﻟﻣﻳﻼﺩ"

ﺃﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﺫﻛﺭ ﻭﻟﻳﺱ ﺍﻟﺣﺻﺭ

ﺻﻔﻳﺣﺔ
ﺃﻧﺑﻭﺏ

ﺗﺳﺭﻳﺢ ﺍﻟﺿﻐﻁ
ﺍﻟﺿﻐﻁ/ﺗﺳﺭﻳﺢ ﺍﻟﺿﻐﻁ

ﻫﻳﺩﺭﻭﺳﺗﺎﺗﻲ
ﺃﺷﻌﺔ ﺗﺣﺕ ﺣﻣﺭﺍء ﻏﻳﺭ ﻧﺷﻁﺔ
ﺃﺷﻌﺔ ﺗﺣﺕ ﺣﻣﺭﺍء ﻧﺷﻁﺔ
ﻣﺳﺗﺷﻌﺭ )ﺟﻬﺎﺯ ﺍﺳﺗﺷﻌﺎﺭ(

ﻣﺻﻳﺩﺓ ﻓﺋﺭﺍﻥ

ﻣﻔﺗﺎﺡ ﺻﻐﻳﺭ

ﺭﺍﻓﻌﺔ
ﺑﺎﺭﻭﻣﺗﺭﻱ

ﻣﻔﻌﻝ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﺍﻟﺿﺣﻳﺔ

ﻣﻣﻠﻭﺋﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ

ﻣﻣﻠﻭﺋﺔ ﺑﺎﻟﺳﻭﺍﺋﻝ

ﻣﻘﻳﺎﺱ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﻣﻘﻳﺎﺱ ﻋﻣﻕ
ﻣﺳﺗﺷﻌﺭ ﻟﻠﺣﺭﻛﺔ "ﺇﻓﺭﺳﺑﺭﻧﻎ"
ﻣﺳﺗﺷﻌﺭ ﺍﻟﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻣﻘﻁﻭﻉ

ﺻﻭﺗﻲ

ﻣﺳﺗﺷﻌﺭ ﺍﻟﺗﺻﻔﻳﻕ

ﺿﻭﺋﻲ

ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻳﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﺿﻭء

ﻛﺎﺷﻑ ﺗﺭﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺍﺩﻳﻭ

ﻛﺎﺷﻑ ﺍﻟﻣﻭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻛﺩﺓ

ﺭﺍﺩﺍﺭ

ﻛﺎﺷﻑ ﺭﺍﺩﺍﺭ

ﻣﻐﻧﻁﻳﺳﻲ

ﺟﻬﺎﺯ ﺇﻧﺫﺍﺭ ﻣﻐﻧﻁﻳﺳﻲ

ﻣﺿﺎﺩ ﻟﻠﺗﺣﺭﻳﻙ

ﺟﻬﺎﺯ ﺭﻋﺎﺵ

ﻣﺳﺗﺷﻌﺭ ﺍﻟﻣﻳﻼﻥ

ﺍﻟﺷﺩ

ﺳﻠﻙ ﺗﻌﺛﺭ ﻣﺭﺧﻲ

ﺩﺑﻭﺱ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻐﺳﻳﻝ

ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺍﻟﺷﺩ

ﺳﻠﻙ ﺗﻌﺛﺭ ﻣﺷﺩﻭﺩ

ﺍﻟﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻧﻬﺎﺭﺓ

ﺗﻘﻠﺹ ﺍﻟﺟﻬﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ

ﻣﻔﺗﺎﺡ ﻏﺷﺎﺋﻲ

ﻏﺷﺎء ﺭﻗﻳﻕ

المفتاح
مفتاح صوتي
جھاز استشعار يكتشف الصوت
ويستعمله لتفعيل العبوة.
مفتاح األشعة تحت الحمراء النشطة
جھاز استشعار يبث شعاع أشعة تحت
حمراء لجھاز استقبال ليشكل بذلك وصلة
غير مرئية والتي اذا ما انقطعت ،ترسل
الطاقة إلى بادئ التفجير .ھذه األجھزة
ھي عبارة عن النسحة اإللكترونية لسلك
التعثر.
مفتاح تسليح
مفتاح يمنع العبوة الناسفة من التسليح إلى
أن تتوفر مجموعة مناسبة من المعايير
ومن ثم يتم التسليح و ُيسمح للعبوة
باالنفجار.

مفتاح بارومتري
جھاز استشعار يعمل كمفتاح من خالل

قياس الضغط الجوي )ھواء/ماء(.
مفتاح التفاعل الكيميائي
مفتاح يعتمد على تفاعل مكونات كيميائية
للحصول على مھلة زمنية قبل تفعيل
سلسلة التفجير.
مفتاح آلية عمل الساعة
استعمال األجزاء الداخلية للساعة بطريقة
مبتكرة لتفعيل العبوة ناسفة.

مفتاح الدارة المنھارة
مفتاح يعتمد على دارة مصممة الكتشاف
فشل في دارة نشطة )قطع األسالك أو
استنزاف البطارية(وذلك من خالل
مراقبة الجھد واألمبيرة في الدارة
المستھدفة.
مفتاح التحكم
نوع من المفاتيح التي ُتمكن العدو من
اختيار لحظة التفجير.

قذيفة التحكم
استعمال رصاصة األسلحة الصغيرة
إلغالق الدارة وذلك عبر اختراق
صفيحتين معدنيتين إثنتين .يضع ھذا
المفتاح مسافة بين نقطة اإلشعال ونقطة
التماس.

سلك تحكم
تكون كل من نقطة اإلشعال ونقطة
التماس متباعدتين ولكن مرتبطتان معا
بسلك .وقد يحتوي سلك التحكم على
مصادر طاقة متعددة قرب كل من نقطة
اإلشعال ونقطة نقطة التماس وذلك لتجنب
المقاومة المنجرة عن طول السلك.
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المفتاح )يتبع(
األجھزة اإللكترونية المنزلية
أجھزة التحكم الالسلكي البسيطة ،المتوفرة
في األسواق )الغاية من صنعھا ليست
اإلتصاالت(.
سلك السحق
نقطة تماس )أو أكثر من واحدة( ممتدة على
طول السلك والتي تفعل العبوة الناسفة عندما
يتم سحقھا.

التحكم الالسلكي المبتكر
لوحة دارات ذات تحكم عن بعد معدة حسب
الحاجة.
مفتاح اإلزاحة
مفتاح يستعمل إبريق أو وعاء ما فيه نقطتا
تماس ،األولى ثابتة والثانية تطفو .وعندما
يبدأ السائل في ملئ الوعاء تتالمس النقطتان
وتغلق الدارة.

مفتاح النغمة المزدوجة متعددة الذبذبات:
مفتاح يجمع جھاز اإلرسال وجھاز
االستقبال باستعمال نغمة مزدوجة وجھاز
ذبذبات متعددة وھو ما يسمح بتحديد
توقيت التسليح واالشعال بدقة وبالتالي،
تجنب اإلشعال غير المقصود.
مفتاح االشعال
المكون الذي يفعل سلسلة التفجير.

مفتاح ھيدروستاتي
مفتاح مصمم إلغالق الدارة أو القيام بحركة
ميكانيكية من خالل تغير ضغط السائل.

مفتاح ضوئي  /كھرضوئي
جھاز استشعار يكتشف تغير في اإلضاءة
المحيطة )ضوء  /عتمة  -عتمة  /ضوء(.
ھاتف السلكي بعيد المدى
مفتاح يعتمد على ھاتف السلكي ذي قدرة
على بث اإلشارة على مسافة أبعد بكثير من
الھاتف العادي.

مفتاح مغناطيسي
مفتاح إقترابي يعتمد على الحقل المغناطيسي
لتسليح العبوة أو تفجيرھا .ويمكن لھذا
المفتاح استشعار حقل مغناطيسي نشط
وإغالق المفتاح عند حصول تشويش في
الحقل أو عند االقتراب من حقل مغناطيسي.

مفتاح غشائي
مفتاح يشتمل على طبقتين معدنيتين
مفصولتان بعازل يفعل العبوة الناسفة إذا ما
ثقب أو إذا ما ضُغط.
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المفتاح )يتبع(
مفتاح مضاد للحركة/اإلضطراب
مفتاح يتسبب في تالمس نقطتين وبالتالي
إتمام الدارة عند تحريك العبوة الناسفة
المبتكرة )ميالن أو اھتزازات(.
مفتاح األشعة تحت الحمراء غير النشطة
مفتاح قادر على اكتشاف حركات مصدر
حرارة ما .عند استشعار تغير في درجة
الحرارة المحيطة ،يقوم جھاز االستشعار
بتفعيل العبوة الناسفة المبتكرة.
المفتاح الغطاس
مفتاح يعتمد على محقنة مثل تلك الموجودة
في الحقن .عند الضغط على العبوة ،تنزل
المحقنة نحو األسفل مما يفعل العبوة الناسفة
المبتكرة.
مفتاح الضغط
مفتاح مصمم للعمل عند الضغط في اتجاه
محدد مسبقا )صفيحة ،أنبوب ،غطاس،
سلك سحق(.

مفتاح الضغط وتسريح الضغط
طريقة لتفعيل العبوة الناسفة من خالل
الضغط أو تقليص الضغط.

مفتاح التحكم الالسلكي
مفتاح يفعل إلكترونيا بطريقة السلكية
ويتكون من جھاز بث/جھاز استقبال.

مفتاح تسريح الضغط
مفتاح لتفعيل العبوة نتيجة لتقليص الضغط.

كاشف ذبذبات الراديو
جھاز استشعار يكتشف إشارات ذبذبات
الراديو ،وعادة ما يعمل ضمن مدى معين
من أجل تفعيل العبوة.

مفتاح السحب
مفتاح يعمل عند شد آلية اإلشعال  -مثل
سحب النابض .يتسبب ھذا الشد في تحرير
دبوس اإلشعال أو تفعيل مفتاح كھربائي أو
إلكتروني.
مفتاح المھلة الزمنية النارية
جھاز ناري يضاف إلى نظام اإلشعال
لينفث شعلة التفجير بعد مدة زمنية محددة.
كاشف الرادار
جھاز استشعار يكتشف إشارات الرادار
وعادة ما يعمل ضمن مدى معين من أجل
تفعيل العبوة الناسفة المبتكرة.
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المفتاح )يتبع(
المستشعر )جھاز اإلستشعار(
مفتاح يستعمل الكتشاف تغير في الحرارة أو
الضوء أو الحركة أو االھتزازات أو الترددات
الكھرومغناطيسية أو الصوت أو الحقل
المغناطيسي.
مفتاح القياس عن بعد
مفتاح يعتمد وحدتي ترددات راديو مقترنتين
إلرسال واستقبال البيانات الثنائية.
مفتاح الشد
مفتاح يعمل عند شد آلية اإلشعال  -مثل سحب
سلك التعثر .يتسبب ھذا الشد في تحرير دبوس
االشعال أو تفعيل مفتاح كھربائي أو
إلكتروني.
مفتاح تحرير الشد
مفتاح يعمل عندما يتم تحرير الشد  -مثل قطع
سلك أو حبل مشدود  -مما يحرر دبوس
اإلشعال أو يغلق نقاط التماس الكھربائية من
أجل تفعيل العبوة.
مفتاح الميالن
مفتاح يسمح بمرور التيار الكھربائي إلى
األسالك وذلك بعد تحرك مادة ناقلة للكھرباء

)زئبق أو كريات حديدية( ما يكفي )أعلى
أسفل  /يمين يسار( لتصل إلى نقاط تماس
المفتاح وتغلق الدارة.
مفتاح موقوت
مفتاح يعمل بعد مدة زمنية معينة .استعمالھا
شائع لمھاجمة أھداف البنى األساسية.
مفتاح موقوت كيميائيا:
مفتاح موقوت كيميائيا باستعمال مادة
آكلة*)سرعة حتِھا معروفة( مصممة ل ّ
حت
القيد الشاد في جھاز اإلشعال وذلك من أجل
بدء سلسلة التفجير.
مفتاح موقوت إلكترونيا
مفتاح موقوت باستعمال جھاز ضبط توقيت
إلكتروني تجاري أو مبتكر ،أو دارة مدمجة
من أجل بدء سلسلة التفجير.
صاعق موقوت/صاعق أمان
عملية احتراق ناري بسرعة معينة تستعمل
لنقل الشعلة إلى مفجر غير كھربائي أو حشوة
متفجرة بطيئة اإلنفجار حسب مھلة زمنية
محددة مسبقا.
مفتاح موقوت ميكانيكيا
مفتاح موقوت مصنوع بطريقة تسمح بتالمس

الجزئين المنفصلين في المفتاح وبالتي إغالق
الدارة.
مفتاح مفعل من قبل الضحية
مفتاح يفعل من قبل حركات وأفعال األفراد
غير المتفطنين لوجود العبوة .وتعتمد ھذه
المفاتيح على قيام الھدف بحركات تتسبب في
تفعيله للعبوة.
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بادئ التفجير

أي مكون يمكن استعماله لبدء التفجير أو
اإلشعال.
يصنف بادئ التفجير إما كمفجر أو كمُشعل
)جھاز إشعال(.

 كھربائي
 غير كھربائي

27

28
مفجر
بادئ تفجير تجاري
مشعل

كھربائي

مفجر

مفجر كھربائي عادي

مفجر إلكتروني

المھلة

سلك جسري منفجر

سلك جسري شبه موصل

مشعل كھربائي

قداحة إلكترونية

مفرقعات

رقاقة جسرية منفجرة

مفجر كھربائي/كبسولة تفجير كھربائية
أمثلة على سبيل الذكر وليس
الحصر

بادئ تفجير عسكري

بادئ التفجير

مشعل

مشعل صاعق أمان كھربائي

مفجر

لمبة ومضية  +فولمينات الزئبق

يادئ تفجير مبتكر

لمبة ضوء  +رباعي النترات خماسي األرثريتول

مشعل

مسامير  +سدادة  +سلك  +مسحوق ومضي

سلك عيار  + 22سلك نحاسي  +رؤوس أعواد
ثقاب  +مسحوق "مجد الصباح"

مفجر

مفجر عادي  /كبسولة تفجير غير كھربائية

أنبوب صدمي

بادئ تفجير تجاري

غير
كھربائي

بادئ تفجير عسكري

مشعل

مشعل ناري

مفجر

مفجر عادي  /كبسولة تفجير غير كھربائية

مشعل

مفجر
يادئ تفجير مبتكر
مشعل

صاعق فتيلي

طارق الرصاصة +رصاصة عيار + 22صاعق +مفجر
مطاط التكس  +حامض

قضيب احتكاك  +خليط
غ
أ
مادة تلقائية االشتعال

بادئ تفجير )يتبع(
كبسولة تفجير  /مفجر
جھاز يحتوي على متفجرات حساسة ،معدة
إلحداث موجة تفجير .ويمكن أن تكون
كھربائية أو غير كھربائية )عادية(.
بادئ تفجيركھربائي
بادئ تفجير يفعل من خالل شحنات
كھربائية تنتج حرارة أو شرارة.
بادئ تفجير إلكتروني
بادئ تفجير ُيتحكم فيه من خالل دفق
مسيطر عليه من اإللكترونات.
سلك جسري منفجر
عملية مرور شحنة كھربائية قوية جدا عبر
السلك الجسري مما يتسبب في تفجير السلك
واطالق طاقة صدمية وحرارية قادرة على
تفعيل الشحنة المنفجرة )غير الحساسية
نسبيا( عند مالمستھا للسلك الجسري.

بادئ تفجير الحراري
بادئ التفجير يعمل كعنصر إشعال من
خالل الحرارة .وقد يشمل ھذا توجيه
حرارة مباشرة إلى المتفجرات الحساسة.
ال ُمشعل )جھاز اإلشعال(
جھاز مصمم إلنتاج شعلة أو شرارة لبدء
سلسلة التفجير.
لمبة ضوئية  /لمبة
ومضية
بادئ تفجير إلكتروني يشمل
االستعمال المبتكر لسلك اللمبة
لتفعيل متفجرات أولية أو بطيئة
البطيئة اإلنفجار.
بادئ تفجير غير
كھربائي
بادئ تفجير يعمل بوسائل غير
كھربائية )احتكاك ،كيميائي،
صدمة(.

بادئ تفجير يعمل
بالدق
بادئ تفجير يعمل عندما يُطرق/
يُدق ميكانيكيا.
أنبوب صدمي
أنبوب بالستيكي رفيع من البوليمر المقولب
مع طبقة من مسحوق المتفجرات شديدة
اإلنفجار على سطحه الداخلي والتي تطلق
موجة تفجيرية نحو كبسولة التفجير.
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بادئ تفجير )يتبع(

صاعق موقوت  /صاعق أمان
ُ
عملية احتراق ناري بسرعة معينة تستعمل
لنقل الشعلة إلى مفجر غير كھربائي أو
حشوة متفجرة بطيئة اإلنفجار حسب مھلة
زمنية محددة مسبقا.
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الحشوة الرئيسية

الحشوة المتفجرة الضرورية من أجل
الوصول إلى النتيجة النھائية
المتوقعة من الذخيرة.
أمثلة عن النتائج النھائية المتوقعة من
الذخيرة :تفجير حاوية ما إلحداث
موجة عصف وشظايا أو فصل
الذخيرة األم لقذف الذخائر الفرعية
أو إحداث تأثيرات أخرى حسب
الحاجة والتصميم.

 متفجرات شديدة اإلنفجار
 متفجرات بطيئة اإلنفجار
 ضبط الحشوة الرئيسية
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تجارية

متفجرات شديدة االنفجار

عسكرية

يتبع في الصفحة 39

مبتكرة  /منزلية الصنع

الحـــشــوة الــرئــيــســيــة

تجارية

يتبع في الصفحة 40
متفجرات بطيئة االنفجار

عسكرية

مبتكرة  /منزلية الصنع

أحادية االتجاه
ضبط الحشوة الرئيسية

متعددة االتجاھات )تأثير
عصفي(

يتبع في الصفحة 41

عنصر عاصف

تجارية

ذخيرة

متفجرات شديدة
االنفجار
عسكرية

مواد ھدم

مبتكرة/منزلية الصنع

خلطات متفجرة

مادة رخوة القوام

أمثلة على سبيل الذكر وليس الحصر

متفجرات مقولبة

مادة تي إن تي

متفجرات ثنائية

التاناريت

حبل تفجير

مادة تيترانيترات البنتاريثول

حبل "بريماكورد"

متفجرات سائلة

نيتروميثان

نيتروغليسيرين

حشوة مشكلة

طولية

مخروطية

متفجرات بالستيك

خراطيش

صفيحة رقيقة

ديناميت

مستقيمة

اآلمونيا

ھاون

 60مم

 81مم

ذخيرة فرعية

قنيبالت

لغيمات

صواريخ موجھة

مضاد للدروع

مقذوفات

 152مم

 155مم

رمانات

يدوية

مضاد للدروع

ألغام بحرية

لغم " مانتا "

صواريخ

 57مم

 107مم

ألغام

مضاد لألفراد

مضاد للدبابات

قنابل ملقاة من الجو

"فاب" 250

إم كاي 82

حشوة قرصية

إكس رود

حشوة مشكلة

حشوة حفرة انفجار

خلية نحل

دافع انفجار

دافع حشوة منفجرة

صاعق فوري

بالستيك

كتل تي إن تي

متفجرات كتلية

مركبات متفجرة

خلطات

زيت وقود ونيترات األمونيم

حشوة مشكلة صغيرة "بولدريك"

تريباروكسيد الترياسيتون
ألومينيوم نيترات األمونيوم األمونيوم

نترات اليوريا
زيت وقود ونيترات األمونيم

كلورات البوتاسيوم واأللومينيوم والسكر والكبريت

34
مادة دفع
تجارية

ألعاب نارية

بارود أسود

مادة دفع عديمة الدخان

صوتية

بصرية

ذخيرة األسلحة الصغيرة  /خراطيش

مادة دفع

بارود أسود

نارية

عديمة الدخان

قاعدة أحادية

قاعدة مزدوجة

سائل

حمض النتريك األحمر الدخاني

كيروسين

قاعدة ثالثية
كورديت

متفجرات

أمثلة على سبيل الذكر وليس
الحصر

عسكرية

بطيئة اإلنفجار
حارقة

مبتكرة  /منزلية
الصنع

خلطات متفجرات

الفسفور األبيض

رمانات الفسفور األبيض

ضوئية

قنبلة ضوئية

ترميت

رمانة حارقة

نابلم

نابلم "بي"

دخانية

رمانة دخانية

مادة دفع

بارود أسود منزلي الصنع

صواعق إشتعالية

رمانة 308-1

كلورات الصوديوم  /سكر

بارود أسود منزلي الصنع

دخان
حارقة

كلوريت الصوديوم  /سكر

الديزل والستيروفوم
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ﺣﺷﻭﺓ ﻣﺗﺷﻅﻳﺔ ﻣﺭﻛﺯﺓ ﺍﻹﺗﺟﺎﻩ
ﺣﺷﻭﺓ ﻗﺭﺻﻳﺔ ﻣﺑﺗﻛﺭﺓ )ﺗﺄﺛﻳﺭ
ﻣﻳﺯﻧﺎﻱ  -ﺷﺎﺭﺩﻳﻥ(

ﻛﻠﻳﻣﻭﺭ ﻣﺑﺗﻛﺭ

ﺑﻁﺎﻧﺔ ﻧﺣﺎﺳﻳﺔ
ﻣﻘﺫﻭﻑ ﻣﺷﻛﻝ ﺍﻧﻔﺟﺎﺭﻳﺎ

ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺃﺣﺎﺩﻱ ﺍﻻﺗﺟﺎﻩ

ﺣﺷﻭﺓ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﺑﺗﻛﺭﺓ )ﺗﺄﺛﻳﺭ
ﻣﻭﻧﺭﻭ(

ﺣﺷﻭﺓ ﻣﺗﺷﻅﻳﺔ ﺇﺗﺟﺎﻫﻳﺔ

ﺑﻁﺎﻧﺔ ﻓﻭﻻﺫﻳﺔ

ﻣﻊ ﺑﻁﺎﻧﺔ ﻣﻌﺩﻧﻳﺔ
ﺩﻭﻥ ﺑﻁﺎﻧﺔ ﻣﻌﺩﻧﻳﺔ

ﺃﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﺫﻛﺭ ﻭﻟﻳﺱ
ﻟ

ﺿﺑﻁ ﺍﻟﺣﺷﻭﺓ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ

ﺭﻣﺎﻧﺔ ﻣﺑﺗﻛﺭﺓ

ﻭﻋﺎء ﻗﻬﻭﺓ
ﻭﻋﺎء ﺯﺟﺎﺟﻲ
ﻟﻐﻡ ﺭﻭﺳﻲ ﻣﺿﺎﺩ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ

ﻟﻐﻡ ﻣﺑﺗﻛﺭ
ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻣﺗﻌﺩﺩ
ﺍﻻﺗﺟﺎﻫﺎﺕ

ﻟﻐﻡ "ﻛﺎﺳﺭ ﺍﻷﺭﺟﻝ"
ﻗﺫﻳﻔﺔ ﻫﺎﻭﻥ ﺻﺎﺭﻭﺧﻳﺔ ﻣﺑﺗﻛﺭﺓ

ﻗﺫﻳﻔﺔ ﻫﺎﻭﻥ ﻣﺑﺗﻛﺭﺓ
ﻗﺫﻳﻔﺔ "ﻣﺩﻣﺭ ﺍﻟﺛﻛﻧﺎﺕ"
ﺻﺎﺭﻭﺥ ﻣﺑﺗﻛﺭ

ﺻﻭﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﺳﺎﻡ

الحشوة الرئيسية
القنبلة الملقاة من الجو

بدافع تفجير من أجل االنفجار .ويمكن

جسم متفجر ملقى من طائرة .يمكن أن

ضبطھا في شكل خراطيش أو في شكل

يحتوي على سائل قابل لالشتعال مع

كتلة مواد متفجرة معدة لالستعمال في

حشوة متفجرة أو تركيبة ضوئية ومضية

الموقع دون وضعھا في حاوية.

أو حشوة متفجرة.

دافع التفجير

المتفجرات الثنائية
كون من خالل دمج مادتين
مادة متفجرة ُت ّ
غير متفجرتين )مؤكسد ووقود(.
لوازم التفجير
األجھزة والمواد المستعملة في التفجير.
أمثلة على ذلك :أداة تغصين الكبسولة
وأجھزة التفجير ومقياس جالفانو للدارات
التفجير.
العنصر المتفجر
مادة متفجرة تلبي المعايير المنصوصة
للعدم الحساسية للتفعيل وعادة ما تكون
متفجرات غير حساسة للمفجر و ُتفعل

متفجرات شديدة اإلنفجار وحساسة بما
يكفي لتفعل من قبل متفجرات صغيرة
وھي قوية بما يكفي للتسبب في تفعيل

المتفجرات التجارية
متفجرات مصنعة ومستعملة لغايات
تجارية أو صناعية أو ترفيھية.
حبل التفجير
أنبوب قماشي مرن عازل للماء يحتوي
على متفجرات شديدة اإلنفجار مصممة
لنقل موجة التفجير.

الحشوة الرئيسية )بادئ التفجير ثم دافع

التأثير أحادي اإلتجاه

التفجير ثم الحشوة الرئيسية(.

حشوة رئيسية مضبوطة بطريقة تسمح

المتفجرات الكتلية )في شكل كتل(

بتوجيه تأثير اإلنفجار نحو منطقة معينة.

حشوة متفجرة في تغليفھا األصلي أو تمت

الديناميت

إزالتھا من أسلحة أو ذخيرة.

متفجرات شديدة اإلنفجار مستعملة للتفجير

المتفجرات المقولبة
متفجرات سالئة مسكوبة في قالب لتصبح
بعد ذلك في صلبة.

وتتكون باألساس من خليط )للعد ال
للحصر( نيتروقليسيرين ونيتروسيليلوز
ونتيرات اآلمونيوم ونيترات السوديوم
ومواد كربونية.
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الحشوة الرئيسية
المركبات المتفجرة:
مواد متجانسة تحتوي جزيئاتھا على
األكسيجين والكربون والھدروجين
الضروريين لعملية اإلشتعال.
مقذوف مكون انفجاريا
حشوة مبتكرة متفجرة مع صفيحة
معدنية مقعرة يتغير شكلھا نتيجة
التفجير إلى رصاصة سريعة جدا قادرة
على اختراق الدروع.
خليط متفجرات مؤكسد الوقود
خليط متفجر متكون من وقود ومؤكسد
يحترق بسرعة علية جداأو ينفجر
ليحدث بذلك موجة عصف.
متفجرات شديدة اإلنفجار
مركب أو خليط كيميائي قادر على
تحمل موجة التفعيل .ليس من

الضروري أن تكون ھذه المتفجرات

رمانة مبتكرة

محصورة ذلك أنھا تشتعل فوريا لتنتج

سالح مبتكر يحتوي مكونات عسكرية

حرارة وغازات وتمدد سريع للمادة

أو منزلية الصنع ،مصممة لالنفجار

وموجة صدم  /تفجير.

عند نزع الدبوس )عادة ممسوكة باليد

كاليمور مبتكر

ولكن يمكن أن تكون مقذوفة(.

سالح مبتكر عسكري أو منزلي

قذيفة ھاون مبتكرة

الصنع ،مصمم إلطالق عدد من

سالح مبتكر يحتوي على مكونات

الكرات الحديدية أو أنواع أخرى من

عسكرية أو منزلية الصنع مصممة

الشظايا في اتجاه معين.

إلطالق حشوة متفجرة نحو الھدف.

متفجرات مبتكرة  /متفجرات منزلية
الصنع
مركبات خلطات متفجرات غير عادية
 /تم إعدادھا حسب وصفات  /تركيبات
معينة من مكونات متوفرة .وعادة ما
تستعمل عند عدم توفر المتفجرات
التجارية  /العسكرية.
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الحشوة الرئيسية )يتبع(
صاروخ مبتكر

ضبط الحشوة الرئيسية

الصواريخ الموجھة

سالح مبتكر يحتوي على مكونات

إعداد الحشوة الرئيسة ومواد أخرى

ذخيرة ذات دفع ذاتي ،يمكن التحكم في

عسكرية أو منزلية الصنع مصممة لدفع

)عادة ما تكون معدنية( أو تصميمھا

مسار طيرانھا.

حشوة متفجرة نحو الھدف.

لصنع سالح فعال لمھاجمة األفراد

تأثير "ميزناي  -شاردين"

والمركبات والمباني.

كيفية تفجير صفيحة عريضة من

خلطات كيميائية وسوائل سريعة

المتفجرات العسكرية

المتفجرات .تتوسع موجة العصف

االشتعال تتسبب في اشتعال النيران.

متفجرات مصنوعة من أجل االستعمال

مباشرة بعيدا عن سطح المتفجرات

العسكري.

)عموديا(.

مادة متفجرة في حالة سائلة .أمثلة:

األلغام

ذخيرة الھاون

أستارات حامض النيتريك

ذخيرة متفجرة توضع تحت األرض أو

ذخيرة كاملة متكونة من قذيفة ونظام

)النيتروغليسيرين ،النيتروغليكول(

على مقربة منھا أو أسطح أخرى و

دفع يتم إطالقھا من مدفع الھاون.

ودينيترات غليكول اإليثيلين.

تفعل من خالل وجود أو اقتراب أو

وتتألف القذيفة عادة من صاعق وحاوية

مالمسة شخص أو مركبة أو طائرة أو

مملوئة بالمتفجرات شديدة اإلنفجار أو

زورق لھا بما في ذلك سفن اإلنزال.

حشوات أخرى وطوق الطيران

حشوة رئيسية حارقة

المتفجرات السائلة

المتفجرات بطيئة اإلنفجار
مركب أو خليط كيميائي مصمم
لالشتعال بسرعة وعادة ما يكون
محصورا حتى ينفجر.

والذيل.
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الحشوة الرئيسية )يتبع(
الذخيرة

معدنية نحو الھدف مع اإلبقاء على

إغراقھا ،أو منع السفن )أو المركبات

جسم كامل محشو بالمتفجرات أو مواد

الصفيحة سليمة.

البحرية( من دخول منطقة ما .وال يشمل

الدفع أو المواد الحارقة أو المواد

المقذوف

الكيميائية والبيولوجية وإشعاعية والنووية

جسم مقذوف بفعل قوة خارجية يواصل

من أجل اإلستعماالت العسكرية بما في

مساره بفضل قصوره الذاتي .ويمكن أن

ذلك الھدم.

تكون للقذوفات حشوات مختلفة بما في

الحشوة المشكلة

تأثير "مونرو"

المتفجرات أو الكيماويات.

حشوة متفجرة تشتمل على متفجرات

تركيز لقوة العصف بسبب تجويف أو

مادة الدفع

فراغ مُحدث في سطح المتفجرات.

مادة متفجرة تعمل باالحتراق وذلك

التأثير متعدد االتجاھات

إلطالق الغازات بطريقة متحكم فيھا من

ضبط للشحنة الرئيسية بحيث يتوسع

أجل دفع جسم ما.

االنفجار في كل االتجاھات.

الصاروخ

متفجرات البالستيك

ذخيرة ذاتية الدفع يعتمد الضغط الغازي

مادة متفجرة مرنة وطيعة في درجات

للوقود سريع االشتعال وذلك لنقل الحمولة

الحرارة العادية.

)الرأس الحربي( لھدف معين.

الحشوة القرصية

األلغام البحرية

استعمال المتفجرات إلطالق صفيحة

ذخيرة قابلة لالنفجار موضوعة في الماء
من أجل إلحاق الضرر بالسفن أو

ھذا المصطلح العبوات التي يتم وضعھا
أسفل السفن أو منشئات الموانئ من قبل
غطاسين.

مشكلة وذلك لتركيز قوة االنفجار باعتماد
تأثير "مونرو" نحو اتجاه معين من أجل
قطع الھدف أو اختراقه.
الذخيرة الفرعية
ذخائر صغيرة تنفصل عن الذخيرة األم.
يمكن تصنيف ھذه الذخائر كقنيبالت أو
رمانات أو لغيمات.
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مصدر الطاقة

جھاز يخزن أو يطلق الطاقة الكھربائية أو
الميكانيكية .وتتمثل المعلومات الرئيسية
حول مصدر الطاقة في نوعه ومصدره
وعدد البطاريات وكيفية ضبطھا )متسلسلة
أو متوازية( والجھد الكھربائي وكيف تم
وصله من أجل غلق مفتاح العبوة الناسفة
المبتكرة.

 طاقة كھربائية
 طاقة ميكانيكية
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أمثلة على سبيل الذكر وليس الحصر
بطارية  1.5فولت
دارة متوازية

بطارية  6فولت
بطارية  9فولت

تيار مستمر

مــصــدر الــطــاقــة

بطارية  12فولت
دارة متسلسلة

مكثف كھربائي

طاقة كھربائية
ذراع تدوير

تيار متردد

مصدر طاقة غير متقطع

نابض لولبي
طاقة ميكانيكية
نابض صفائحي

مصدر الطاقة )يتبع(
التيار المتردد
تيار كھربائي يمر عبر الدارة في اإلتجاھين
مع حصول التغير في االتجاه حسب تردد
محدد ومعين.
التيار المستمر
تيار يمر عبر الدارة في اتجاه واحد فقط.

الدارة المتسلسلة
عدة بطاريات )أو مصادر طاقة أخرى( كل
طرف موجب فيھا موصول بالطرف السالب
في البطارية الموالية ،مما ينتج عنه زيادة في

الجھد الكھربائي المتوفر.

الدارة المتوازية

الطاقة الميكانيكية

عدة بطاريات )أو مصادر طاقة أخرى(

طاقة مخزنة أو مطلقة ينتج عنھا تحرك أحد

أطرافھا الموجبة موصولة ببعضھا البعض،

مكونات العبوة الناسفة المبتكرة.

وأطرافھا السالبة أيضا موصولة ببعضھا
البعض ،مما ينتج عنه زيادة في التيار

الدارة المتسلسلة المتوازية

المتوفر.

الجمع بين دارة متوازية ودارة متسلسلة أو

أكثر.
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الحاوية
اإلخفاء

 اإلخفاء

وعاء يستعمل عادة لمنع اكتشاف

 التجميع

العبوة الناسفة بالتفتيش البصري.
ويمكن أيضا استعمالھا لإلضافة
الشظايا عند االنفجار.

التجميع
حاوية تستعمل عادة لتجميع مكونات
الحشوة الرئيسية .ويمكن أيضا
استعمالھا إلضافة الشظايا عند
اإلنفجار.
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أمثلة على سبيل الذكر وليس الحصر
نيلون

معدن

ورق كرتون

المادة
بالستيك

مطاط

عضوية

اإلخفاء  /التمويه

الحـــاويـــة

النوع

تجميع المكونات
اللون

أنبوب

أنبوب داخلي

مَر َكبة

عجلة

وعاء  /إبريق

صندوق

بقايا بشرية

حيوان حي

جثة حيوان

إنسان حي

ذخيرة ُمفرغة )مُجوفة(

المعززات

ما يتم إضافته قصدا كأحد المكونات وذلك
لتعديل التأثير المطلوب من العبوة الناسفة
المبتكرة .تبقى العبوة فعالة ولكن ينتج عنھا
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 مبتكرة
 تجارية  /صناعية سامة
 تجارية  /مواد صناعية سامة

تأثير مختلف .يمكن أن يكون ھذا التأثير مثال
المزيد من القوة التدميرية أو نشر مواد

 عسكرية  /تسليحية

خطيرة )إشعاعات ،كيماويات ،إلخ (.أو
غيرھا وذلك لتعزيز تأثير العبوة الناسفة
المبتكرة.

تنطبق المصطلحات المستعملة في ھذا المعجم فقط على
المعززات المستعملة كثأثير إضافي في العبوات الناسفة
المبتكرة وليس على أسلحة الدمار الشامل أين تكون النتيجة
التكتيكية األساسية التأثير االنفجاري.
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وقود
شظايا
حيوان

مبتكرة
سموم عضوية

نبات
كيميائية

المــعــززات

مواد كيميائية صناعية
سامة
تجارية  /مواد صناعية
سامة

مواد بيولوجية صناعية
سامة
مواد إشعاعية صناعية
سامة

عنصر كيميائي
عسكرية  /تسليحية
عنصر بيولوجي

تنطبق المصطلحات المستعملة في ھذا المعجم فقط على المعززات المستعملة كثأثير
إضافي في العبوات الناسفة المبتكرة وليس على أسلحة الدمار الشامل أين تكون النتيجة
التكتيكية األساسية التأثير االنفجاري.

المعززات )يتبع(
سم حيوي
مادة سامة مستخلصة من النباتات أو
الحيوانات.
عنصر بيولوجي
كائن مجھري يتسبب في مرض
األفراد أو النباتات أو الحيوانات أو في
تلف المواد.
عنصر كيميائي
مادة كيميائية معدة للعمليات العسكرية
كالقتل أو إلحاق إصابة بليغة أو
التعجيز وذلك باألساس من خالل
تأثيراتھا الفيزيولوجية .وال يشمل ھذا
المصطلح مواد مكافحة الشغب التي
تستعمل لفرض األمن ومبيدات
األعشاب الطفيلية والشعالت الدخانية.

الشظايا
أجسام صغيرة مصصمة لالنطالق
بسرعة بفضل قوة االنفجار.

الوقود
مادة قابلة لالشتعال مصممة لتعزيز
التأثير االحتراقي والبصري للعبوة
الناسفة المبتكرة.

جھاز نشر اإلشعاعات )القنبلة القذرة(
تجميع مبتكر لمجموعة من المكونات
المصممة لنشر المواد اإلشعاعية من
أجل التدمير أو إلحاق الضرر أو
اإلصابة).ال نتحدث ھنا عن األسلحة
النووية(.
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مادة بيولوجية صناعية سامة
مادة بيولوجية مصنعة أو مستعملة أو
منقولة أو مخزنة ألغراض صناعية أو
طبية أو تجارية ويمكن أن تشكل تھديدا
بالعدوى أو بالسم.
مادة كيميائية صناعية سامة
كيماويات مطورة ألغراض صناعية أو
بحثية من قبل المصانع أو الحكومات أو
الباحثين .مثال :مبيدات األعشاب
الطفيلية ،البتروكيماويات ،األسمدة
والمواد اآلكلة والسموم ،إلخ .ھذه
الكيماويات ليست مصنعة باألساس من
أجل إحداث ضحايا بشرية وجعل
المعدات والمنشئات والمواقع خطرة
لالستعمال البشري .فمثال ،إنّ سيانيد
الھيدروجين وكلوريد الساينوجين
والفوسجين والكلوروبيكرين كيماويات
صناعية يمكنھا أن تكون أيضا عناصر
كيميائية عسكرية.

المعززات )يتبع(
المواد الصناعية السامة

المواد اإلشعاعية الصناعية السامة

مصطلح شامل للمواد السامة أو المشعة

مادة إشعاعية مصنعة أو مستعملة أو

في شكلھا الصلب أو السائل أو الرذاذي

منقولة أو مخزنة ألغراض تجارية أو

أو الغازي والتي يمكن استعمالھا أو

طبية أو صناعية .مثال :قضبان الوقود

تخزينھا ألعراض صناعية أو تجارية

النووي المستنفذ ،مصادر طبية )العالج

أو طبية أو عسكرية أو منزلية .ويمكن

اإلشعاعي لمرضى السرطان( ،إلخ.

أن تكون المواد الصناعية السامة
كيماوية أو بيولوجية أو إشعاعية
وتعرف بـ :المواد الكيماوية الصناعية
السامة أو المواد البيولوجية الصناعية
السامة أو المواد اإلشعاعية الصناعية
السامة.

48

المسرد
المصطلح بالعربية

المصطلح باالنجليزية

مفتاح صوتي

Acoustic

جھاز استشعار يكتشف الصوت ويستعمله لتفعيل العبوة.

مفتاح األشعة تحت الحمراء
النشطة

Active Infrared

جھاز استشعار يبث شعاع أشعة تحت حمراء لجھاز استقبال ليشكل بذلك وصلة غير
مرئية والتي اذا ما انقطعت ،ترسل الطاقة إلى بادئ التفجير .ھذه األجھزة ھي عبارة عن
النسحة اإللكترونية لسلك التعثر.

عبوة ناسفة محمولة في
طائرة

Air Born IED
)(ABIED

القنبلة الملقاة من الجو

Air-Dropped
Bomb

التيار المتردد

Alternating
)Current (AC

عبوة ناسفة موضوعة على Animal Borne IED
حيوان
Anti-Aircraft
مضادة للطائرات
مضادة للمدرعات
مضاد لخبراء التخلص من
المخلفات المتفجرة
مضادة للمستجيبين األوائل

Anti-Armor
Anti-EOD
Anti-First
Responder

التعريف

عبوة ناسفة موضوعة أو مخفية في طائرة.

49

الصفحة
23
23

10

جسم متفجر ملقى من طائرة .يمكن أن يحتوي على سائل قابل لالشتعال مع حشوة
متفجرة أو تركيبة ضوئية ومضية أو حشوة متفجرة.

36

تيار كھربائي يمر عبر الدارة في اإلتجاھين مع حصول التغير في االتجاه حسب
تردد محدد ومعين.

42

عبوة يتم توصيلھا إلى الھدف عبر حيوان.

10

عبوة ناسفة ھدفھا األولي إلحاق الضرر بالطائرات أو حمولتھا ،أو تدميرھما

15

عبوة ناسفة مبتكرة تعتمد على تأثير أحادي اإلتجاه للمتفجرات الختراق المركبات المدرعة.

15

عبوة ناسفة غايتھا قتل أو جرح خبير التخلص من المخلفات المتفجرة أو لمقاومة
إجراءات إبطال المفعول.
عبوة ناسفة ھدفھا األولي قتل المستجيب األول أو جرحه والذي يمكن أن من قوات األمن أو
الشرطة أو اإلسعاف أو اإلطفاء.

15
15

المسرد )يتبع(

50

المصطلح بالعربية

المصطلح باإلنجليزية

التعريف

مضاد للبنية األساسيةالتحتية

Anti-Infrastructure

عبوة ناسفة ھدفھا األولي إلحاق الضرر بالبنى األساسية أو تدميرھا على غرار أنابيب الغاز وأبراج
االتصاالت والجسور وخطوط الخدمات/المرافق على غرار المحوالت الكھربائية أو مضخات الماء.

15

مضادة للمركبات البحرية

Anti-Maritime

عبوة ناسفة مبتكرة ھدفھا األولي ھو إلحاق الضرر بمركبات البحرية أو حمولتھا ،أو تدميرھما.

15

مضادة لألفراد

Anti-Personnel

عبوة ناسفة مبتكرة ھدفھا األولي قتل أو جرح األفراد.

15

المضاد للمركبات

Anti-Vehicle

مفتاح تسليح

Arming Switch

عبوة ناسفة ھدفھا األولي ھو إلحاق الضرر بالمركبات أو تدميرھا  -ال تھدف إلى اختراق
درع المركبة
مفتاح يمنع العبوة الناسفة من التسليح إلى أن تتوفر مجموعة مناسبة من المعايير ومن ثم يتم التسليح
ويُسمح للعبوة باالنفجار.

الصفحة

15
23

المكونات ذات الصلة

Associated
Components

 -١ھي المكونات التي توجد في العبوات الناسفة المبتكرة أو األنظمة األسلحة المبتكرة أو
 -٢األدوات الضرورية لصناعة المكونات؛ أو -٣المواد األولية لتشمل أيضا المتفجرات.

1

جغرافيا الھجوم

Attack Geography

وصف لمقطع من الطريق أو المباني أو الغطاء النباتي إلخ .يمكن أن يستعمل العدو
الخصوصيات الجغرافية للموقع لتوجيه القوات المستجيبة أو إبطاء تقدمھم أو لمنع تتبع
المفسدين.

10

مفتاح بارومتري

Barometric

جھاز استشعار يعمل كمفتاح من خالل قياس الضغط الجوي )ھواء/ماء(.

23

المتفجرات الثنائية

Binary Explosive

كون من خالل دمج مادتين غير متفجرتين )مؤكسد ووقود(.
مادة متفجرة ُت ّ

36

عنصر بيولوجي

Biological Agent

كائن مجھري يتسبب في مرض األفراد أو النباتات أو الحيوانات أو في تلف المواد.

47

سم حيوي

Bio-Toxin

مادة سامة مستخلصة من النباتات أو الحيوانات.

47

المسرد )يتبع(
التعريف

51

المصطلح بالعربية

المصطلح باإلنجليزية

لوازم التفجير

Blasting Accessory

العنصر المتفجر

Blasting Agent

كبسولة تفجير  /مفجر

Blasting
Cap/Detonator

دافع التفجير

Booster

للتسبب في تفعيل الحشوة الرئيسية )بادئ التفجير ثم دافع التفجير ثم الحشوة الرئيسية(.

المتفجرات الكتلية )في شكل

Bulk Explosives

حشوة متفجرة في تغليفھا األصلي أو تمت إزالتھا من أسلحة أو ذخيرة.

36

المتفجرات المقولبة

Cast Explosive

متفجرات سالئة مسكوبة في قالب لتصبح بعد ذلك في صلبة.

36

عنصر كيميائي

Chemical Agent

مادة كيميائية معدة للعمليات العسكرية كالقتل أو إلحاق إصابة بليغة أو التعجيز وذلك باألساس من خالل
تأثيراتھا الفيزيولوجية .وال يشمل ھذا المصطلح مواد مكافحة الشغب التي تستعمل لفرض األمن
ومبيدات األعشاب الطفيلية والشعالت الدخانية.

47

األجھزة والمواد المستعملة في التفجير .أمثلة على ذلك :أداة تغصين الكبسولة وأجھزة التفجير ومقياس
جالفانو للدارات التفجير.
مادة متفجرة تلبي المعايير المنصوصة للعدم الحساسية للتفعيل وعادة ما تكون متفجرات غير حساسة
للمفجر و ُتفعل بدافع تفجير من أجل االنفجار .ويمكن ضبطھا في شكل خراطيش أو في شكل كتلة مواد
متفجرة معدة لالستعمال في الموقع دون وضعھا في حاوية.
جھاز يحتوي على متفجرات حساسة ،معدة إلحداث موجة تفجير .ويمكن أن تكون كھربائية أو غير كھربائية
)عادية(.
متفجرات شديدة اإلنفجار وحساسة بما يكفي لتفعل من قبل متفجرات صغيرة وھي قوية بما يكفي

الصفحة
36
36

29
36

كتل(

مفتاح التفاعل الكيميائي

Chemical Reaction

مفتاح يعتمد على تفاعل مكونات كيميائية للحصول على مھلة زمنية قبل تفعيل سلسلة التفجير.

23

مفتاح آلية عمل الساعة

Clock Mechanism

استعمال األجزاء الداخلية للساعة بطريقة مبتكرة لتفعيل العبوة ناسفة.

23

مفتاح الدارة المنھارة

Collapsing Circuit

مفتاح يعتمد على دارة مصممة الكتشاف فشل في دارة نشطة )قطع األسالك أو استنزاف البطارية(وذلك
من خالل مراقبة الجھد واألمبيرة في الدارة المستھدفة.

23

المسرد )يتبع(

52

المصطلح بالعربية

المصطلح باإلنجليزية

التعريف

مفتاح التحكم

Command

نوع من المفاتيح التي ُتمكن العدو من اختيار لحظة التفجير.

23

قذيفة التحكم

Command Projectile

استعمال رصاصة األسلحة الصغيرة إلغالق الدارة وذلك عبر اختراق صفيحتين معدنيتين إثنتين .يضع
ھذا المفتاح مسافة بين نقطة اإلشعال ونقطة التماس.

23

سلك تحكم

Command Wire
)IED (CWIED

تكون كل من نقطة اإلشعال ونقطة التماس متباعدتين ولكن مرتبطتان معا بسلك .وقد يحتوي سلك التحكم
على مصادر طاقة متعددة قرب كل من نقطة اإلشعال ونقطة نقطة التماس وذلك لتجنب المقاومة المنجرة
عن طول السلك.

23

المتفجرات التجارية

Commercial
Explosives

اإلخفاء

Concealment

التجميع

Confinement

الصفحة

متفجرات مصنعة ومستعملة لغايات تجارية أو صناعية أو ترفيھية.

36

وعاء يستعمل عادة لمنع اكتشاف العبوة الناسفة بالتفتيش البصري .ويمكن أيضا استعمالھا

43

لإلضافة الشظايا عند االنفجار.
حاوية تستعمل عادة لتجميع مكونات الحشوة الرئيسية .ويمكن أيضا استعمالھا إلضافة الشظايا عند

43

اإلنفجار.

األجھزة اإللكترونية المنزلية

Consumer Electronics

أجھزة التحكم الالسلكي البسيطة ،المتوفرة في األسواق )الغاية من صنعھا ليست اإلتصاالت(.

24

سلك السحق

Crush Wire

نقطة تماس )أو أكثر من واحدة( ممتدة على طول السلك والتي تفعل العبوة الناسفة عندما يتم سحقھا.

24

التحكم الالسلكي المبتكر

Custom Radio
)Controlled (RC

لوحة دارات ذات تحكم عن بعد معدة حسب الحاجة.

24

حبل التفجير

Detonating cord

التيار المستمر

)Direct Current (DC

التأثير أحادي اإلتجاه

Directional Effect

أنبوب قماشي مرن عازل للماء يحتوي على متفجرات شديدة اإلنفجار مصممة لنقل موجة التفجير.
تيار يمر عبر الدارة في اتجاه واحد فقط.
حشوة رئيسية مضبوطة بطريقة تسمح بتوجيه تأثير اإلنفجار نحو منطقة معينة.

36
42
36

المسرد )يتبع(

53

المصطلح بالعربية

المصطلح باإلنجليزية

التعريف

مفتاح اإلزاحة

Displacement

مفتاح يستعمل إبريق أو وعاء يحتوي على نقطتا تماس ،األولى ثابتة والثانية تطفو .وعندما يبدأ السائل في
ملئ الوعاء تتالمس النقطتان وتغلق الدارة.

24

مفتاح النغمة المزدوجة متعددة
الذبذبات

Dual Tone Multi)Frequency (DTMF

مفتاح يجمع جھاز اإلرسال وجھاز االستقبال باستعمال نغمة مزدوجة وجھاز ذبذبات متعددة وھو ما
يسمح بتحديد توقيت التسليح واالشعال بدقة وبالتالي ،تجنب اإلشعال غير المقصود.

24

الديناميت

Dynamite

متفجرات شديدة اإلنفجار مستعملة للتفجير وتتكون باألساس من خليط )في سبيل الذكر وليس الحصر(

الصفحة

36

نيتروقليسيرين ونيتروسيليلوز ونتيرات اآلمونيوم ونيترات السوديوم ومواد كربونية.

بادئ تفجيركھربائي

Electric

بادئ تفجير يفعل من خالل شحنات كھربائية تنتج حرارة أو شرارة.

29

بادئ تفجير إلكتروني

Electronic

بادئ تفجير يُتحكم فيه من خالل دفق مسيطر عليه* من اإللكترونات.

29

العبوة الناسفة المرفوعة

Elevated

العبوات الناسفة الموضوعة على السطح :معلقة من أعلى أو على سطح مبنى ،إلخ.

خصوصيات وضع العبوة

Emplacement

مكان وضع العبوة لمھاجمة الھدف.

المعززات

Enhancements

صافي الوزن المقدر للمتفجرات
تحليل سمات الھجوم  /توصيف
العبوة

Estimated Net
Explosive Weight
Event Signature
Development /
Device Profiling

ما يتم إضافته قصدا كأحد المكونات وذلك لتعديل التأثير المطلوب من العبوة الناسفة المبتكرة .تبقى العبوة فعالة

10
10
45

ولكن ينتج عنھا تأثير مختلف .يمكن أن يكون ھذا التأثير مثال المزيد من القوة التدميرية أو نشر مواد خطيرة.
الوزن المقدر للحشوة الرئيسية المستقى من مالحظة تأثيرات العصف وخصوصيات حفرة االنفجار)العمق
والقطر(.
عملية تحليل المعرفات التكتيكية والتقنية لحادث عبوة ناسفة مبتكرة
وذلك من أجل دعم عملية حماية القوات واالستھداف والمتابعة القضائية وتحديد مصدر المواد المستعملة.

10
1

المسرد )يتبع(
المصطلح بالعربية

المصطلح باإلنجليزية

سلك جسري منفجر

Exploding Bridge
)Wire (EBW

االنفجار

Explosion

المركبات المتفجرة

Explosive
Compounds

سلسلة التفجير

Explosive Train

مقذوف مكون انفجاريا
اإلنذار الخاطئ

Explosively Formed
)Projectile (EFP
False

االكتشاف  /المخبأ

Find / Cache

مفتاح االشعال

Firing Switch

حماية القوات

Force Protection

التعريف

54
الصفحة

عملية مرور شحنة كھربائية قوية جدا عبر السلك الجسري مما يتسبب في تفجير السلك واطالق طاقة
صدمية وحرارية قادرة على تفعيل الشحنة المنفجرة )غير الحساسية نسبيا( عند مالمستھا للسلك الجسري.

29

تفاعل نووي أو كميائي أو فيزيائي يؤدي إلى إطالق مفاجئ للطاقة.

1

مواد متجانسة تحتوي جزيئاتھا على األكسيجين والكربون والھدروجين الضروريين لعملية اإلشتعال.
عملية إشعال عناصر مرتبة بشكل معين يؤدي إلى تفجير الحشوة.
حشوة مبتكرة متفجرة مع صفيحة معدنية مقعرة يتغير شكلھا نتيجة التفجير إلى رصاصة سريعة جدا
قادرة على اختراق الدروع.
حوادث العبوات الناسفة المبتكرة التي يتم تحديدھا بشكل خاطئ رغم االبالغ عنھا مع حسن النية أنھا عبوة
ناسفة مبتكرة والتي يتم تصنيفھا الحقا على أنھا إنذار خاطئ بعد عملية تخلص إيجابية من المخلفات
المتفجرة.
حوادث العبوات الناسفة المبتكرة التي تشتمل على اكتشاف و/أو إيجاد عبوة ناسفة مبتكرة لم توضع أو
تستعمل بعد ويشمل ھذا أيضا
مكوناتھا و أدوات صنعھا.
المكون الذي يفعل سلسلة التفجير.
اإلجراءات الوقائية التي تتخذ من أجل تقليص العمليات العدوانية ضد العاملين لدى األمم المتحدة وقوات
الدول المشاركة )جيش أو شرطة( والموارد والمنشآت والمعلومات الحيوية.

37
1
37
1

1

24
2

الشظايا

Fragmentation

أجسام صغيرة مصصمة لالنطالق بسرعة بفضل قوة االنفجار.

47

الوقود

Fuel

مادة قابلة لالشتعال مصممة لتعزيز التأثير االحتراقي والبصري للعبوة الناسفة المبتكرة.

47

المسرد )يتبع(
المصطلح بالعربية

المصطلح باإلنجليزية

خليط متفجرات مؤكسد الوقود

Fuel Oxidizer
)eXplosive (FOX
Mixture

بادئ تفجير الحراري

Heat

متفجرات شديدة اإلنفجار

High Explosive

الخدعة

Hoax

المخبرون )اإلخبارية البشرية(

Human Tip

مفتاح ھيدروستاتي

Hydrostatic

التعريف
خليط متفجر متكون من وقود ومؤكسد يحترق بسرعة علية جداأو ينفجر ليحدث بذلك موجة

55
الصفحة
37

عصف.
بادئ التفجير يعمل كعنصر إشعال من خالل الحرارة .وقد يشمل ھذا توجيه حرارة مباشرة إلى
المتفجرات الحساسة.
مركب أو خليط كيميائي قادر على تحمل موجة التفعيل .ليس من الضروري أن تكون ھذه

29
37

المتفجرات محصورة ذلك أنھا تشتعل فوريا لتنتج حرارة وغازات وتمدد سريع للمادة وموجة صدم
 /تفجير.

حوادث ذات الصلة بالعبوات
الناسفة المبتكرة
المُشعل )جھاز اإلشعال(
كاليمور مبتكر

IED Related
Incidents
Ignitor
Improvised
Claymore

صنع مجسم يشبه العبوة الناسفة المبتكرة وتكون الغاية من ذلك إثارة اإلستجابة واإلستدراج.
معلومة تقدم بطريقة مسبقة و/أو سرية بخصوص العبوات الناسفة المبتكرة أو المواد ذات الصلة أو
األشخاص ذوي الصلة .ويمكن أن ُتستمد المعلومة من السكان المحليين أو الحكومة أو أجھزة
المخابرات أو من مصادر داخلية.

2
10

مفتاح مصمم إلغالق الدارة أو القيام بحركة ميكانيكية من خالل تغير ضغط السائل.

24

حدث يشتمل على واحدة أو أكثر من الحوادث أو العمليات المتعلقة بالعبوات الناسفة المبتكرة  :العبوات
الناسفة المبتكرة ،االكتشاف/المخبأ ،التسليم ،الخدعة ،اإلنذار الخاطئ.

2

جھاز مصمم إلنتاج شعلة أو شرارة لبدء سلسلة التفجير.

29

سالح مبتكر عسكري أو منزلي الصنع ،مصمم إلطالق عدد من الكرات الحديدية أو أنواع أخرى
من الشظايا في اتجاه معين.

37

المسرد )يتبع(
المصطلح بالعربية
العبوات الناسفة المبتكرة

متفجرات مبتكرة  /متفجرات
منزلية الصنع

رمانة مبتكرة

المصطلح باإلنجليزية

التعريف

Improvised
Explosive Device
)(IED

عبوة موضوعة أو مصنوعة بطريقة مبتكرة تحتوي على كيماويات مدمرة أو قاتلة أو ضارة أو نارية أو
حارقة ومصممة للتدمير أوالتعجيز أو إلحاق الضرر أو اإللھاء .ويمكن للعبوة أن تحتوي على مكونات
عسكرية ولكن عادة ما تكون متكونة من مكونات غير عسكرية.

Improvised
Explosive /
Homemade
Explosive
)(IE / HME
Improvised
Grenade

قذيفة ھاون مبتكرة

Improvised Mortar

صاروخ مبتكر

Improvised Rocket

األسلحة المبتكرة

Improvised
Weapons

الدارة المتوازية

In Parallel

الدارة المتسلسلة

In Series

حشوة رئيسية حارقة

Incendiary

السلوكيات

Incident
Atmospherics

مركبات خلطات متفجرات غير عادية  /تم إعدادھا حسب وصفات  /تركيبات معينة من مكونات
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37

متوفرة .وعادة ما تستعمل عند عدم توفر المتفجرات التجارية  /العسكرية.
سالح مبتكر يحتوي مكونات عسكرية أو منزلية الصنع ،مصممة لالنفجار عند نزع الدبوس )عادة

37

ممسوكة باليد ولكن يمكن أن تكون مقذوفة(.
سالح مبتكر يحتوي على مكونات عسكرية أو منزلية الصنع مصممة إلطالق حشوة متفجرة نحو

37

الھدف.
سالح مبتكر يحتوي على مكونات عسكرية أو منزلية الصنع مصممة لدفع حشوة متفجرة نحو

38

الھدف.
أسلحة مصنوعة بطريقة مبتكرة ومصممة للتدمير أو التعجيز أو الھرسلة أو اإللھاء.

2

عدة بطاريات )أو مصادر طاقة أخرى( أطرافھا الموجبة موصولة ببعضھا البعض ،وأطرافھا
السالبة أيضا موصولة ببعضھا البعض ،مما ينتج عنه زيادة في التيار المتوفر.
عدة بطاريات )أو مصادر طاقة أخرى( كل طرف موجب فيھا موصول بالطرف السالب في البطارية

42

الموالية ،مما ينتج عنه زيادة في الجھد الكھربائي المتوفر.
خلطات كيميائية وسوائل سريعة االشتعال تتسبب في اشتعال النيران.
وصف لسلوك ومزاج المدنيين في موقع الھجوم بعبوة ناسفة مبتكرة  /وجودھم أو غيابھم أو تغير في
كيفية التفاعل عما كان عليه سابقا ،إلخ.

42
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المسرد )يتبع(
المصطلح بالعربية
األحوال الجوية واألوضاع في
الموقع

المصطلح باإلنجليزية
Incident
Environmental
Conditions

التعريف
وصف لألوضاع المحيطة لتشمل األحوال الجوية على غرار الحرارة واألمطار والضباب والوقت،
إلخ.
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بادئ التفجير

Initiator

أي مكون يمكن استعماله لبدء التفجير أو اإلشعال.
يصنف بادئ التفجير إما كمفجر أو كمُشعل )جھاز إشعال(.

27

مفتاح ضوئي  /كھرضوئي

Light / Photoelectric

جھاز استشعار يكتشف تغير في اإلضاءة المحيطة )ضوء  /عتمة  -عتمة  /ضوء(.

24

لمبة ضوئية  /لمبة ومضية

Light Bulb / Flash
Bulb

المتفجرات السائلة

Liquid Explosive

بادئ تفجير إلكتروني يشمل االستعمال المبتكر لسلك اللمبة لتفعيل متفجرات أولية أو
بطيئة البطيئة اإلنفجار.
مادة متفجرة في حالة سائلة .أمثلة :أستارات حامض النيتريك )النيتروغليسيرين ،النيتروغليكول(

29
38

ودينيترات غليكول اإليثيلين.
Long Range
ھاتف السلكي بعيد المدى
Cordless
)Telephone (LRCT
المتفجرات بطيئة اإلنفجار

Low Explosive

مفتاح مغناطيسي

Magnetic

الحشوة الرئيسة

Main Charge

ضبط الحشوة الرئيسية

Main Charge
Configuration

الطاقة الميكانيكية

Mechanical Energy

مفتاح يعتمد على ھاتف السلكي ذي قدرة على بث اإلشارة على مسافة أبعد بكثير من الھاتف العادي.

24

مركب أو خليط كيميائي مصمم لالشتعال بسرعة وعادة ما يكون محصورا حتى ينفجر.

38

مفتاح إقترابي يعتمد على الحقل المغناطيسي لتسليح العبوة أو تفجيرھا .ويمكن لھذا المفتاح استشعار
حقل مغناطيسي نشط وإغالق المفتاح عند حصول تشويش في الحقل أو عند االقتراب من حقل
مغناطيسي.
الحشوة المتفجرة الضرورية من أجل الوصول إلى النتيجة النھائية المتوقعة من الذخيرة.
أمثلة عن النتائج النھائية المتوقعة من الذخيرة :تفجير حاوية ما إلحداث موجة عصف وشظايا
أو فصل الذخيرة األم لقذف الذخائر الفرعية أو إحداث تأثيرات أخرى حسب الحاجة والتصميم.

24

إعداد الحشوة الرئيسة ومواد أخرى )عادة ما تكون معدنية( أو تصميمھا لصنع سالح فعال

31

38

لمھاجمة األفراد والمركبات والمباني.
طاقة مخزنة أو مطلقة ينتج عنھا تحرك أحد مكونات العبوة الناسفة المبتكرة.

42

المسرد )يتبع(
المصطلح بالعربية

المصطلح باإلنجليزية

التعريف

مفتاح غشائي

Membrane

مفتاح يشتمل على طبقتين معدنيتين مفصولتان بعازل يفعل العبوة الناسفة إذا ما ثقب أو إذا ما ضُغط.

طريقة التوصيل

Method of
Employment

طريقة التحديد

Method of
Identification

المتفجرات العسكرية

Military Explosives

األلغام

Mine

كيفية توصيل العبوة إلى الھدف.
الطريقة التي يتم من خاللھا تحديد مكان العبوة )أو السالح المبتكر( ومكوناتھا عبر المالحظة بالعين
المجردة أو الحيوانات المساعدة أو المستشعرات )أجھزة اإلستشعار( أو المخبرين.
متفجرات مصنوعة من أجل االستعمال العسكري.
ذخيرة متفجرة توضع تحت األرض أو على مقربة منھا أو أسطح أخرى و تفعل من خالل وجود أو
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اقتراب أو مالمسة شخص أو مركبة أو طائرة أو زورق لھا بما في ذلك سفن اإلنزال.

الصواريخ الموجھة

Missile

ذخيرة ذات دفع ذاتي ،يمكن التحكم في مسار طيرانھا.

38

تأثير "ميزناي  -شاردين"

Misznay-Schardin
Effect

كيفية تفجير صفيحة عريضة من المتفجرات .تتوسع موجة العصف مباشرة بعيدا عن سطح

38

ذخيرة الھاون

Mortar Munition

المتفجرات )عموديا(.
ذخيرة كاملة متكونة من قذيفة ونظام دفع يتم إطالقھا من مدفع الھاون .وتتألف القذيفة عادة من صاعق

38

مفتاح مضاد للحركة/اإلضطراب

Movement /
Anti-Disturbance

الذخيرة

Munition

تأثير "مونرو"

Munroe Effect

بادئ تفجير غير كھربائي

Non-electric

وحاوية مملوئة بالمتفجرات شديدة اإلنفجار أو حشوات أخرى وسدادة والذيل.
مفتاح يتسبب في تالمس نقطتين وبالتالي إتمام الدارة عند تحريك العبوة الناسفة المبتكرة )ميالن أو
اھتزازات(.

25

جسم كامل محشو بالمتفجرات أو مواد الدفع أو المواد الحارقة أو المواد الكيميائية والبيولوجية

39

والراديولوجية والنووية من أجل استعماالت العسكرية بما في ذلك الھدم.
تركيز لقوة العصف بسبب تجويف أو فراغ مُحدث في سطح المتفجرات.
بادئ تفجير يعمل بوسائل غير كھربائية )احتكاك ،كيميائي ،صدمة(.

39
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المسرد )يتبع(
المصطلح بالعربية

المصطلح باالنجليزية

وضع العراقيل

Obstacle Creation

التأثير متعدد االتجاھات

Omni-directional
Effect

مفتاح األشعة تحت الحمراء
غير النشطة
بادئ تفجير يعمل بالدق

Passive Infrared

التعريف
عبوة ناسفة ھدفھا وضع عراقيل للحد من الحركة أو منعھا أو توجيه التحركات نحو وجھة معينة ،كجزء من
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ھجوم معقد أو لنصب كمين.

العبوات الناسفة المحمولة
من قبل االنسان

Percussion
Person Borne IED
)(PBIED

ضبط للشحنة الرئيسية بحيث يتوسع االنفجار في كل االتجاھات.
مفتاح قادر على اكتشاف حركات مصدر حرارة ما .عند استشعار تغير في درجة الحرارة المحيطة ،يقوم جھاز
االستشعار بتفعيل العبوة الناسفة المبتكرة.
بادئ تفجير يعمل عندما يُطرق /يُدق ميكانيكيا.
ھي عبوة ناسفة مبتكرة ملبوسة أو محمولة من قبل شخص ما سواء طواعية أو إرغاما.

39
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متفجرات البالستيك

Plastic Explosive

مادة متفجرة مرنة وطيعة في درجات الحرارة العادية.

39

الحشوة القرصية

Platter Charge

استعمال المتفجرات إلطالق صفيحة معدنية نحو الھدف مع اإلبقاء على الصفيحة سليمة.

39

المفتاح الغطاس

Plunger

مصدر الطاقة

Power Source

مفتاح الضغط

Pressure
Pressure and
Pressure Release

مفتاح الضغط وتسريح
الضغط
مفتاح تسريح الضغط

Pressure Release

العبوة األولية

Primary Device

مفتاح يعتمد على محقنة مثل تلك الموجودة في الحقن .عند الضغط على العبوة ،تنزل المحقنة نحو األسفل مما
يفعل العبوة الناسفة المبتكرة.
جھاز يخزن أو يطلق الطاقة الكھربائية أو الميكانيكية .وتتمثل المعلومات الرئيسية حول مصدر الطاقة في نوعه

25
40

ومصدره وعدد البطاريات وكيفية ضبطھا )متسلسلة أو متوازية( والجھد الكھربائي وكيف تم وصله من أجل
غلق مفتاح العبوة الناسفة المبتكرة.
مفتاح مصمم للعمل عند الضغط في اتجاه محدد مسبقا )صفيحة ،أنبوب ،غطاس ،سلك سحق(.

25

طريقة لتفعيل العبوة الناسفة من خالل الضغط أو تقليص الضغط.

25

مفتاح لتفعيل العبوة نتيجة لتقليص الضغط.
أولى العبوات التي يمكن التعرض إليھا أو تفعيلھا .العبوات التالية يتم تعليمھا حسب ترتيب إيجادھا /
اكتشافھا.

25
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المسرد )يتبع(
المصطلح بالعربية

المصطلح باإلنجليزية

المقذوف

Projectile

مادة الدفع

Propellant

التعريف
جسم مقذوف بفعل قوة خارجية يواصل مساره بفضل قصوره الذاتي .ويمكن أن تكون للقذوفات

60
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حشوات مختلفة بما في المتفجرات أو الكيماويات.
مادة متفجرة تعمل باالحتراق وذلك إلطالق الغازات بطريقة متحكم فيھا من أجل دفع جسم ما.

39

الحامل

Proxy

الشخص الذي يقوم بتوصيل العبوة الناسفة إلى الھدف )سواء طواعية أو إكراھا(.

11

مفتاح السحب

Pull

مفتاح يعمل عند شد آلية اإلشعال  -مثل سحب النابض .يتسبب ھذا الشد في تحرير دبوس اإلشعال أو
تفعيل مفتاح كھربائي أو إلكتروني.

25

الغاية من العبوة الناسفة المبتكرة

Purpose of Device

التأثير التكتيكي المباشر للعبوة الناسفة المبتكرة.

13

مفتاح المھلة الزمنية النارية

Pyrotechnic Delay

جھاز ناري يضاف إلى نظام اإلشعال لينفث شعلة التفجير بعد مدة زمنية محددة.

25

كاشف الرادار

Radar

جھاز استشعار يكتشف إشارات الرادار وعادة ما يعمل ضمن مدى معين من أجل تفعيل العبوة الناسفة
المبتكرة.

25

مفتاح التحكم الالسلكي

Radio Controlled
IED

مفتاح يفعل إلكترونيا بطريقة السلكية ويتكون من جھاز بث/جھاز استقبال.

25

كاشف ذبذبات الراديو

Radio Frequency
Detector

جھاز استشعار يكتشف إشارات ذبذبات الراديو ،وعادة ما يعمل ضمن مدى معين من أجل تفعيل العبوة.

25

جھاز نشر اإلشعاعات
)القنبلة القذرة(

Radiological
Dispersal
)Device (RDD

الصاروخ

Rocket

دور العبوة الناسفة المبتكرة

Role of IED

تجميع مبتكر لمجموعة من المكونات المصممة لنشر المواد اإلشعاعية من أجل التدمير أو إلحاق
الضرر أو اإلصابة).ال نتحدث ھنا عن األسلحة النووية(.

47

ذخيرة ذاتية الدفع يعتمد الضغط الغازي للوقود سريع االشتعال وذلك لنقل الحمولة )الرأس الحربي(

39

لھدف معين.
تحديد كيفية استعمال العدو للعبوة من أجل الھجوم :ھجوم أولي أو ھجوم ثانوي أو ھجوم الحق.

11

المسرد )يتبع(
المصطلح بالعربية

المصطلح باإلنجليزية

األلغام البحرية

Sea Mine

التعريف
ذخيرة قابلة لالنفجار موضوعة في الماء من أجل إلحاق الضرر بالسفن أو إغراقھا ،أو منع السفن

61
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)أو المركبات البحرية( من دخول منطقة ما .وال يشمل ھذا المصطلح العبوات التي يتم وضعھا
أسفل السفن أو منشئات الموانئ من قبل غطاسين.
معدات كشف وقياس يمكن أن تكتشف األجسام والنشاطات عبر الطاقة أو الجسيمات المنبعثة أو
المنعكسة أو المعدلة من قبل ھذه األجسام وذلك من أجل تحديد العبوة الناسفة المبتكرة.

11

العبوة الثانوية

Secondary Device

المستشعر )جھاز اإلستشعار(

Sensor

ھي عبوة إضافية تستعمل لمھاجمة األفراد والمركبات بعد الھجوم األولي
مفتاح يستعمل الكتشاف تغير في الحرارة أو الضوء أو الحركة أو االھتزازات أو الترددات
الكھرومغناطيسية أو الصوت أو الحقل المغناطيسي.

11

التغلب على المستشعرات )أجھزة
اإلستشعار(

Sensor Defeat

الطرق والتكنولوجيات المعتمدة في صناعة العبوة من أجل تجنب االكتشاف وطرق التحديد و التغلب
على التكتيكات واألساليب واإلجراءات.

11

الدارة المتسلسلة المتوازية

Series-Parallel
Circuit

الجمع بين دارة متوازية ودارة متسلسلة أو أكثر.

42

الحشوة المشكلة

Shaped Charge

أنبوب صدمي

Shock Tube

تحديد المصدر

Sourcing

الذخيرة الفرعية

Submunition

المستشعرات )أجھزة اإلستشعار(Search and Detect /
الكاشفات
Sensors

حشوة متفجرة تشتمل على متفجرات مشكلة وذلك لتركيز قوة االنفجار باعتماد تأثير "مونرو" نحو

26

39

اتجاه معين من أجل قطع الھدف أو اختراقه.
أنبوب بالستيكي رفيع من البوليمر المقولب مع طبقة من مسحوق المتفجرات شديدة اإلنفجار على سطحه
الداخلي والتي تطلق موجة تفجيرية نحو كبسولة التفجير.

29

عملية تحديد النقطة األصل )على غرار مصنع اإلنتاج أو الشخص أو المنطقة الجغرافية ،أو البلد(
لمكونات العبوات
الناسفة المبتكرة.

2

ذخائر صغيرة تنفصل عن الذخيرة األم .يمكن تصنيف ھذه الذخائر كقنيبالت أو رمانات أو
لغيمات.

39

المسرد )يتبع(

62
الصفحة

المصطلح بالعربية

المصطلح باإلنجليزية

التعريف

العبوة الناسفة اإلنتحارية

Suicide

عبوة ناسفة مفعلة من قبل العدو في الوقت الذي يختاره حيث يقوم بقتل نفسه كجزء من الھجوم أو ربما
لتجنب إلقاء القبض عليه.

11

دعم التتبع القضائي

Support to
Prosecution

عملية ربط األشخاص أو األماكن أو العبوات أو المعدات ذات الصلة بشخص ما )المتھم( لغايات إثباتية
في المحاكم المعترف بھا.

2

المفتاح

Switch

جھاز لربط أو قطع أو تغيير وصلة في عبوة ناسفة مبتكرة.
يمكن أن تكون للمفتاح الواحد عدة وظائف )التسليح واإلشعال(.

18

الخصائص التكتيكية

Tactical
Characterization

طريقة التخطيط لھجوم بالعبوات الناسفة المبتكرة وتنفيذه )التصميم التكتيكي( والنية )الغاية من العبوة(.

2

التصميم التكتيكي

Tactical Design

تطوير التكتيكات واألساليب
واإلجراءات

Tactics,
Techniques and
Procedures
Development

التصميم الخاص بالھجوم بالعبوات الناسفة المبتكرة  -بما في ذلك للعد وال للحصر :موقع العبوة الناسفة
المبتكرة ونوعھا ومقطع الطريق المستعمل وطريقة اإلخفاء/التمويه واستعمال العبوات الثانوية والوقت.
ويعالج التصميم التكتيكي التساؤالت التالية -:لماذا ھنا؟ لماذا اآلن؟ لماذا بھذه الطريقة؟ المصطلحات
المستعملة لوصف نوع معين من العبوات أو مكونات العبوات )مثال:العبوات الناسفة الموضوعة
في المركبات( تستعمل لوصف كامل التصميم التكتيكي أو جزء منه.
اعتماد الدروس المستفادة من ھجمات العبوات الناسفة المبتكرة لصقل وتطوير األساليب والطرق
المستعملة خالل كل المھام التي يمكن أن يتخللھا ھجوم بالعبوة الناسفة المبتكرة )مثال :موكب سيارات،
جھود إلغاء* تكتيكي ،االستطالع والمراقبة من أجل غايات استخباراتية ،مھام مكافحة العبوات الناسفة
المبتكرة ،إلخ(.

7

2

اإلستھداف

Targeting

عملية اختيار األھداف حسب األولويات والقيام باالستجابة المناسبة لھذه األھداف مع مراعاة المتطلبات
والقدرات العملياتية.

2

التصنيف التقني

Technical
Categorization

توصيف للعبوة الناسفة المبتكرة باستعمال ھيكلية تراتبية لتحديد مكوناتھا األساسية .المكونات التي يتم
تحديدھا في ھذا التصنيف ھي عناصر/مكونات يتم من خاللھا استقاء المعلومات التقنية والجنائية
واستغاللھا.

3

مفتاح القياس عن بعد

Telemetry

مفتاح يعتمد وحدتي ترددات راديو مقترنتين إلرسال واستقبال البيانات الثنائية.

26

المسرد )يتبع(

63

المصطلح بالعربية

المصطلح باإلنجليزية

التعريف

مفتاح الشد

Tension

مفتاح يعمل عند شد آلية اإلشعال  -مثل سحب سلك التعثر .يتسبب ھذا الشد في تحرير دبوس االشعال أو
تفعيل مفتاح كھربائي أو إلكتروني.

26

مفتاح تحرير الشد

Tension Release

مفتاح يعمل عندما يتم تحرير الشد  -مثل قطع سلك أو حبل مشدود  -مما يحرر دبوس اإلشعال أو يغلق نقاط
التماس الكھربائية من أجل تفعيل العبوة.

26

مفتاح الميالن

Tilt

مفتاح يسمح بمرور التيار الكھربائي إلى األسالك وذلك بعد تحرك مادة ناقلة للكھرباء )زئبق أو كريات
حديدية( ما يكفي )أعلى أسفل  /يمين يسار( لتصل إلى نقاط تماس المفتاح وتغلق الدارة

26

مفتاح موقوت

Time

مفتاح يعمل بعد مدة زمنية معينة .استعمالھا شائع لمھاجمة أھداف البنى األساسية.

26

مفتاح موقوت كيميائيا

Time Chemical

ّ
لحت القيد الشاد في جھاز اإلشعال
مفتاح موقوت كيميائيا باستعمال مادة آكلة )سرعة حتِھا معروفة( مصممة
وذلك من أجل بدء سلسلة التفجير.

26

مفتاح موقوت إلكترونيا

Time Electronic

مفتاح موقوت باستعمال جھاز ضبط توقيت إلكتروني تجاري أو مبتكر ،أو دارة مدمجة من أجل بدء سلسلة
التفجير.

26

صاعق موقوت/صاعق أمان

Time Fuse / Safety
Fuse

عملية احتراق ناري بسرعة معينة تستعمل لنقل الشعلة إلى مفجر غير كھربائي أو حشوة متفجرة بطيئة
اإلنفجار حسب مھلة زمنية محددة مسبقا.

26

مفتاح موقوت ميكانيكيا

Time Mechanical

مفتاح موقوت مصنوع بطريقة تسمح بتالمس الجزئين المنفصلين في المفتاح وبالتي إغالق الدارة.

26

مادة بيولوجية صناعية سامة

Toxic Industrial
)Biological (TIB

مادة بيولوجية مصنعة أو مستعملة أو منقولة أو مخزنة ألغراض صناعية أو طبية أو تجارية ويمكن
أن تشكل تھديدا بالعدوى أو بالسم.

الصفحة

47
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مادة كيميائية صناعية سامة

Toxic Industrial
)Chemical (TIC

المواد الصناعية السامة

Toxic Industrial
)Material (TIM

التعريف
كيماويات مطورة ألغراض صناعية أو بحثية من قبل المصانع أو الحكومات أو الباحثين .مثال:
مبيدات األعشاب الطفيلية ،البتروكيماويات ،األسمدة والمواد اآلكلة والسموم ،إلخ .ھذه الكيماويات
ليست مصنعة باألساس من أجل إحداث ضحايا بشرية وجعل المعدات والمنشئات والمواقع خطرة
لالستعمال البشري .فمثال ،إنّ سيانيد الھيدروجين وكلوريد الساينوجين والفوسجين والكلوروبيكرين
كيماويات صناعية يمكنھا أن تكون أيضا عناصر كيميائية عسكرية.
مصطلح شامل للمواد السامة أو المشعة في شكلھا الصلب أو السائل أو الرذاذي أو الغازي والتي

64
الصفحة
47

48

يمكن استعمالھا أو تخزينھا ألعراض صناعية أو تجارية أو طبية أو عسكرية أو منزلية .ويمكن أن
تكون المواد الصناعية السامة كيماوية أو بيولوجية أو إشعاعية وتعرف بـ :المواد الكيماوية الصناعية
السامة أو المواد البيولوجية الصناعية السامة أو المواد اإلشعاعية الصناعية السامة.
مادة إشعاعية مصنعة أو مستعملة أو منقولة أو مخزنة ألغراض تجارية أو طبية أو صناعية .مثال:

48

المواد اإلشعاعية الصناعية السامة

Toxic Industrial
)Radiological (TIR

قضبان الوقود النووي المستنفذ ،مصادر طبية )العالج اإلشعاعي لمرضى السرطان( ،إلخ.

تحليل النزعات واألنماط

Trend and Pattern
Analysis

استعمال النشاطات والعمليات اإلستباقية لتحديد النزعات في الھجمات والسلوكات.
بعد تحديدھا ،يمكن استعمال ھذه األنماط للتنبأ بالحوادث والھجمات ،والتخطيط للمراقبة
االستخباراتية ونشاطات االستطالع والتدريب.

3

تحديد التكتيكات واألساليب
واإلجراءات

TTP Identification

عبوة ناسفة مبتكرة ھدفھا التسبب في رد فعل القوات وذلك للتعرف على التكتيكات المستعملة وفھمھا.

15

تستعمل المعلومات فيما بعد من قبل العدو للتخطيط لھجوم جديد مع ادماج الدروس التي تعلمھا ألحداث
مزيد من الضحايا وتجنب االجراءات المضادة .ليس من الضروري أن تنفجر العبوة الناسفة حتى تحقق
غايتھا .يمكن أن تكون النية من وضع العبوة الناسفة الكاذبة تحديد التكتيكات واألساليب واالجراءات.

التسليم

Turn-In

حوادث العبوات الناسفة المبتكرة أين يتم تسليم العبوة الناسفة المبتكرة أو مكوناتھا للسلطات المناسبة.

3

ھجوم يستھدف أسفل المركبة

Underbelly

الھجوم بعبوة ناسفة مبتكرة أين يكون الھدف الجزء السفلي للمركبة

12

العبوات الناسفة المبتكرة المحمولة
في مركبة

Vehicle Borne IED
)(VBIED

عبوة ناسفة يتم إخفاءھا أو وضعھا داخل مركبة.

12

المسرد )يتبع(

65

المصطلح بالعربية

المصطلح باإلنجليزية

التعريف

مفتاح مفعل من قبل الضحية

Victim Operated
)IED (VOIED

مفتاح يفعل من قبل حركات وأفعال األفراد غير المتفطنين لوجود العبوة .وتعتمد ھذه المفاتيح على قيام
الھدف بحركات تتسبب في تفعيله للعبوة.

26

المالحظة البصرية

Visual Observation

المالحظة عبر النظر أو باستعمال وسائل المساعدة البصرية )مناظير(.

12

عبوة ناسفة محمولة على الماء

Water Borne IED
)(WBIED

عبوة ناسفة موضوعة في مركبة مائية.

12

المعلومات اإلستخباراتية
التقنية حول األسلحة

 Weapons Technicalمعلومات استخباراتية مستقاة من عمليات تحليل البيانات المتباينة بخصوص تھديدات منظومات األسلحة وذلك
لتسھيل تحديد مصدر المواد ودعم المتابعة القضائية وحماية القوات واستھداف الشبكات الخطيرة.
)Intelligence (WTI

الصفحة

1

األمم المتحدة

سفة المبتكرة
العبوات الناسف
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