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 07.40/1 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام

 2017يناير  النسخة الثانية:

 
 عموقال، وتسليم واستكمالها تعليق عمليات إزالة األلغام

 

 

 

 الهيئة الوطنية المسؤولة:

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب بتفويض من وزارة الدفاع

 دير في المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبللتواصل: نائب الم

 quality.assurance@lmac.gov.ly 

 

 

 مالحظة:

 ال المتعلقة باأللغامالمعايير الليبية لألعم هذه الصفحة. تخضعالتاريخ المبين على سارية المفعول ابتداء من هذه الوثيقة تعتبر 
(LibMAS،للمراجعة والتنقيح بشكل منتظم )  فيما يتعلق أحدث نسخة من كل وثيقة استخدام تأكد من الينبغي على المستخدمين لذلك

ات لمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفالموقع اإللكتروني ليتم نشرها على هي تلك التي  نسخة للمعاييرمعايير. أحدث بال
 www.lmac.gov.lyوعنوانه الحروب 

 

 الطبع والنشرحقوق 

 . (IMAS) المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغامباالستناد إلى هذه الوثيقة مع اإلشارة تم إعداد 

ميع الحقوق ج -2017 .المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب المركز الليبي لألعمالا الحالي إلى في شكلهتعود ملكية هذه الوثيقة 
 محفوظة.

 

 

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

عناصر السالمة، والرقابة والجودة  (LibMAC) المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبى تبن  
المعايير الليبية لألعمال المتعلقة في  (IMAS) المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغامالتي تمثل جزءا من 

لمعايير لالمبادئ المتفق عليها في المبادئ التوجيهية هذه األخيرة على  ةحافظمضمان وذلك بهدف  باأللغام
 .جراءات المتعلقة باأللغامالدولية لإل

بدعم من ها وتنقيح تهاالمعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام ومراجعمواد  لجنة فنية على إعدادشرف وت  
 في ليبيا. يمكن االطالع على أحدث نسخة من كل معيار موجودةالمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية ال

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

في  األلغامبالمعايير الليبية لألعمال المتعلقة في " يمكن"و" نبغي"يو"يجب"، و"، "ال بد منيتم استخدام عبارات 
ه من أجل أمر يجب القيام بمتطلبات، أي أحد ال" لإلشارة إلى "يجبأو  ""ال بد منيتم استخدام اإلطار التالي: 

ل أساليب أو مواصفات، لإلشارة إلى متطلباتينبغي" "يتم استخدام  هذه المعايير.ضمان االلتزام ب  ،توفرها ي فض 
ر أسباب  تقديمعندما يتم مختلفة قد تكون  هاولكن عمل  ارأسلوب أو مس" لإلشارة إلى يمكن"تستخدم و لذلك. تبر 

 .تطبيقهينبغي النظر فيه ولكن ليس من الضروري 

 ، يشير:المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامالنسخة من  في هذ
 غير حكومية أو كيان تجاري( مسؤولة عنأو  ةيمصطلح "منظمة إزالة األلغام" إلى أي منظمة )حكوم 

 عم.دالوعناصر  ات رئيسيةمقر الة األلغام إزالة األلغام. وتشمل منظمات إزالأو مهام تنفيذ مشاريع 
  تجارية أو غير ، عسكرية، ةياأللغام" إلى أي منظمة )حكومب األعمال المتعلقةمصطلح "منظمة

تعلقة عمال الماألب رتبطةأو المهام الممشاريع الالمجتمع المدني( مسؤولة عن تنفيذ منظمات حكومية / 
أو  اشار مستأو ، فرعي مقاوالأو ، ارئيسي امتعاقد األلغامب ةاألعمال المتعلقكون منظمة تقد باأللغام. 

 .وكيال
 الهيئةاأللغام" لوصف نفس ب األعمال المتعلقةمنظمة "و"منظمة إزالة األلغام" ويتم استخدام مصطلحي 

 هذا المعيار.وكمصطلحين مترادفين في إطار 

يشهد ان أي مكإلى  لألعمال المتعلقة باأللغامالمعايير الليبية في هذه الوثيقة من العمل" وقع مصطلح "ميشير 
من  والتخلصالتطهير ، و الفنيالمسح عمليات ذ يتنفيتم فيها األماكن التي ذلك إزالة ألغام. ويشمل عمليات 

لتي ا نفجار مخلفات الحرب القابلة لالالمتفجرة، بما في ذلك المواقع المستخدمة لتدمير األلغام و  مخلفات الحرب 
 خالل عمليات إزالة األلغام. تم إزالتها

http://www.lmac.gov.ly/
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 مقدمة1. 

 الة األلغامإز عمليات  تعليقفي مجال إجراءات واعتماد  األنشطة المتعلقة باأللغام بدقةالمهم جدًا تسجيل من  1.1
 األرض.تسليم في إطار عملية مواقع ال، وتسليم واستكمالها

مناسب مع السكان المحليين بشكل التواصل ضمان  منظمات األعمال المتعلقة باأللغامعلى  يجب 2.1
مخاطر ال)ئجه انتو وبتنفيذه  عمليات إزالة األلغاممعرفتهم بالبرنامج المقترح لوالوكاالت األخرى ذات الصلة لضمان 

رض تخدام األللتأكد من اسبعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج تفتيش للقيام بعمليات  ي ضرور يكون من المتبقية(. قد ال
 نشود.على النحو الم

نه أإال كمله، بأالعمليات التي أجريت لموقع إزالة األلغام بتسليم عادة الو ستكمال االو تعليق، ترتبط عمليات ال 3.1
 قع كبيرلمو أن اعمليات أو مواصلة الهناك تأخير في كأن يكون الموقع(، من مراحل )أقسام القيام بها على يمكن 

 امها.األرض واستخدجدًا مما يسمح بتسليم جزء من 

قع كل قسم كمو ، فيجب معاملة موقع إزالة األلغامتسليم أجزاء من : إذا كان المقصود استكمال و مالحظة 4.1
 جميع السجالت لتعكس هذا.تحديث )أو ما شابه(، و خاص به موقع رقم مهمة /  صيخصمستقل حيث يجري ت

وتسليم  ستكمالها، واليات إزالة األلغامعم تعليقلعمليات العملية والمسؤوليات تفاصيل هذا المعيار يورد  5.1
 مواقع إزالة األلغام في ليبيا.

 األلغام في الموقع إزالةتعليق عمليات 2. 

 مثال:على سبيل الومنها عمليات إزالة األلغام في موقع إزالة األلغام لعدد من األسباب، يتم تعليق  قد 1.2

الت، ، صيانة المعدات أو اآلالعمل ، تناوب فرق اإلجازات ،لموظفينافترات راحة –له المخطط التعليق  .أ
 ، والتغيرات المناخية الموسمية.أو جهة أخرى  منظمةمن قبل استئناف العمليات  انتظار

، فريق العمل، تعطل اآلالت والمعداتالظروف الجوية السيئة، غياب –غير المخطط له التعليق  .ب
مان وضتنفيذ عمليات خالل تم تسجيلها مطابقة  عدمحاالت حوادث إزالة األلغام، مخاطر أمنية كبيرة، 

 الجودة، وتعليق أو إنهاء االعتماد.

 رسميالتعليق ال 2.2

منظمة بدال ، و / أو استاً متتالي ( يوماً 30العمليات في موقع إزالة األلغام ألكثر من ثالثين )توقف يؤدي  1.2.2
 الموقع بشكل رسمي.عمليات إلى تعليق أخرى منظمة ب األعمال المتعلقة باأللغام

تعليق  ا حولتقرير أن تقدم  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامللعمليات يجب على رسمي التعليق ال عند 2.2.2
المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات وعلى )بما في ذلك خريطة الموقع واإلحداثيات(، العمليات 
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تقييم في ال)عمليات ضمان الجودة  ، وتعليق(العمليات قرير تعليقمهمة )بما في ذلك تالمراجعة ملف  الحروب
 .(الموقع

ذا إ يوماً  ثالثينالفترة المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب بتقليص يقوم  :مالحظة 3.2.2
 خالل فترةقع من احتمال إزالة عالمات ترسيم المو عندما يكون هناك خشية لزم األمر، على سبيل المثال، 

 العمل.عن توقف ال

 

 تعليق الداخليال 3.2

قع مو الفي  امإزالة األلغ / فرق  بديل لفريقوجود  عندتعليق عمليات إزالة األلغام في الموقع داخليًا يمكن  1.3.2
 داخليالتعليق ال دعن منظمة األعمال المتعلقة باأللغاميجب على . منظمة األعمال المتعلقة باأللغامنفس من 

لألعمال  المركز الليبيليعمل )بما في ذلك خريطة الموقع واإلحداثيات( العمليات إعداد تقرير تعليق للعمليات 
، أو ملف المهمةمراجعة هذا النوع من التعليق ال يتطلب  غام ومخلفات الحروب على مراجعتها.المتعلقة باألل

مخلفات مركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام و ال تقييم في الموقع( من قبلال)عمليات ضمان الجودة  تعليق
 الحروب.

لعمليات في اإلى تعليق  اً متتالي ( يوماً 30في الموقع ألكثر من ثالثين )تعليق عمليات إزالة األلغام يؤدي  2.3.2
 رسمي.الموقع بشكل 

 

 في الموقعإزالة األلغام استكمال عمليات 3. 

 عدم وجوديتوصل القائمون على عمليات اإلزالة إلى قرار بالموقع عندما  عمليات إزالة األلغام فيستكمل ت   1.3
افق مع فيذها تتو أن العمليات التي جرى تنوبعمليات إزالة األلغام وفقا لخطة تنفيذ الموقع، للقيام بالمزيد من حاجة 

 ذات الصلة. اتاألفراد أو المنظم ه إلىيتم إعداد الموقع لتسليم المعايير المطلوبة.

 ا حولر تقري منظمة األعمال المتعلقة باأللغامتقدم أن االستكمال الرسمي لعمليات إزالة األلغام  ستوجبي 2.3
ام قة باأللغأن يقوم المركز الليبي لألعمال المتعلو  ،واإلحداثيات( )بما في ذلك خريطة الموقع استكمال األعمال 

 من عمليات ضمانأن ينتهي ( و استكمال األعمال مهمة )بما في ذلك تقريرالملف مراجعة ومخلفات الحروب ب
 .تقييم في الموقع(الجودة )ال

م رسمي أو مؤقت أو ت عم ا إذا كانت عمليات إزالة األلغام قد تم تعليقها بشكل: بغض النظر مالحظة 3.3
حدود  ماتعالأن  التأكد من المسؤولة عن الموقع منظمة األعمال المتعلقة باأللغاماستكمالها، فإنه يجب على 

و انتهاء قبل تعليق أتسجيلها  تم أنه قدو تدل عليها تم إعداد خريطة أنه قد و بدقة، محددة موقع إزالة األلغام 
 .عملياتال

. لحالة طارئةإخالء الموقع  منظمة األعمال المتعلقة باأللغاملب من ط   إذااإلجراء استثناء لهذا قد يكون هناك 
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 )يومياً بشكل منتظم تفاصيله  وتسجيل لهترسيم الموقع بدقة، وإعداد خريطة عادية أثناء العمليات الومع ذلك يجب 
 .و / أو في نهاية كل أسبوع عمل(

 تسليم مواقع إزالة األلغام4. 

غام علقة باأللالمركز الليبي لألعمال المت تسليم الموقع رسميا من قبل عمليات إزالة األلغاميتم بعد استكمال  1.4
 مباشرة. تسليم الموقعالمركز للمنظمة على  وافق إذاإال ، ذات الصلة اتاألفراد أو المنظم إلى ومخلفات الحروب

ت الزمة أي ترتيبابشأن  القرارات المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبتخذ ي يجب أن 2.4
لمتعلقة منظمة األعمال ا)أو المركز  زيارة ميدانية مشتركة من قبلذلك شمل يينبغي أن ولكن تسليم، لعملية ال

تسليم عملية الل يالموقع. يجب تسجالذين يتسلمون ذات الصلة  اتأو المنظمفراد واأل ،وافقت( ، إذا باأللغام
مستفيدين لالوثائق المتفق عليها( إلى اغيرها من خريطة الموقع، و من الموقع )نسخة بصلة الوثائق ذات وتقديم ال

 من الموقع.

 

 ستكمالهاأو ا تعليق عمليات إزالة األلغامعند واقع ترسيم الم5. 

 . لغامنظام ترسيم موقع إزالة األ: 10.20/1المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام يرجى مراجعة  1.5

 المسؤوليات6. 

م مواقع ، وتسلياستكمالهاو  عملياتالتعليق د عنوالتسلسل العام لألحداث المنظمات،  مسؤولياتفيما يلي تفاصيل 
 :إزالة األلغام

 منظمة األعمال المتعلقة باأللغام 1.6

 القيام بما يلي: منظمة األعمال المتعلقة باأللغاميجب على 

 للمعايير المطلوبة(االنتهاء من عمليات إزالة األلغام في الموقع )وفقا لخطة التنفيذ و  .أ

 باستكمال األعمال ال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبالمركز الليبي لألعمإبالغ  .ب

 ترسيم الموقع .ت

 (والعالمات غير الضرورية، إلخ..ترتيب الموقع )إزالة الخردة والقمامة، والمراحيض،  .ث

 إحداثيات الموقعتسجيل  .ج

 (قياسموفق الرسم خريطة الموقع ) .ح

 استكمال األعمالتعليق أو حول إعداد تقرير  .خ

 جميع الوثائق ذات الصلة(احتوائه على ة )تحقق من ملف مهمال .د
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 لمراجعةل المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبإلى  الداخليتقرير التعليق  تقديم .ذ

 إن وجدت-القادمة  األلغام/ فرق عمل إزالة  لى فريقإمهمة التسليم ملف  .ر

 أو

يبي المركز اللإلى  (استكمال األعمالأو  ميرسالتعليق تقرير اللى )بما في ذلك إمهمة التسليم ملف  .ز
 للمراجعة لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

المركز التي يقوم بها  األعمال في الموقع تعليق أو استكمالب عملية ضمان الجودة الخاصةحضور  .س
 .الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

 تعلقة باأللغام ومخلفات الحروبالمركز الليبي لألعمال الم 2.6

 القيام بما يلي: المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبيجب على 

 مطلوبةايير اللمعاعمليات إزالة األلغام وفقا لخطة التنفيذ و  انتهاءعلى  لتأكيدلزيارة موقع إزالة األلغام  .أ
 العمليات ستكمالالوذلك سواء لعمليات التعليق الرسمية أو 

 ءاتتسجيل الزيارة، بما في ذلك وضع الموقع واتخاذ مزيد من اإلجرا .ب

 منظمة األعمال المتعلقة باأللغامالملف إلى  حول مالحظاتتقديم )تقييم( ملف المهمة و مراجعة  .ت

ان أو استكمال عمليات ضم تاريخ تعليق /على توقيت  منظمة األعمال المتعلقة باأللغاممع االتفاق  .ث
 )التقييم( في الموقع.الجودة 

 هاأو استكمال )التقييم( في الموقععمليات ضمان الجودة  تعليق .ج

إلى  تسليم الموقعيجب تحديد تاريخ / موعد ل، ةتقييم( مقبولال)الجودة  إذا كانت نتائج عمليات ضمان .ح
 األشخاص أو المنظمات ذات الصلة

 في الموقعالقيام بعملية التسلم والتسليم  .خ
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 ل على عملية تعليق أو استكمال العمليات وتسليم الموقع: مثا1صورة 

 

 إزالة األلغام التعليق الرسمي أو استكمال العمليات في موقع تقييم وثائق 7. 

م غام تقديعند التعليق الرسمي للعمليات في موقع إزالة األل منظمة األعمال المتعلقة باأللغاميجب على  1.7
 ومخلفات المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام، إلى وثائق ذات الصلةبما في ذلك جميع الملف المهمة، 

 ( أيام بعد5في موعد ال يتجاوز خمسة ) وذلكي أقرب وقت ممكن يجب القيام بذلك فللمراجعة.  الحروب
 سمح المركز بتمديد هذه الفترة.إال إذا في الموقع، آخر يوم عمل 

عن استكمال العمليات في موقع إزالة األلغام تقديم ملف  باأللغاممنظمة األعمال المتعلقة يجب على  2.7
المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات ، إلى بما في ذلك جميع الوثائق ذات الصلةالمهمة، 
سمح إال إذا في الموقع، آخر يوم عمل ( أيام بعد 7)سبعة في موعد ال يتجاوز وذلك  للمراجعة الحروب
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 تمديد هذه الفترة.المركز ب

علقة منظمة األعمال المتطلب من يبناء عليه إما مهمة للتأكد من دقته، و التقييم ملف على المركز يجب  3.7
 د أنها مقبولة.يؤك  ، أو إعادة تقديمها مرة أخرى /  الوثائق تعديل باأللغام

 ليعمل المركز على مراجعته:مهمة الالوثائق التالية في ملف وضع ينبغي  4.7

 رقم المهمة .أ

 بيانات المهمة .ب

 خطة التنفيذ .ت

 نيفالمسح غير التقرير  .ث

 (أو الخطر المحتمل) المؤكد الخطر منطقةتقرير  .ج

 )إن وجدت( مخلفات الحرب القابلة لالنفجار تقرير حول زيادة الوعي بشأن األلغام /  .ح

 هااستكمالأو  األعمالتقرير تعليق  .خ

 خريطة الموقع .د

 الموقعإحداثيات خريطة  .ذ

الء إجإزالة األلغام، تقارير استخدام المتفجرات، تمارين ئيات الموقع )بما في ذلك إحصاسجالت  .ر
 الزوار، سجل االتصاالت(، سجل هدمالتقارير ، المصابين

 الداخلية والخارجيةضمان الجودة  تقارير .ز

 تقارير الحوادث )إن وجدت( .س

 )إن وجدت(التواصل مع المجتمعات المحلية تقارير  .ش
 

 الجودة للتعليق الرسمي أو استكمال أعمال إزالة األلغام في الموقع تقييم ضمان8. 

لى ع تقييم الوثائقعن استكمال  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبيعمل وف س 1.8
 إلجراء تقييم في الموقع. منظمة األعمال المتعلقة باأللغاممع تحديد تاريخ / موعد 

 ذين شاركوااألفراد الينبغي على . منظمة األعمال المتعلقة باأللغامز القيام بالتقييم بحضور على المركيجب  2.8
ل على سبي خارج البالدكانوا )وفي حال تعذر حضور هؤالء التقييم، حضور في العمليات الفعلية في الموقع 

الموقع بخطط والعالمات الخاصة والم ،لعملياتبامعرفة جيدة فينبغي على أفراد آخرين من المنظمة على ( المثال
 هذا التقييم. حضور
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علقة منظمة األعمال المتطلب من أن ي يجوز للمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب 3.8
ى المركز ومع ذلك يجب عل ،اإلحداثيات( من قياس المسافات والتحقق مثل في عملية التقييم )المساعدة  باأللغام

 تحديد، وتسجيل وترتيب الموقع بشكل دقيق. أنه قد تم منيتأكد لالتقييم ة كافية من هذا نسبتنفيذ 

 اإلحداثيات، وغيرها منخريطة الموقع، ، استكمال األعمالمقارنة خريطة تعليق أو يجب على المركز  4.8
 وثائق الموقع ذات الصلة مع الوضع على األرض.

م فيها تالتي و  ،داخل حدود الموقعالواقعة مناطق اللصلة في الموقع، و النقاط ذات اتأكيد على المركز يجب  5.8
 .تنفيذ عمليات إزالة لأللغامأو لم يتم فيها 

نقطة لامثل وبين النقاط ذات الصلة في الموقع )اإلحداثيات عند ، الترسيمموقع، على المركز تأكيد اليجب  6.8
 (.المتوسطةنقاط التحول، الط ا، نقطة البداية، نقاتعالمالمرجعية، ال

ي عالماستخدام نظام تحديد المواقع الب ايةونقطة البد اتعالمالإحداثيات النقطة المرجعية،  لييجب تسج 7.8
 ب  قد يطل ( وشريط قياس.بوصلة موشورية، وبين النقاط باستخدام بوصلة يمكن االعتماد عليها )موثوق بدقته

ل والمتوسحداثيات استخدام نظام تحديد المواقع لتسجيل إالمركز  اعدة قإدخالها ضمن من أجل طة )نقاط التحو 
تسجيل الذي استخدم في والبوصلة ي نظام تحديد المواقع العالم يجب استخدام نفسعند اإلمكان بيانات(. 

 لتقييم.إجراء ا داألعمال عنإحداثيات تعليق أو استكمال 

مال المركز الليبي لألع بعد الحصول على موافقة نظام تحديد المواقع العالمي التفاضلي يمكن استخدام 8.8
ستكمال اتعليق أو عملية ولكن إذا تم استخدام نظام تحديد المواقع أثناء ، المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

لى عالموافقة للمركز (. يجوز صحيحاختالف بين االثنين )والعكس إمكانية وجود األعمال فيجب اإلشارة إلى 
 استكمال العمليات.لتسجيل وتقييم تعليق أو أخرى أجهزة مالحة 

هامش الخطأ" االتجاهات باالستعانة بالبوصالت التي تستخدم الدرجات على أن يكون "ل يتسج يجب 9.8
ي ينبغدرجات. + /-5 وخالل عملية التقييماستكمال العمليات خالل تعليق أو تم تسجيلها بين تلك التي المقبول 

 .لنظام تحديد المواقع العالمي"هامش الخطأ" أيضًا على  على المركز الموافقة

 مقارنة خريطة الموقع وغيرها من الوثائق ذات الصلة مع األرض للتأكد من دقتها،يجب على المركز  10.8
 الموقع بشكل صحيح.ترتيب والتأكد من 

مال، مع ليق أو استكمال األعاستكمال تقرير ضمان الجودة لتعلتقييم،  لعملية اتتويجاً يجب على المركز،  11.8
 نتيجة.المالحظات ذات الصلة و ذكر أي 
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لتصحيحية ااتخاذ اإلجراءات  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامعلى يجب  تقييم غير مقبوالً كان الفي حالة  12.8
 لموقع.جديد لتقييم الترتيب إلجراء الالزمة قبل 

 
 لترتيبات الالزمة لتسليم الموقع.ز على إعداد ا فسوف يعمل المركإذا كان التقييم مقبوالً  13.8

 إجراءات تسليم مواقع إزالة األلغام9. 

لتسليم  الضروريةإعداد جميع الوثائق  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبعلى يجب  1.9
يرها من خة من خريطة الموقع وغ" )أو ما شابه(، ونسرسميةالتسليم الإعالن وشهادة "مثل ، موقع إزالة األلغام

 .موقعالوثائق الموقع ذات الصلة التي تعتبر مفيدة للمتلقي من 

لليبي االمركز )مثل من قبل جميع األطراف المعنية  " مقبوالرسميةالتسليم الإعالن وشهادة " يجب أن يكون  2.9
 أكيد علىالتيجب و ، والمتلقين( أللغاممنظمة األعمال المتعلقة با ،لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

 .أنه باإلمكان تسليم األرضلمستوى المطلوب و وفقا لعمليات إزالة األلغام استكمال 

 ة، أي األشخاص /المطلوبات شكليال مستوى ع مراعاة على المركز تحديد تاريخ / موعد التسليم م يجب 3.9
 .عملية التسليم التي ستحضرالمنظمات 

م في إزالة األلغاعمليات مسؤولة عن المرحلة األخيرة من ال ظمة األعمال المتعلقة باأللغاممنيجب على  4.9
  :تضمني في الموقعشرح موجز تنظيم  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب الموقع و / أو

 عملية التسليم .أ

 األرضتقييم حالة خريطة  .ب

يات يذ عملالتي تم فيها تنفيذ أو عدم تنف، المناطق الترسيم ، عالماتحدود، النقاط ذات الصلةالالموقع ) .ت
 إزالة لأللغام(

 والمخاطر األخرى الموجودة مخلفات الحرب القابلة لالنفجار األلغام /  .ث

 إجراءات إزالة األلغام المستخدمة .ج

 األرض )خطر مقبول(وضع  .ح

لفات الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخ أو المركز /و منظمة األعمال المتعلقة باأللغامعلى  يجب 5.9
ها في التي تم ذكر المواقع مع اإلشارة إلى في جميع أنحاء الموقع، الجهة التي ستستلم األرض مرافقة  الحروب

 .الشرح الموجز

ى ة إلات الصلونقل الوثائق ذ ،شابه( " )أو ما الرسميةتسليم إعالن وشهادة ال"تنتهي مراسم التسليم مع تقديم  6.9
 المستلمين للموقع )األرض(.
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 المراجع العامة10. 

 
 إدارة الجودة 07.40تسريح األرض،  07.11المادة  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام .أ

 إزالة األلغام.نظام ترسيم مواقع  :10.20/1و
 

 سجل التعديالت11. 
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