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 مالحظة:

 تعتبر هذه الوثيقة سارية المفعول ابتداء من التاريخ المبين على هذه الصفحة. تخضع المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام
(LibMASللمراجع ) ة والتنقيح بشكل منتظم، لذلك ينبغي على المستخدمين التأكد من استخدام أحدث نسخة من كل وثيقة من وثائق

المعايير. إن أحدث نسخ للمعايير هي النسخ المنشورة على الموقع اإللكتروني للمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات 
 www.lmac.gov.lyالحروب وعنوانه 

 

 الطبع والنشرحقوق 

 . (IMAS) المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغامتم إعداد هذه الوثيقة استنادا إلى 

ميع الحقوق ج -2017 .متعلقة باأللغام ومخلفات الحروبالمركز الليبي لألعمال التعود ملكية هذه الوثيقة في شكلها الحالي إلى 
 ظة.محفو 

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


 2017النسخة الثانية: يناير  عايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامالم 08.10المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

 

 2017النسخة الثانية: يناير   08.10المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

2 

  

 فهرس المحتويات
 4 ............................................................................................................................ مقدمة. 1

 5 .............................................................................................. المسح غير التقني. الغرض من 2

 6 ................................................................................................. جات المسح غير التقني. مخر3

 7 ..................................................... . متطلبات تسجيل مناطق الخطر المحتمل ومناطق الخطر المؤكد4

 7 ........................................................... لمؤكدمعايير مناطق الخطر المحتمل ومناطق الخطر ا  1.4

 8 ..................................................................................................................... اإللغاء  2.4

 8 .......................................................................................................... كل جهد مبذول  3.4

 9 ................................................................................... ستناداً على األدلةاتخاذ القرارات ا  4.4

 10 .................................................................................................. . منهجية المسح غير التقني5

 13 .......................................................................................................... . مصادر المعلومات6

 13 ....................................................................................................................... عام 1.6

 13 .............................................................................................. تقييم وتصنيف المصادر 2.6

 15 ........................................................................................ استخدام األراضي والطرقات 3.6

 15 .................................................................................... التقسيم الفرعي للمناطق الخطرة 4.6

 16 ....................................................................................................... . متطلبات فريق المسح7

 17 ........................................................................................................................ . الوثائق8

 18 ......................................................................................................... . المشاركة المجتمعية9

 18 ............................................................................................................ قضايا المسؤولية10

 19 ................................................................................................. . المسؤوليات وااللتزامات11

 19 ................................................... المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب 1.11

 19 ................................................................................................ منظمات إزالة األلغام 2.11

 21 ............................................................................................................. . المراجع العامة12

 21 ............................................................................................................ . سجل التعديالت13

 



 2017النسخة الثانية: يناير  عايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامالم 08.10المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

 

 2017النسخة الثانية: يناير   08.10المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

3 

 تمهيد

الجودة و عناصر السالمة والرقابة  (LibMAC)تبّنى المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب 
مال المتعلقة في المعايير الليبية لألع (IMAS)تي تمثل جزًءا من المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام ال

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

 
على إعداد مواد المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام ومراجعتها وتنقيحها بدعم من وُتشرف لجنة فنية  

المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية الموجودة في ليبيا. يمكن االطالع على أحدث نسخة من كل معيار 
 . www.lmac.gov.lyحروب على الموقع اإللكتروني للمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات ال

 تعلقةيتم استخدام عبارات "ال بد من"، و"يجب"، و"ينبغي" و"يمكن" في المعايير الليبية لألعمال الم 
 ي أمرباأللغام في اإلطار التالي: يتم استخدام "ال بد من" أو "يجب" لإلشارة إلى أحد المتطلبات، أ

ات، ام به من أجل ضمان االلتزام بهذه المعايير. يتم استخدام "ينبغي" لإلشارة إلى متطلبيجب القي
 لذلك. تكون مختلفة عندما يتم تقديم أسباب تبّرر أساليب أو مواصفات ُيفّضل توفرها، ولكنها يمكن أن

 ي تطبيقه." لإلشارة إلى أسلوب أو مسار عمل ينبغي النظر فيه ولكن ليس من الضرور يمكنوتستخدم "
 النسخة من المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام، يشير: هفي هذ 
 مصطلح "منظمة إزالة األلغام" إلى أي منظمة )حكومية أو غير حكومية أو كيان تجاري( مسؤولة عن 

 م.لدعاتنفيذ مشاريع أو مهام إزالة األلغام. وتشمل منظمات إزالة األلغام المقرات الرئيسية وعناصر 
  مصطلح "منظمة األعمال المتعلقة باأللغام" إلى أي منظمة )حكومية، عسكرية، تجارية أو غير

ة متعلقحكومية / منظمات المجتمع المدني( مسؤولة عن تنفيذ المشاريع أو المهام المرتبطة باألعمال ال
ارا و مستشأعاقدا فرعيا تكون منظمة األعمال المتعلقة باأللغام متعاقدا رئيسيا أو مت باأللغام. يمكن أن

 أو وكيال.
 لهيئةويتم استخدام مصطلحي "منظمة إزالة األلغام" و"منظمة األعمال المتعلقة باأللغام" لوصف نفس ا 

 وكمصطلحين مترادفين في إطار هذا المعيار.
 

http://www.lmac.gov.ly/
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 مقدمة. 1

محتمل ومناطق  مناطق خطركتصنيفها و  دة نقطة االنطالق لتقييم األراضيعا تقنيالمسح غير اليشكل  2.1
 .يةإنتاجفي أغراض أو تطهير األرض الستخدامها تقليص و  إلغاءبالعمليات المرتبطة و  خطر مؤكد

األلغام / وجود  على إجراء تحقيق شامل في معلومات جديدة بشأن احتمال تقنيينطوي المسح غير ال 3.1
لقة دون استخدام األصول المتععام  بشكل سابقفي ال خطرة أو منطقة مسجلة مخلفات الحرب القابلة لالنفجار

 .مناطق الخطر المحتملباأللغام داخل 

ا يكون له يمكن أن ولكنوإزالة األلغام،  تقنيأقل بكثير من المسح ال تقنيالمسح غير ال عادة ما تكون تكلفة 4.1
 رة األراضيتحديد وإدابوجميع األنشطة المرتبطة  ةمربعالر امتاألر، من حيث يكبعلى الرغم من ذلك أثر 

 الملوثة.

ل ، تحليالمؤقتة اتتقييمالبما في ذلك  تقنيكافة وسائل المسح غير ال تقنيعبارة المسح غير الشمل ت 5.1
ت تحليل فضال عن الزياراووظائف ال لمعلومات األخرى اعمليات جمع السجالت التاريخية ومجموعة واسعة من 

 الفعلية إلى المواقع الميدانية.

ت وجمع وإعداد التقارير واستخدام المعلوما والوصول حول تحديد تقنيالمسح غير العناصر جميع تدور  6.1
 ذلك المواقعكو  مخلفات الحرب القابلة لالنفجاراأللغام /  علىفيها يمكن العثور ي المواقع التللمساعدة في تحديد 
 .اضيوتقليص أو تطهير األر  إلغاءقرار اتخاذ عمليات ودعم  التي ال تحتوي عليها

 وذات قيمةة مكلفة، محدودمخلفات الحرب القابلة لالنفجار األلغام / التعامل مع مشكلة التلّوث  مواردتعتبر  7.1
 بأكبر قدر من الكفاءة. هاماتخداستوقع األفضل . من كبيرة

ر رييكفي من األدلة لتبباهظة الثمن على المهام ما لم يكن هناك ما ة تقنيينبغي عدم نشر األصول ال 8.1
 المهمة قدر اإلمكان.موثوقية ودقة تحديد مدى وبعد أن يكون قد تم  استخدامها

 ة.قنيتصول الهو الوسيلة األساسية لتحقيق هذا التبرير وتقديم األدلة لدعم قرارات نشر األ تقنيالمسح غير ال 9.1

متطلبات  بما يتوافق معاألرض بإلغاء أدلة كافية للسماح لوحده قدم ي قد تقنيفإن المسح غير ال وبالمثل، 10.1
 ."كل جهد معقول"تطبيق إثبات 

م تطبيق عملية تسليأهمية أساسية لفعالية وكفاءة  وهو ذعلى أعلى مستوى  تقنيتنفيذ المسح غير ال 11.1
رط، مفبشكل  مناطق الخطر المحتملإيجاد إلى ة الفعّ الغير  تقنييمكن أن تؤدي عمليات المسح غير ال. األرض
 .تقنيالعمل اللمواصلة  طلب ال داعي لهالتسبب بألراضي و ااستخدام  ما يمنع
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وفر يولكنه  المناطق الخطرةفقط الشكوك الحالية حول طبيعة ومدى  الالفعّ  تقنيالمسح غير اليعالج  ال 12.1
 .ةالحقالمراحل الفي جميع على تسليم األراضي بطريقة أكثر كفاءة وموثوقية ساعد التي تالمعلومات أيضًا 

مر أجمعها وتحليلها لدعم اتخاذ القرار إليها و  الوصولو  التي تم تحديدها عرض المعلومات ذات الصلة 13.1
بين  لتحقيق الثقة يضااألر تسليم  بالغ األهمية لمفهوم "كل جهد معقول" ويدعم الهدف األساسي من أي عملية

 .األرض مستخدميجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك 

. األرضتسليم بمعزل عن األنشطة الالحقة في إطار عملية  تقنيالقيام بعميالت المسح غير اليجب ال  14.1
ه في يعتمد على مراجعة األداء في ضوء ما تم اكتشاف تقنيالمسح غير ال التحسين المستمر لعمليات وإجراءات

الل خم يتم العثور عليها م أو لتالتي  ةعناصر الخطر الوقت الحق ضمن المناطق الخطرة، بما في ذلك تفاصيل 
 .تسليمهالمناطق بعد لعلى المدى الطويل مراقبة ونتائج ال ةتقنيالتدخالت ال

 نيتقالمسح غير الهذا المعيار إرشادات حول معنى "كل جهد معقول" والمتطلبات الالزمة إلجراء  يوفر 15.1
 ليبيا.في 

بطة لالطالع على التعريفات المرت 07.11 لغامالمعايير الليبية لألعمال المتعلقة باألى مراجعة جير  16.1
 ض.بعمليات تسليم األر 

 تقنيالمسح غير الالغرض من . 2

تقليص و هو تحديد االراضي الملوتة والخطيرة المؤكده والغير المؤكده  تقنيالمسح غير ال الهدف العام من 1.2
 الزمة من أجل.مساحة المناطق المستهدفة لجمع وتحليل وتقديم المعلومات واإلدله ال

 أو تقليص االراضي وتطهيرهاتقديم توصيات حول إلغاء  .أ

 اتاألولويتحديد دعم عمليات  .ب

 ة الالحقةتقنيلتدخالت اللالمساهمة في التخطيط بكفاءة وفعالية  .ت

 ما يلي: تقنيللمسح غير الاألهداف التفصيلية تتضمن  2.2

 .حرب القابلة لالنفجارمخلفات الاأللغام / بثة ملوّ المناطق تقييم ما إذا كانت  .أ

 مخلفات الحرباأللغام / وجود على حيث تحليل األدلة غير المباشرة  مناطق الخطر المحتملتحديد  .ب
 يبرر القيام بذلك. القابلة لالنفجار
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نفجار مخلفات الحرب القابلة لالوجود األلغام / على حيث األدلة المباشرة  مناطق الخطر المؤكدتحديد  .ت
 يبرر القيام بذلك.

ث حيث ال يوجد دليل على التلوّ  مناطق الخطر المحتمل ومناطق الخطر المؤكدأو جزء من  كافةإلغاء  .ث
 .مخلفات الحرب القابلة لالنفجاراأللغام / ب

 ات.تحديد األولويبشأن التي قد تكون ذات صلة  اتالعوامل االجتماعية واالقتصادية والتهديدتحديد  .ج

 .مخلفات الحرب القابلة لالنفجاراأللغام / مباشر على وجود الدليل للشامل الدقيق و اللتسجيل ا .ح

ية والكفاءة الفعالالذي يتميز ب التي يمكن أن تساعد في التخطيط هتوزعطريقة ث و خصائص التلوّ  .خ
 التطهيرالمستهدف و  تقنية، مثل المسح التقنيلمتابعة التدخالت ال

 الناسالتي يتعرض لها تاحة عن الحوادث لمعلومات المة لممكنبأكبر درجة موثوق الدقيق و ال لجمعا .د
 والحيوانات

 ،ريةوالتع ،للبيئة، مثل ترسب التربة بسبب الفيضانات والرياح الماديةجمع المعلومات حول التغيرات  .ذ
 التلوثنشر لت الوضع المحلي بعد عدّ تكون واالنهيارات األرضية وغيرها التي قد 

يس، والتربة والتضار  ،طرق، والغطاء النباتيالع، مثل معلومات حول الظروف المادية في الموقالجمع  .ر
ي ون ذات صلة فوالبنية التحتية، والزراعة، والوضع األمني المحلي وغيرها من العوامل التي قد تك

 عمليات صنع القرار
 

مناطق الخطر المحتمل  رض خارجلألإجراء فحص  إذا كان ذلك ممكنا،من المفيد، مالحظة: قد يكون  3.2
ى ارها علوآث والغطاء النباتي ومستويات التلوثوأنواع التربة  لجمع األدلة حول التضاريس الخطر المؤكد ومناطق

 الالحقة. ةتقنيلاستخدامها أثناء التدخالت ا واإلجراءات والمنهجيات التي يمكنمعدالت التقدم 

 

 تقنيمخرجات المسح غير ال. 3

على تحليل نتائج المسح، في سياق معلومات أخرى  تقنيلالمسح غير ا ستند مخرجات عمليةتينبغي أن  1.3
 سرح العمليات، ويجب أن تتضمن:محول نوع وطبيعة وتوزيع التلوث داخل 

، وتشكيل وفي أي موقع التي تم إجراؤها تقنيالتي تورد بالتفصيل نشاطات المسح غير ال التقارير .أ
زالة " في تحديد وتعريف وإمبذول"كل جهد ثبات تطبيق إلالحقة، وكدليل المدخالت لعمليات التخطيط ال

 مخلفات الحرب القابلة لالنفجارأللغام / المشتبه أو المؤكد لكل الوجود 
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بما في ذلك، عند االقتضاء ولها ما  ،مناطق الخطر المحتمل ومناطق الخطر المؤكدتوصيات تعريف  .ب
المحتمل ومناطق الخطر مناطق الخطر افة "، وإلغاء بعض أو كمبذوليبررها على أساس "كل جهد 

 المؤكد

قتضاء، بما في ذلك، عند االة، تقنيأو التدخالت ال تقنيتنفيذ المزيد من عمليات المسح غير التوصيات  .ت
 اع األصول الموصى بها والمنهجياتتفاصيل أنو 

 لطات والوكاالت والمنظمات األخرى البيانات والمعلومات لتحليلها من قبل الس .ث

أخرى. مخرجات قت إجراء المسح واحتياجات أصحاب المصلحة اآلخرين، إنجاز قد تتطلب الظروف و  2.3
في  على أن تنعكسمسح تنفيذ الضافية قبل اإلمتطلبات التحديد  تقنيعلى مدراء عمليات المسح غير الينبغي 

 وثائق المسح.و التخطيط والسلوك 

 

 مناطق الخطر المحتمل ومناطق الخطر المؤكدمتطلبات تسجيل . 4

 مناطق الخطر المحتمل ومناطق الخطر المؤكد معايير  1.4

 مناطق الخطر المحتملل كليالأو  يجزئاإللغاء الوالتفريق بين، و  وتنقيح معايير إنشاءعلى يجب  1.1.4
 وأن يتم تطويرها من من قبل جميع المعنيينفق عليها ومفهومة متو  أن تكون واضحة ومناطق الخطر المؤكد
 .أصحاب المصلحةتفاق بين خالل عملية مناقشة وا

 

 من أجل: ينبغي وضع معايير 2.1.4

 الخطر المحتمل ومناطق الخطر المؤكدلمناطق  تعزيز تعريف ثابت .أ

 األرضوتقليص وتطهير  تعزيز التطبيق الموحد لعمليات إلغاء .ب

 األرضوتقليص وتطهير  تبسيط إدارة إلغاء .ت

 تثال لالتفاقيات الدوليةتوفير إطار للدول التي تحتاج إلى توثيق وإثبات االم .ث

جمة نا توفير إطار قابل للتدقيق للمساعدة في حل المسائل المتعلقة بالمسؤولية في حالة وقوع حوادث .ج
 مخلفات الحرب القابلة لالنفجارألغام /  عن

مخلفات الحرب أللغام / لعلى أساس تحليل األدلة غير المباشرة  مناطق الخطر المحتمل ينبغي تحديد 3.1.4
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مخلفات ألغام / على وجود فقط على أساس أدلة مباشرة  مناطق الخطر المؤكد، ويجب إنشاء ابلة لالنفجارالق
 رالحرب القابلة لالنفجا

لمتعلقة االمعايير الليبية لألعمال  مراجعةيرجى األدلة غير المباشرة والمباشرة عن للحصول على أمثلة  4.1.4
 تسليم األراضي. – 07.11 باأللغام

أو تقسيمها إلى  إلى تصنيفات فرعية مناطق الخطر المحتمل ومناطق الخطر المؤكديمكن تصنيف  5.1.4
لعوامل أو غيرها من ا ةدلمختلف األبوالثقة المرتبطة  التغيرات المحتملة في نوع الخطر مناطق داخلية لتعكس

 .وصنع القرار الالحقة التخطيطعمليات التي قد تكون ذات صلة ب

 واضح ودقيق قدر اإلمكان، استنادا إلى األدلة المتاحة.بشكل الحدود  قييمينبغي ت 6.1.4

 

 اإللغاء  2.4

المسح غير  بما في ذلكمبذول "كل جهد هو تطبيق  تقنيالغير شرط إلغاء منطقة من خالل المسح  1.2.4
ة بثقار قابلة لالنفجمخلفات الحرب الاأللغام / والتي يمكن تأكيد عدم وجود أدلة على تلّوث المنطقة ب تقنيال

جهود التي وأن ال، اً في الواقع موجودكان تلوث ال ن أنإللغاء يجب أن يبيّ لعدم وجود أدلة كمبرر إن أخذ عالية. 
 المنطقة.بتحديد األدلة فيما يتعلق تم بذلها كانت قادرة على 

 

 مبذولكل جهد   3.4

 .معّين نظاممخرجات الثقة في لتحقيق المستوى المطلوب من مستوى الجهد المطلوب هو  1.3.4

ن األنشطة ضم دأحكون يأو أنه قد شاط الوحيد المطبق على منطقة ما الن تقنيالمسح غير ال قد يكون  2.3.4
"كل جهد تطبيق تلبية متطلبات إثبات من أجل  تقنيينبغي على المسح غير الاألرض. لتسليم عملية أوسع 

ك في الموجودة أو المشكو  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارغام / تحديد وتعريف وإزالة األلفي سبيل " مبذول
لق " فيما يتعمبذول"كل جهد عليه تطبيق " في حد ذاته، ولكن مبذول"كل جهد وجودها، عدم االكتفاء بتطبيق 

 األرض.تسليم بجميع األنشطة األخرى المرتبطة بعملية 
 

ال  تشمل على سبيل الذكر تقنيبعمليات المسح غير الفيما يتعلق  هالجهد الذي يجب توقععن مثلة األ 3.3.4
 الحصر:

 .صائص التلوث داخل منطقة العملياتبذل الجهود لفهم طبيعة وخ .أ
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سجالت التاريخية، ،التحديد وضمان الوصول إلى جميع مصادر المعلومات ذات الصلة بما في ذلك .ب
 السكان المتضررين والمواقع الميدانية.، المقاتلين السابقين

تمتع يو  معتمدالموقع كان مخططًا له وتم تنفيذه بواسطة فريق مسح أن جمع المعلومات في ار إظه .ت
ع القدرة على الوصول إلى جميع مصادر المعلومات ذات الصلة بما في ذلك النساء بالكفاءة، م

 .والفتيات والفتيان والرجال

 .رلوسائل المناسبة لدعم صنع القراتحليل المعلومات باستخدام جميع ا .ث

على أساس تحليل واستعراض جميع المعلومات  مصّرح لهماتخاذ القرارات من قبل أشخاص أكفاء و  .ج
 .المتاحة

ات عمليواإلجراءات والمعلومات المرتبطة ب ،والمعداتلألفراد، تطبيق الجهود المناسبة إلدارة الجودة  .ح
 .تقنيالمسح غير ال

ل جميع جوانب التخطيط والتشغيل واستعراض " على نظام متكامل يتناو مبذولتطبيق "كل جهد يعتمد  .خ
ية تلبإلى  كبر من الجهد في جانب واحدأ تطبيق قدر أن يؤدي ومراحل اتخاذ القرار. من غير المحتمل

 متطلبات إذا لم يتم تطبيق الجهد أيضا في جميع النواحي األخرى.ال

ل جهد "كشرحًا إضافيًا حول األرض ليم تس – 07.11 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامتقدم  4.3.4
 ".مبذول

 اتخاذ القرارات استناداً على األدلة  4.4

، والتقدم في عملية مناطق الخطر المحتمل ومناطق الخطر المؤكدينبغي أخذ القرارات حول تعريف  1.4.4
لى حد إوفرة ألدلة المتوكمية وتفاصيل ا ،نوعيةتحدد بكفاءة وفعالية على أساس األدلة المتاحة.  ضتسليم األر 

 كبير نوعية وموثوقية القرارات.

قة منظمة األعمال المتعلأصول مثل ميع الوكاالت المشاركة في عملية صنع القرار، ينبغي أن تكون ج 2.4.4
 على سبيل المثال:و  ،ذات الصلةاألدلة نة من جميع مصادر على بيّ  األرضتسليم و  باأللغام

 وتأثير والتكتيكات المرتبطة باستخدامها موجودة في مسرح العملياتالث لوّ أنواع التباألدلة المتعلقة  .أ
 والتوزيع والكشف. االوقت على حالته

 .المؤقتة اتتقييمالبما في ذلك  تقنيالمسح غير ال خالل هاجمعتم األدلة التي  .ب

 .تتعلق بما تم اكتشافه خالل عمليات المسح والتطهير في مواقع ومناطق أخرى التي دلة األ .ت
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 لمعلومات.لالمختلفة مصادر الاألدلة حول مصداقية  .ث

 ه فيوما تم اكتشافعمليات المسح األخرى، األدلة حول العالقة بين النتائج والتوصيات المنبثقة عن  .ج
 ة.تقنيوقت الحق خالل التدخالت ال

 في المواقع التي تم في السابق إلغاءها، تقليصها أو تطهيرهاالحوادث باألدلة المتعلقة  .ح

لفات مخاأللغام / ببرامج ة عن أنظمة إدارة الجودة حول العمليات والمنتجات المرتبطة مألدلة الناجا .خ
 ، و الحرب القابلة لالنفجار

 تقنيالمسح غير ال بما في ذلك ضاألر تسليم وتقييم برامج مراقبة األدلة الناشئة عن  .د
 

 

 لى الثقةأن تكون موثقة من أجل إنشاء والحفاظ عاستخدام جميع األدلة المناسبة لدعم اتخاذ القرار يجب  3.4.4
حقيقات أن تكون هذه األدلة متاحة لدعم الت . ينبغي أيضاً ضاألر تسليم وفي عملية  تقنيبعمليات المسح غير ال

 في المسائل المتعلقة بالمسؤولية.

 

 تقنيمنهجية المسح غير ال. 5

وطبيعة وخصائص التلوث داخل مسرح  ،ق فهم نوعفي غضون سيا تقنيتنفيذ عمليات المسح غير ال ينبغي 1.5
 .حتى تاريخه العمليات

ول على ومواصلة الحص ردود عليه، عملية مستمرةالث وفعالية وكفاءة تحليل معلومات التلوّ ينبغي أن يكون  2.5
في عمليات تحليل ونشر المعلومات المحسنة ألصحاب  اإدراجهو متوفرة، أصبحت ثة كلما المعلومات المحدّ 

 التأكد من أن بياناتالوالمنظمات المسؤولة عن تحليل ، والهيئات المصلحة ذي الصلة. يجب على السلطات
 .تقنيعمليات المسح غير المتاحة للمنظمات المسؤولة عن الحديثة المعلومات 

االستفادة من المعلومات من جميع المصادر ذات الصلة، بما في ذلك  المؤقتةدراسات على اليجب  3.5
قع الموا ك األراضي ونتائج تحليلوالشرطة والجيش، والمستشفيات، والسلطات المحلية، ومالّ  ،سجالت التاريخيةال
ة لمتعلقا. ينبغي تقييم المعلومات وتصنيفها، عند االقتضاء، واستخدامها كأساس لتحليل األدلة المهام األخرى و 
 المنطقة / الموقع.ب

ون ". ينبغي أن تكمبذولجزءا من تطبيق "كل جهد واالستفادة من هذه المعلومات الوصول يشكل تحديد، و  4.5
 المنطقة أو الموقع.بلظروف المرتبطة با ةخاص المؤقتةدراسات ال



 2017النسخة الثانية: يناير  عايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامالم 08.10المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

 

 2017النسخة الثانية: يناير   08.10المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

11 

 في الحّد األدنى ما يلي: تقنيلعمليات المسح غير ال خطيطيتطلب الت 5.5

سية ، والوثائق القياكفاءةة و يفعالو بأمان  تقنيعمليات مسح غير  إلجراء المصّدق عليها جراءاتاإل .أ
 .تقنيوإعداد التقارير الخاصة بعمليات المسح غير اللتسجيل 

 .المؤقتة اتتقييمالمراجعة جميع المعلومات المتوفرة عن المنطقة، بما في ذلك نتائج  .ب

، غاملالمعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأل تأكيد متطلبات جمع المعلومات، على النحو المحدد في .ت
 .موقع أو الظروفالخاصة بفضال عن أي متطلبات إضافية 

على  ، بما في ذلك القدرةمحددة ومهارات و / أو قدرات، والحاجة إلى مواردمسح النظر في متطلبات ال .ث
 .لنساء والفتيات والفتيان والرجالالوصول إلى جميع مصادر المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك ا

 سح التي تتطلب تدابير إضافية للسالمة.جوانب الممن تحديد أي  .ج

توفر  ند، أو عهفااكتشيتم ضوء ما على  تقنيإجراء المسح غير ال خاللينبغي القيام بعمليات مراجعة دورية  6.5
 نطوي تمعلومات جديدة توفرت أي معينة كلما مراجعات إجراء ينبغي معلومات إضافية هامة من مصادر أخرى. 

رات أي تغيي. تقنيالمسح غير ال يات التقييم واالفتراضات المستخدمة في تطوير خطةعلى تغيير في أي من عمل
 يجب أن تكون موثقة، بما في ذلك أسباب التغييرات.المراجعات ة عن هذه مخطة الناجهذه العلى 

 وتصنيفها لدعم اتخاذ القرار.وتقاطعها مع غيرها مصادر، عدة معلومات من ال ينبغي جمع 7.5

لمدراء باتخاذ قرارات ذات ثقة بشأن المناطق الخطرة، ينبغي على ا جمع معلومات كافية للسماحيتم عندما  8.5
 لمعلومات.ة عن مزيد من اتقنيالغير ة أو تقنيالاألنشطة من المرّجح أن تسفر  ما إذا كاناألخذ بعين االعتبار 

المعلومات، ولكن على قلة أساس على  مناطق الخطر المحتمل ومناطق الخطر المؤكد ديال ينبغي تحد 9.5
ناطق جديدة، أو إلغاء المالمعلومات الرفض بتوصيات ينبغي إصدار الغير المباشرة. المباشرة و أساس األدلة 

القابلة  مخلفات الحربجود األلغام / الشك بو " لتحديد وتعريف وإزالة مبذول"كل جهد بذل بناء على فقط  القائمة
 .لالنفجار

لليبي االمركز يانات والمعلومات وتسجيلها وذلك باستخدام نماذج التقارير التي وافق عليها البيجب جمع  10.5
 الموقع / المنطقة.بمراعاة أي متطلبات إضافية محددة مع  لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

دارة وتنفيذ عمليات إ مسح وضععمليات تعتزم إجراء التي  األعمال المتعلقة باأللغام اتمنظميجب على  11.5
 ةحالإوجمع وتسجيل واإلبالغ عن المعلومات. يجب ، تقنيبعمليات المسح غير ال مناسبة فيما يتعلق جودة

 ذات الصلة. قواعد البياناتها في لادخمسح إلعمليات الاالنتهاء من عند ة يالمعنهيئة التقارير إلى السلطة أو ال
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رق فومدراء قادة نسخ مما سيتم إدخاله في قاعدة البيانات إلى ر يفبيانات تو المدراء قاعدة على يجب  12.5
 بغي معالجةين المصادقة الرسمية عليها وإدخالها في قاعدة البيانات.قبل لمراجعتها بما في ذلك الخرائط، ، المسح

ة في وقائيوالالتصحيحية إدارة اإلجراءات يجب كما . على نطاق أوسع تقاريرالقبل نشر  أي تناقضات أو أخطاء
 إطار عملية رسمية موثقة.

 اتلمتطلب وفقاً  تقنيمرتبطة بعمليات المسح غير الالتسييج الأو عمليات وضع العالمات ينبغي تنفيذ  13.5
 م.مواقع إزالة األلغاأنظمة وضع العالمات في  – 10.20/1 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام

مليات ع ة بعدي المنطقتم تنفيذها فخالت التقنية، بما في ذلك إزالة األلغام، التي نتائج التدينبغي استخدام  14.5
 .ةتمر المس التطويرلدعم عمليات تكون متاحة وينبغي أن هذه العمليات كأساس لتحليل نوعية  تقنيالمسح غير ال

الية من أجل تقييم فعالتطهير أو ، تقليص األرض بعد إلغاءعمليات مراقبة النتائج من  ماستخداينبغي  15.5
 نيتقالمسح غير ال تحديد مجاالت التحسين والحفاظ على الثقة فيوذلك في سبيل ، تقنيعمليات المسح غير ال

 األرض.تسليم في إطار عملية 

 

 

 
 

 تقنيالمسح غير ال: مثال على عملية 1صورة 
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 مصادر المعلومات. 6

 عام 1.6

ه المعلومات من هذ، وأن جميع مصادر األدلة ذات الصلةتحديد  التأكد منمنظمات المسح على ينبغي  1.1.6
 المصادر يتم جمعها وتسجيلها بشكل مناسب.

المناطق محددة حول تضمن مقابلة الذكور واإلناث ممن لديهم معلومات  طريقةالمسح ب ينبغي تنظيم 2.1.6
ن د يكون مقهذه العملية. في إطار  نفجارمخلفات الحرب القابلة لالالتي من المحتمل أن تكون ملّوثة باأللغام / 

كل طفال والمخبرين اإلناث واأل المجموعات العائليةو  األسرمع كل من الترتيب لعقد اجتماعات منفصلة المناسب 
 اجتماعات مختلطة. في منع من المشاركة بشكل كاملعلى حدة بما أن هذه المجموعات قد تُ 

المخبرين عدة مرات للحصول على معلومات حول مجاالت  قد يكون من الصعب العودة إلى نفس 3.1.6
لالزمة ا. ينبغي أن تتضمن خطط جمع المعلومات التدابير المسح"تعب "جديدة، والزيارات المتكررة قد تؤدي إلى 

 كبيرة لمعلومات المسح.القيمة تقدير اللمعالجة هذه القضايا بانتظام، و 

 تقييم وتصنيف المصادر 2.6

 على مصادر المعلومات على أساس: ةقائمالراء تقييم األدلة ينبغي إج 1.2.6

لدان بفي أي مكان في البلد / المنطقة وفي  تقنيالمسح غير ال عملياتمن الخبرة ذات الصلة المكتسبة  .أ
 .أخرى 

لمعلومات ارير ببالمحافظة وإعداد التقاوالثقافية المتعلقة  واالقتصادية فهم العوامل التاريخية واالجتماعية .ب
 لمعلومات.المختلفة لمصادر المن 

 لمعلومات.المختلفة لمصادر المقارنات بين  .ت

 هذه ذتنفي عندما يتمة الالحقة )تقنيخالل التدخالت الالمكتشفة بين المعلومات الواردة واألدلة  ةمقارنال .ث
 (.التدخالت

 تطهير.، التقليص أو اللغاءاإلاألرض بعد  مراقبةالمعلومات في ضوء نتائج ادر مراجعة مص .ج

 لظروف واألوضاع المحلية.بامعلومات أخرى ذات صلة محددة  .ح

ة كون على أساس أدلتينبغي أن ف مصادر المعلومات المختلفةبنظم التصنيف فيما يتعلق ارتبطت  إذا 2.2.6
 موضوعية، وليس العتبارات غير موضوعية.

الناجمة عن  نتائجالأحدث تعكس  تصنيف على فترات مناسبة للتأكد من أنهاالمراجعة أنظمة ينبغي  3.2.6
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 تحليل األدلة من جميع المصادر ذات الصلة.

 التالية:وسع التصنيفات األاألخذ بعين االعتبار  تأسيس نظم التصنيفينبغي عند  4.2.6

قابلة مخلفات الحرب الوجود األلغام / على مباشر المادي الدليل لل أعضاء فريق المسحمراقبة وتسجيل  .أ
 .رلالنفجا

 مخلفات الحربوجود األلغام / على مباشر غير المادي الدليل لل أعضاء فريق المسحسجيل مراقبة وت .ب
 .القابلة لالنفجار

مقارنة موثوقة ودقيقة من خالل الها أنالتي يثبت لمعلومات الواردة من المصادر والسجالت التاريخية ا .ت
 خرى.األمناطق المواقع / المع األدلة المباشرة التي تم الحصول عليها في 

ن ملهذه المصادر مباشرة للمعلومات. يمكن المصادر التشكل والمؤسسات التي فراد ن األمعلومات الم .ث
والشرطة  والجيش المتضررةأن تشمل الرجال والنساء واألطفال في المجتمعات المحلية المعلومات 

 الناجمة عنها.رع األلغام أو الحوادث ممن شاهد عمليات ز وغيرهم األلغام وضحايا 

ر أن تكون هذه المصاد للمعلومات. يمكنثانية مصادر تشكل والمؤسسات التي فراد ن األمعلومات الم .ج
رب مخلفات الحأو تشارك في عمليات زرع أو نشر / استخدام األلغام /  رع األلغاملم تشاهد عمليات ز 

 ومات.عن المخاطر الموجودة من المصادر المباشرة للمعل اولكن قيل له القابلة لالنفجار

لى إ ييمتقالأو حيث يشير  تهادقتها و وموثوقي ة من المصادر والسجالت التاريخيةتقييم المعلومات الوارد .ح
 دقة.الموثوقية أو انعدام ال

عمليات زرع أو نشر / في تي لم تشاهد أو تشارك والمؤسسات األخرى الفراد المعلومات من األ .خ
در ولكن قيل لهم عن المخاطر الموجودة من مصا فجارمخلفات الحرب القابلة لالناستخدام األلغام / 

 تحديدها بثقة كمصادر مباشرة.أخرى ال يمكن 

ن أ. كما األدلة غير المباشرةبصفتها ذات موثوقية أكبر من مباشرة الدلة يمكن بشكل عام تصنيف األ 5.2.6
 رسمية.الأو غير انية، المعلومات من المصادر الثأكبر من توفر ثقة  ةمن المصادر المباشر  معلوماتال

وضاع للقيام بذلك استجابة للظروف واألوذات كفاءة م التصنيفات األخرى حيث أنها فعالة استخداينبغي  6.2.6
 المحلية.

نوعية المعلومات حيثما كان ذلك ممكنا من خالل إجراء مقارنات مع األدلة المباشرة ينبغي التحقق من  7.2.6
نظم مراجعة االعتبار خالل بعين نتائج الأخذ هذه األرض. ينبغي مراقبة و  ةتقنيالناجمة عن التدخالت ال

 التصنيف.
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 اتالطرقواستخدام األراضي  3.6

ي أحد العوامل التتشكل قيد االستخدام من قبل المجتمعات المحلية هي األرض أو الطريق حقيقة أن  1.3.6
 النظر في إلغاء جزء أو كل المناطق أو عند العتبار عند تقييم معلومات جديدةيمكن أن تؤخذ في ا

 الخطرة الموجودة.

 خذ بعينعند تقييم الثقة التي يجب أن تترافق مع هذه المعلومات، ينبغي اعتماد مقاربة منهجية، مع األ 2.3.6
 االعتبار ما يلي:

ة في أماكن أخرى في المنطقة، وخاصة في المنطقة المجاور موجود ث فهم نوع وطبيعة وتوزيع أي تلوّ  .أ
 مباشرة.

 والتي هي قيد االستخدام أو غير مستخدمة. هاالتي يتم تقييملألرض / الطريق تعريف واضح ودقيق  .ب

مرور استخدام األرض / الطريق، بما في ذلك عمق أي أنشطة تدخلية، وكثافة وشدة حركة ية كيف .ت
 السكان والمركبات.

 افة وشدة في أوقات مختلفة.أنشطة ذات كثتم تنفيذ ما إذا طريق و الاستخدام األرض/ فترة  .ث

 من المجاالت األخرى التي تم تقييمها على نحو مماثل.مراقبة نتائج ال .ج
 

تم ي لتحديد المجاالت المختلفة التجزاء د مناطق فرعية أو أيتحد، كلما كان ذلك مفيدا وفعاال ،يجب 3.3.6
 أو لها تاريخ استخدام مختلف.استخدامها بأشكال مختلفة 

 فرعي للمناطق الخطرةالتقسيم ال 4.6

من  كلما كان ذلك مفيدا( مناطق الخطر المحتمل ومناطق الخطر المؤكد) المناطق الخطرةينبغي تقسيم  1.4.6
 :أكثر وضوحاً بشكل أجل تحديد وتعريف ووصف 

 نواع.األالتلوث أو مزيج من من مختلفة وجود أنواع  .أ

 .ل تلك األدلةوتحلي مصادر األدلةبالمرتبطة  ةختلفالممستويات الثقة  .ب

 .ة و / أو المنهجياتتقنيالمناطق المالئمة لمختلف أنواع األصول ال .ت

للمساعدة  ع األقسام الفرعية حسب االقتضاءم كافية تفاصيلبالمناطق الخطرة ووصف ينبغي تحديد  .ث
 ةتقنيت الياالمزيد من العمل إلجراءفي وقت الحق للموارد ذات كفاءة وفعالية نشر على تنفيذ عمليات 

بدرجة  الستخدامها في اإلنتاجإلغاء، تقليص و / أو تطهير األراضي ، مما يؤدي إلى ةتقنيوغير ال
 عالية من الثقة.
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 ة.المستهدف تقنيلمسح اللعمليات اتخطيط المساعدة في اللتوجيه و لالفرعية األقسام  ماستخداينبغي  .ج

م تما لة كة، في ضوء األدلة الجديدتقنيخالت الأثناء إجراء التدبشكل أكبر  فرعيةاألقسام ال يجب مراجعة 2.4.6
 .اكتشافها

 متطلبات فريق المسح. 7

وفقا  وذلك باستخدام المعدات المناسبة متخصصين معتمدينمن قبل موظفين يجب تنفيذ عمليات المسح  1.7
مال ية لألعر الليبالمعايي متطلباتلوبما يتفق مع المنهجيات المعتمدة تلبية  معايير السالمة والتشغيل السائدةل

 .المتعلقة باأللغام

مسح غير عمليات اليكفي من الموارد والمعرفة والمهارات والقدرة على تنفيذ تمتلك فرق المسح ما ينبغي أن  2.7
اف مع السلطات المحلية، األطر التواصل على على وجه الخصوص بأمان وكفاءة وفعالية، لتكون قادرة  تقنيال

 النساء والفتيان والفتيات.و ر المعلومات، بما في ذلك الرجال مصادالمعنية األخرى وجميع 

يير المعا وفرتلمراقبة ضمان الجودة الداخلي والخارجي. خاضعة  تقنيتكون عمليات المسح غير اليجب أن  3.7
 ات.من التوجيه إدارة الجودة مزيداً  07.40الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

لك ما ال يقل عن أربعة أفراد معتمدين بما في ذمما دنى بالحد األ تقنيلمسح غير اليجب أن تتألف فرق ا 4.7
 يلي:

ضيع في الموايتمتعان بالمعرفة والمهارات والقدرة  تقنيمؤهالن في دورة عمليات المسح غير الن اشخص .أ
 التالية:

 المالحة ورسم الخرائط 

  بيانات المسحتحليل 

  المقابالت()تقنيات إجراء التواصل مع المجتمع 

  الذخائر المتفجرةبوعي 

 ريراكتابة التق 

 السلكية والالسلكية االتصاالت 

  إزالة األلغام(ناجم عن حادث ) إدارة حاالت الطوارئ 

 )العالج الطبي األساسي )أو ما شابه 
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ن من المحتمل أ دعم الحياة المتقدم )أو ما شابه(، إذا كانواحد يتمتع بالمؤهالت في مجال مسعف  .ب
 المتفجرة. المعداتالمناطق الخطرة أو التخلص من على عمليات ترسيم في  تقنيالمسح غير الينطوي 

ة م الحيابالمؤهالت في مجال دع عيتمتاالتصاالت ذات الصلة، و وسائل سائق واحد قادر على استخدام  .ت
 األساسي )أو ما شابه(.

 المتفجرة(. المعداتالتخلص من في حال إضافي كما هو مطلوب )موظف  .ث

 ثقافي عندالوالتنوع بين الجنسين األخذ بعين االعتبار التنوع : ينبغي عند اختيار أعضاء الفريق مالحظة .ج
 التعامل مع السكان المحليين.

علقة المعايير الليبية لألعمال المت مطالعةيرجى لمزيد من التفاصيل بشأن الدعم الطبي لالطالع على ا 5.7
 .10.40 باأللغام

 الوثائق. 8

 صراً عنتعتبر  تقنيالمسح غير ال فرق إعداد التقارير بها من قبل معلومات التي يتم جمعها وتسجيلها و ال 1.8
 يتقنر الالمسح غي األرض. إذا كانت نوعية البيانات أو المعلومات التي تم جمعها خاللتسليم في عملية  أساسياً 

رض يم األعية الجيدة بشكل سيء فإن عملية تسلغير جيدة، أو إذا تم تسجيل وإعداد التقارير بالبيانات ذات النو 
 الة ويمكن أن تفقد مصداقيتها مع الجهات المعنية.ستكون غير فعّ 

لجودة البي متطلبات ت تقنيالمسح غير ال أن وثائقالتأكد من  األعمال المتعلقة باأللغاممنظمات على  يجب 2.8
جودة المناسبة )بما في ذلك ضمان ارة الالمعلومات. يجب وضع نظم إد وتعكس احتياجات جميع مستخدمي

لمسح باتبطة ( وتنفيذها فيما يتعلق بجمع وتسجيل وإعداد التقارير وتحليل المعلومات المر المعلوماتومراقبة جودة 
 تقنيلافي مجال المسح غير  معلومات والوثائقالو  بياناتالينبغي التحقيق في أي قصور في نوعية . تقنيغير ال

 صحيحية والوقائية المناسبة بشأنها.واإلجراءات الت

ز المرك من قبل تقنيعمليات المسح غير ال يجب أن يتم االتفاق على شكل التقارير التي استخدمت خالل 3.8
ها ذاتخاتم التقرير تحديد وشرح القرارات التي . يجب على الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

 القرارات.عند اتخاذ التي استند إليها خالل المسح، وكذلك األدلة 

 من نظم إدارة ينبغي االستفادة كلما أمكن ذلكة، كما معلومات وتسجيلها بطريقة منهجيالينبغي جمع  4.8
لمعايير افي توجيهات بشأن إدارة المعلومات يمكن االطالع على المعلومات القياسية ونظام المعلومات الجغرافي. 

 .05.10 تعلقة باأللغامالدولية لإلجراءات الم
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مناطق الخطر المحتمل ومناطق الخطر  حدودإلظهار المدى الموصى به لخرائط الموقع  ماستخداينبغي  5.8
ى . ينبغي إدراج المعلومات األخر الخطروضع العالمات التي تحذر من وتحديد عالمات المسح ونظام  المؤكد

 قرار.اع الذات الصلة لمساعدة المخططين والمحللين وصنّ 

ة أو صور األقمار الصناعيأو االيتو غرافيةالخريطة تحديدها على أو  معلومات إلكترونياً الل ييجب تسج 6.8
حليا. يجب معلى الخرائط المنتجة متوفرة، ينبغي تسجيل المعلومات االيتوغرافيةالخرائط لم تكن على أي أثر. إذا 

ة مخلفات الحرب القابلأللغام / على وجود تلّوث باتظهر موقع أي دليل مباشر أن لة مفّص الخرائط على ال
 ألهمية.الميزات ذات اوغيرها من لالنفجار 

نظمات جزءا من الوثائق المطلوب تسليمها للم تقنيالمسح غير ال ينبغي أن تشكل المعلومات المسجلة خالل 7.8
عمار األو  ءسمااألينبغي تسجيل رض. والتسليم النهائي لأل ضافيةاإلتطهير الأو  تقنيالمسح الالتي تنفذ عمليات 

 ن.ألصحاب المعلومات األساسييوالتعيينات والتوقيعات  والجنس

مع أي المتحصل عليها في المسح االرض فرصة مقارنة نتائج  تقنيإعطاء فريق المسح غير الينبغي  8.8
 ة أخرى.تقنيتدخالت عمليات التطهير أو معلومات الحقة ناتجة عن 

 جتمعيةالمشاركة الم. 9

مسح ال األرض، بما في ذلكتسليم بشكل كامل في المراحل األساسية لعملية إشراك المجتمع المحلي ينبغي  1.9
تشمل مشاركة المجتمع وينبغي أن  تسليمها.األرض بشكل مناسب بعد استخدام من أجل ضمان  ،تقنيغير ال

اء وعند االقتضبها من المناطق المشتبه  الرجال والنساء واألطفال الذين يعيشون أو يعملون في أو بالقرب
 أصحاب األرض.

لقة منظمة األعمال المتعمراقبة  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبعلى يجب  2.9
 أو تطهيرها.تقليصها ، ؤهااألرض التي تم إلغالمراقبة مهمة الو / أو  باأللغام

ر على المجتمع المحلي وتوضيح المسائل ذات الصلة بالمسؤولية ثاألعلى قياس ذلك يجب أن يساعد  3.9
 .في وقت الحق وقوع حوادثأو  مخلفات الحرب القابلة لالنفجاراكتشاف ألغام / ووضع األراضي في حال 

 قضايا المسؤولية. 10

ض من اء األر األرض، بما في ذلك ما يتعلق بإلغتسليم الجاهزية التخاذ قرارات فعالة في عمليات  تتأثر 1.10
 قضايا المسؤولية.بشكل كبير بالتصورات الخاصة ب تقنيالمسح غير ال خالل

المشتبه أو المؤكد وجودها من خالل مخلفات الحرب القابلة لالنفجار األلغام / كل تحديد وتعريف إن  2.10
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وفر الوسيلة األساسية من خالل تطبيق "كل جهد معقول" ت، و األدلةوقائمة على شفافة، عملية موثقة بشكل جيد، و 
 المسؤولية، لخلق الثقة بين أصحاب المصلحة وتشجيع عملية اتخاذ القرار الفعال.قضايا لمعالجة 

التي  ليةأن قضايا المسؤو ب التأكد من المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحرو على يجب  3.10
ن معالجتها ميتم األرض، تسليم فضال عن جوانب أخرى من ، تقنيالمسح غير ال بإلغاء األرض من خاللتتعلق 

 .حسب االقتضاءخرى األثائق الو خالل التشريعات والسياسات والمعايير و 

 المسؤوليات وااللتزامات. 11

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب 1.11

 :على المركز

 .األراضيتسليم سياسة  تفق معت تقنيللمسح غير ال وضع معايير وطنية .أ

 .تقنياالعتماد للقيام بعمليات المسح غير ال األعمال المتعلقة باأللغاممنظمات منح  .ب

 في ذلك: بما تقنيللمسح غير الإعداد ونشر المعايير والمبادئ التوجيهية  .ت

  تقنيالمسح غير ال اتفاقياتعقود و على إدارة الجودة 

 تقنيتوثيق عمليات المسح غير ال  

 دقة البيانات الموضعية متطلبات 

فهم أفضل لطبيعة من أجل  تقنيات المسح غير الاستخدام المعلومات التي تم جمعها من خالل عملي .ث
 .امر المهام وبرامج العمل السنويةومدى وتوزيع التلوث، وإعداد أو 

لمسح ات االذين يقومون بعملي األفرادالتطهير للمشغلين، مسح / بالتحديد قضايا المسؤولية المتعلقة  .ج
 للتشريع الوطني. والمجتمع المحلي وفقاً  ،تقنيغير ال

 .تقنيالمسح غير ال األرض من خاللتسليم مراقبة جودة مخرجات  .ح

 منظمات إزالة األلغام 2.11

 :تقنيالتي تقوم بعمليات المسح غير ال منظمة األعمال المتعلقة باأللغاميجب على 

 لقيامل العتماد الالزم( على القة باأللغام ومخلفات الحروبالمركز الليبي لألعمال المتعالحصول )من  .أ
 .تقنيبعمليات المسح غير ال
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 لمتعلقةالمعايير الليبية لألعمال  لوفقاً  تقنيلعمليات المسح غير التطبيق إجراءات التشغيل القياسية  .ب
 .باأللغام

 .تقنيالمسح غير ال جمع المعلومات الالزمة التي تتطلبها وثائق .ت

 .ةمتابعالتي تنفذ أنشطة لمنظمات التي تم تقييمها لتسليم رسمي للمواقع بند االقتضاء، عالقيام،  .ث

أللغام المركز الليبي لألعمال المتعلقة با على النحو المحدد من قبلوتوفيرها الوثائق المحافظة على  .ج
 .ومخلفات الحروب

جميع بتضاء، فيما يتعلق التشاور عن كثب مع الرجال والنساء في المجتمعات المتضررة، حسب االق .ح
 .تقنيالمسح غير ال القرارات التي يتخذها

م ومخلفات المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغا ذات الصلة إلىواألنشطة إدارة الجودة تقارير إرسال  .خ
 الحروب كما هو مطلوب.
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 المراجع العامة. 12

إدارة  05.10 المعيار رقم خصوص،، على وجه الالمعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام .أ
 تسليم األرض 07.11المعلومات لمكافحة األلغام، و 

مليات الدعم الطبي لع 10.40تسليم األرض، و 07.11 رقم المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام .ب
 إزالة األلغام

 
 

 

 سجل التعديالت. 13

 

 

الرقم 
 التسلسلي 

 التاريخ
 يوم/شهر/سنة

 تم تعديله من: / الفقرة الجزء المعيار
 االسم:

 المنصب:
 المنظمة

 مالحظات

1 30/10/15 08.10  
المسح غير 

 تقنيال

رئيس العمليات / ضمان  دوغ وير الكل
دائرة األمم المتحدة لألعمال  الجودة

 المتعلقة باأللغام

 معيار جديد

 

 


