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 :مالحظة

 تعتبر هذه الوثيقة سارية المفعول ابتداء من التاريخ المبين على هذه الصفحة. تخضع المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام
(LibMASللمراجعة وا ) لتنقيح 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 

 

 حقوق الطبع والنشر

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

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

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

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

ايير افظة هذه األخيرة على المبادئ المتفق عليها في المبادئ التوجيهية للمعباأللغام وذلك بهدف ضمان مح
 الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام.

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

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

م في األلغابيبية لألعمال المتعلقة يتم استخدام عبارات "ال بد من"، و"يجب"، و"ينبغي" و"يمكن" في المعايير الل
جل ه من أاإلطار التالي: يتم استخدام "ال بد من" أو "يجب" لإلشارة إلى أحد المتطلبات، أي أمر يجب القيام ب
ها، ل توفر ضمان االلتزام بهذه المعايير. يتم استخدام "ينبغي" لإلشارة إلى متطلبات، أساليب أو مواصفات ُيفّض 

ر عمل تلفة عندما يتم تقديم أسباب تبّرر لذلك. وتستخدم "قد" لإلشارة إلى أسلوب أو مساولكنها قد تكون مخ
 ينبغي النظر فيه ولكن ليس من الضروري تطبيقه.

 في هذ النسخة من المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام، يشير:
 و كيان تجاري( مسؤولة عنمصطلح "منظمة إزالة األلغام" إلى أي منظمة )حكومية أو غير حكومية أ 

 لدعم.اتنفيذ 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 متعلقيع أو المهام المرتبطة باألعمال الحكومية / منظمات المجتمع المدني( مسؤولة عن تنفيذ المشار 
ارا و مستشأتكون منظمة األعمال المتعلقة باأللغام متعاقدا رئيسيا أو متعاقدا فرعيا  باأللغام. يمكن أن

 أو وكيال.
ويتم استخدام مصطلحي "منظمة إزالة األلغام" و"منظمة األعمال المتعلقة باأللغام" لوصف نفس الهيئة 

 فين في إطار هذا المعيار.وكمصطلحين متراد

ام أو المرجح أن تحتوي على ألغوألغراض هذا المعيار بالمنطقة التي من " النقاط الساخنة"يتم تعريف مصطلح 
لرجوع اتسليم باإلمكان غيرها. للحصول على تعريفات إضافية تتعلق بأكثر من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار 

 .07.11 تعلقة باأللغامالمعايير الليبية لألعمال المإلى 

http://www.lmac.gov.ly/
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 مقدمة. 1

 هو وسيلة هامة لتحديد وتأكيد وتحسين تعريفات حدود المناطق الخطرة وطبيعة وتوزيع تقنيالمسح ال 1.1
 محتوياتها.

تخطيط الجيد تساعد على ضمان أن أي تدخالت أخرى هي الالمبررة وذات  تقنيمنهجيات المسح ال 2.1
 لتسليم الموثوق لألرض دون الحاجة لمزيد من التدخالت الفنية.ضرورية وفّعالة ويمكن أن تسمح با

 باعتبارها نشاط مستقل أو قد تكون متكاملة مع عمليات التطهير. تقنييمكن تنفيذ عمليات المسح ال 3.1

، ويمكن مدى المناطق التي تحتاج إلى تطهير هو األسلوب األساسي لتحديد بدقة وموثوقية تقنيالمسح ال 4.1
 ها لدعم القرارات حول الوقت والمكان المناسبين لوقف التطهير.استخدام

هو توفير دليل للتحليل لدعم عملية صنع القرار بشأن تسليم األرض. وهي عملية  تقنيالغرض من المسح ال 5.1
، على الرغم من مناطق الخطر المحتمل ومناطق الخطر المؤكدعادة في  ستخدم أصول المسح والتطهيرتتدخلية 

 التي لها ظروف خاصة.لمناطق لكوسيلة تحقيق أولية  أيضاً ها ماستخدايمكن  أنه

هي المصدر الرئيسي للبيانات "الصعبة" مخلفات الحرب القابلة لالنفجار األدلة المادية على وجود األلغام /  6.1
في مهمة قيمة ذات  افإنهوبناء على ذلك وعالقتها مع البيئة المحيطة.  ةالخطر جسام لتحليل طبيعة وتوزيع األ

ألرض ويجب التعامل معها بأكبر قدر من الرعاية واالهتمام. هناك فرصة واحدة فقط لتسجيل تسليم اإطار عملية 
هو شرط للبيانات وتسجيلها وإعداد التقارير حولها  متسقالدقيق و فويتها. إن الجمع الال ينبغي تو مثل هذه البيانات 

 أرض.تسليم أساسي في أي عملية 

خالية من المخاطر، ومن مناطق الخطر المحتمل ومناطق الخطر المؤكد قد تكون أجزاء كبيرة من  7.1
رب مخلفات الحاأللغام و  الضروري التمييز وبشكل واضح بين المناطق التي تحتوي والتي ال تحتوي على مخاطر

خلفات من تلّوث باأللغام أو ليتم استخدام إجراءات التطهير فقط في المناطق التي تعاني م القابلة لالنفجار
ل واضح، بشكمعروفة حدود المنطقة الخطرة ال تكون عندما مطلوبًا  تقنييصبح المسح ال. الحرب القابلة لالنفجار

 وجود أو عدم وجود مخاطر المتفجرات في المنطقة.أو عند وجود شك حول 

. طهير في عمليات التلتي تستخدم أيضاً باستخدام اإلجراءات ا تقنييتم إجراء عمليات المسح الغالبا ما  8.1
ال إ، تقنيلخالل المسح ا مخلفات الحرب القابلة لالنفجارإمكانية استكمال عمليات إزالة األلغام و على الرغم من 

عمليات مناسبة الستخدامها في تكون غير بعض اإلجراءات إن الغرض الرئيسي منه هو جمع المعلومات. أن 
 .تقنيبالمسح ال إجراءات بناء الثقة في جداً  مفيداً  دوراً  لعبقد ت هاولكن التطهير،
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بشكل مناسب لتمييزها عن غيرها  تقنيجميع المناطق التي تشهد عمليات مسح  وضع العالمات فييجب  9.1
من المناطق وألسباب تتعلق بالسالمة. يجب بالحد األدنى في الحاالت التي يكون من الصعب القيام بذلك، مثل 

وتسجيل الحدود التي يمكن  وضع العالماتقييم المخاطر لمعرفة ما إذا كانت األرض آمنة للعابرين، انتظار ت
الوصول إليها وتسجيل الحدود التي ال يمكن الوصول إليها بأكبر قدر ممكن من الدقة، باالستعانة على سبيل 

 األخرى المعتمدة. المثال بنظام تحديد المواقع العالمي، صور األقمار الصناعية، أو الوسائل

المعايير الليبية لألعمال المتعلقة مطالعة لالطالع على التعريفات بشأن عملية تسليم األرض يرجى  10.1
 .07.11 باأللغام

 تقنيمبادئ المسح ال. 2

معينة تحتاج ألن الغرض الرئيسي منه هو تحديد مناطق التطهير جوهري عن بشكل  تقنيالمسح اليختلف  1.2
 إلى تطهير.

القابلة  مخلفات الحربعلى ألغام و فيها يتم العثور ال األرض التي تسليم إلى  تقنيالمسح الأن يؤدي ينبغي  2.2
مخلفات ألغام و التي يتم العثور فيها على توفير متطلبات التخطيط إلزالة األلغام من األراضي إلى و  لالنفجار

 .حرب القابلة لالنفجار

عند و  تقنيالمسح ال قبل وأثناء وبعدوالتواصل مع المجتمع مخاطر األلغام من التوعية يجب تنفيذ عمليات  3.2
 االقتضاء.

، إال بعد تنفيذ تقييم بشأن ما يحتمل العثور عليه في المنطقة تقنيتنفيذ عمليات المسح الينبغي ال  4.2
 .واالستفادة من جميع البيانات والمعلومات والتحليالت ذات الصلة

والدليل في حال توصل التقييم إلى وجود  درجة عالية من الثقةأن توفر  تقنيالمسح ال ةيجب على منهجي 5.2
 .ثتلوّ 

 المنهجي. تقنيعلى المسح الالمستهدف  تقنيالمسح ال ينبغي تفضيل 6.2

 .أي حاجة للحفاظ على المعلومات حول طبيعة وتوزيع التلوث تقنيالمسح ال ينبغي أن تعكس منهجية 7.2

وإعداد  موقع،واإلجراءات التي تم اتخاذها وفي أي ما تم العثور عليه وفي أي مكان  تفاصيل يجب تسجيل 8.2
لنوع وطبيعة وتوزيع التلوث داخل ذو فائدة تحليل بلتلبية المعايير المعمول بها والسماح التقارير بذلك بدقة كافية 

 .البيئة المحيطة بها

 اإلجراءات والممارساتللسماح بتحسين  تقنية للمسح الوالخارجي ةينبغي إجراء مراقبة ضمان الجودة الداخلي 9.2
 .التي تم تسليمهاإنشاء والحفاظ على الثقة في جودة المعلومات المقدمة واألراضي و 
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 تقنيعملية المسح ال. 3

 مخلفات الحرباأللغام /  وجودحول على أساس األدلة غير المباشرة مناطق الخطر المحتمل يتم تحديد  1.3
ات مخلف/  غامعلى أساس األدلة المباشرة حول وجود األلمناطق الخطر المؤكد ، بينما يتم تحديد ابلة لالنفجارالق

ثوقية ومو  تحدد مدى دقةوهي نوعية وتفاصيل هذه األدلة من منطقة إلى أخرى، . تختلف الحرب القابلة لالنفجار
 مناطق الخطر المحتمل ومناطق الخطر المؤكد.حدود 

ل قب مناطق الخطر المحتملفي  تقنيضرورة تنفيذ عمليات المسح غير ال إلىعادة ستجابة االمبدأ يشير  2.3
سبة تحديد وتسجيل المعلومات المنا تقنيعمليات المسح غير الوينبغي أن تتضمن . تقنينشر األصول للمسح ال

 والمنهجي. المستهدف تقنيالمسح ال للمساعدة في تطوير

 :تقنيسح الللمالتخطيط يتطلب  3.3 

 مناطق خطر محتمل ومناطق الخطر المؤكد مراجعة جميع المعلومات المتوفرة عن المنطقة وأي  .أ

 مواقع داخل المنطقة / مسرح العملياتالنموذجي في التوزيع الث و خصائص التلوّ  تحليل .ب

 منطقةالوتوزيعها داخل  ةالمرجحكثافتها و تقييم أنواع التلوث المحتمل أن تكون موجودة،  .ج

ي عن أ فضالً المعايير الوطنية إلزالة األلغام،  في ةمحدد يمتطلبات جمع المعلومات، كما ه كيدتأ .د
 الظروفبالموقع أو بمتطلبات إضافية محددة 

 تكون )التي قد ال تقنيالمسح ال ث المتوقعة في دورأنواع التلوّ مقابل النظر في أداء األصول المتاحة  .ه
 (ستخدمة في التطهيرالمنفس أداء تلك األصول ببالضرورة 

 تحقيق المستهدفالر يتحديد المجاالت التي من شأنها تبر  .و

 أعاله 2قسم الرضي المبادئ الموضحة في ي تقنيللمسح ال وضع نهج .ز

أو  افهيتم اكتش ضوء ماوذلك على  تقنيتنفيذ عمليات المسح الخالل ينبغي القيام بعمليات مراجعة مستمرة  4.3
 ة هامة من مصادر أخرى.معلومات إضافيتتوفر عندما 

تغيير في أي أي نطوي على تأي معلومات جديدة ينبغي على وجه الخصوص القيام بمراجعات عند توفر  5.3
 .تقنيالمسح المن عمليات التقييم واالفتراضات المستخدمة في وضع خطة 

 .تقنيالمسح التغييرات في خطة تنفيذ إدراج تفاصيل أي يجب  6.3

ها تسليم بوالموثوقية التي يتم بموجلزيادة الكفاءة كثيرة  فرصاً  مع التطهير تقنيالمسح ال مجديمكن أن يوفر  7.3
 تقنيإلى التطهير، ومن التطهير إلى المسح ال تقنياالنتقال من المسح الومتى يتم اتخاذ قرار بشأن إذا . األرض
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تسليم لنجاح وكفاءة ومصداقية عملية ، هو أمر أساسي تماماً عمليات الفنية الوالوقت المناسب لوقف ، مجدداً 
 .األرض

، لتطهيراأو  تقنيمتطلبات إجراء المسح العلى تقييم  ةقادر  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامكون تيجب أن  8.3
 . لغامالمعايير الليبية لألعمال المتعلقة باألتسمح به ي ذذات الصلة، الالتنفيذ وأن تعمل وفقا لبروتوكول 

يبية المعايير الل لمتطلبات وفقاً يجب أن تكون  تقنيبالمسح المرتبطة أو تسييج  وضع عالماتات عمليأي  9.3
 .وضع العالماتأنظمة  10.20/1 لألعمال المتعلقة باأللغام

 تقنيلافعالية المسح لتحديد التطهير أو التقليص  أو  لغاءاإل األرض بعدمراقبة نتائج ام ستخداينبغي  10.3
 األرض.تسليم إطار عملية  في تقنيبالمسح الالتحسين والحفاظ على الثقة مجاالت وتحديد 

 تقنيالمعلومات التي تم جمعها وإعداد التقارير للمسح الالتخطيط و. 4

امر عداد أو إب تقنيعمليات المسح ال قبل بدء المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبيقوم  1.4
دمة لجهة المقلسيتم إعطاؤها  لعقود التيا أساس. قد توفر هذه المتاحة األلغامعمال المتعلقة باألللمنظمات  مهمةال

 أو للمنظمات غير الحكومية التي لديها تمويل من مصادر أخرى. للمشاركة في العطاء

ألعمال لي المركز الليب إعداد خطة التنفيذ للحصول على موافقة منظمة األعمال المتعلقة باأللغاميجب على  2.4
 .تقنيقبل البدء بعمليات المسح ال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

 في الموقع:للتنفيذ  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامخطة يجب تضمين المعلومات التالية في  3.4

 (.أالخالء الطبي والدعم )بما في ذلك تقنيأصول وإجراءات المسح ال .أ

 تشكيل فريق / فرق العمل. .ب

 ول ومناطق العمل.وصممرات المراقبة والو  راقبةطق المخصصة، مثل نقاط المالمنا .ج

 مراحل والمدة المقدرة للعمليات، بما في ذلك الجداول الزمنية.ال .د

 ونقطة البداية.والمعيار موقع ووصف النقاط ذات الصلة، أي النقطة المرجعية  .ه

 )متر مربع(. مناطق الخطر المحتملوصف وتقدير حجم  .و

 غرافي للموقع بما في ذلك الميزات الطبيعية واالصطناعية البارزة ذات الصلة.الوصف الج .ز

والعوائق والوصول إلى ث بالمعادن التلوّ و  والتضاريس مثل األحوال الجويةأي صعوبات وتحديات،  .ح
 الموقع والقرب من المباني والسكان، إلخ
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 ه في الموقع:ؤ وإبقايجب تضمين المعلومات التالية في ملف المهمة )أو ما شابه(  4.4

 الهجمات بالقنابل العنقودية، إذا كانت متوفرةو  حقول األلغامالسجالت العسكرية، مثل  .أ

 تقارير المسح .ب

 تقارير الحوادث .ج

 ةنقاط التحول والنقاط المتوسط، إحداثيات الموقع، أي النقطة المرجعية، المعيار، نقطة البداية .د

 تنفيذه الذي تم تقنيخريطة حديثة بتفاصيل المسح ال .ه

 ضمان ومراقبة الجودة الداخلي والخارجي .و

 تقنيكل أنشطة المسح ال .ز

لقابلة امخلفات الحرب تخطيط لعمليات التطهير من األلغام و الللمعلوات هو المصدر الرئيسي  تقنيالمسح ال 5.4
مناطق الخطر المحتمل ومناطق الخطر  الل الوصول الىمحدد للمعلومات من خنطوي على جمع يو ، لالنفجار

 .مناطق الخطر المؤكدورسم خرائط  المؤكد

 يتم استخدامه في تقرير المسح الذي تقنيالمسح ال لمعلومات التي تم الحصول عليها مناص ييجب تلخ 6.4
 .حقةلعمليات تطهير الوأي متطلبات  تهاإدار عملية تسليم األرض و بعد ذلك وفق المواصفات الفنية لتخطيط 

تعلقة المركز الليبي لألعمال المتقرير بذلك إلى  ورفع تقنيخالل المسح ال يجب جمع المعلومات التالية 7.4
 :باأللغام ومخلفات الحروب

 .مخلفات الحرب القابلة لالنفجارتأكيد وجود أو عدم وجود األلغام و / أو  .أ

 تأكيد البيانات الموجودة حول المنطقة. .ب

 ث التربة والمعادن.وّ تقييم األرض من حيث تل .ت

قابلة مخلفات الحرب الو  من حيث الموقع الفعلي وأنواع األلغام مناطق الخطر المؤكدالمنطقة / تعريف  .ث
 الموجودة. لالنفجار

ذلك بوضوح في التقارير  ينبغي اإلشارة إلى ،مناطق الخطر المؤكدللتطهير في العمق المطلوب  .ج
 .والخرائط

نة من ، بما في ذلك إجراءات محددة الستخدامها في أجزاء معيت التطهيرعملياالموارد الالزمة لتنفيذ  .ح
 المنطقة التي من المؤكد أنها خطرة.



 2017النسخة الثانية: يناير  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 08.20لغام المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأل

 

 2017النسخة الثانية: يناير   08.20المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

9 

 )متر مربع(. تقنيالمناطق التي تم فيها إجراء المسح ال .خ

 أي صعوبات وتحديات. .د

، صورة خريطة رقميةرسم، لموقع )لخطة مفصلة يجب تحضير باإلضافة إلى المعلومات الواردة أعاله،  8.4
ى ستتولالتي نظمة إلى الم حول المهمةالمعلومات إلى جانب المعلومات األخرى  م هذيلخ(. يجب تقدإجوية، 

 .أعمال التطهير

 

 تقنيإجراء المسح ال. 5

 نيتقلمسح الا باستخدام إجراءاتالمعتمدة األلغام األعمال المتعلقة بمن قبل منظمات  تقنيالمسح اليتم تنفيذ  1.5
 .هاالمصّرح ب

مال لمنظمات األععند االقتضاء، قد يسمح المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب،  2.5
 ي نفس الوقت.ف مناطق الخطر المؤكدوالتطهير في  تقنيبالقيام بعمليات المسح الالمتعلقة باأللغام 

)أو تظم بشكل منفي االنشطة المسح الفني م التقدتقارير  تقديم منظمة األعمال المتعلقة باأللغاميجب على  3.5
ات ذالمعلومات يجب إدخال جميع و إلى المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب ما شابه( 

في  ارة لالنفجمخلفات الحرب القابلوتحديد مواقع األلغام /  تقنيتم فيها تنفيذ المسح الالصلة، مثل المنطقة التي 
 نات الوطنية.قاعدة البيا

ر، لتطهياأو  تقنيبانتظار المزيد من عمليات المسح ال تقنيينبغي تعليق الموقع عند إنهاء عمليات المسح ال 4.5
 أو استكمال األعمال بانتظار تسليم األرض، ويجب إدخال التقارير في قاعدة البيانات الوطنية.

 غرضين رئيسيين هما: تقنييخدم المسح ال 5.5

 مخلفات الحرب القابلة لالنفجارود األلغام و تأكيد عدم وج .أ

ناطق مناطق الخطر المحتمل ومفي أجزاء محددة  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارتأكيد وجود األلغام و  .ب
 الخطر المؤكد

 

 :تقنيالمسح القد تكون مخرجات  6.5

كوك دور حولها شتالتي ال األرض وتسليم  مناطق الخطر المحتمل ومناطق الخطر المؤكدتخفيض  .أ
 مخلفات الحرب القابلة لالنفجار بوجود األلغام و 
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 مؤكد مناطق خطرباعتبارها مخلفات الحرب القابلة لالنفجار تنتشر فيها األلغام و تعريف المناطق التي  .ب

 مناطق الخطر المؤكدمن متطلبات التخطيط إلزالة األلغام  .ت

 تقنيأساليب المسح ال. 6

 عام 1.6

خدام ولكن قد تنطوي على است عمليات التطهيرباستخدام نفس أدوات وأصول  قنيتبالمسح ال يجوز القيام 2.1.6
 إجراءات مختلفة.

وذلك طهير تعمليات أللغام التي ال تعتبر لزالة الميكانيكية اإلجراء إفي حاالت معينة قد يكون من المفيد  3.1.6
 خطرة. اأنهببسبب الشك  استخدام األرضلن يعمدوا إلى الثقة للناس الذين لوال ذلك بهدف زيادة 

ي االعتماد التشغيلي من المركز الليبحاصلة على  تقنيالمسح ال أي أصول مستخدمة فييجب أن تكون  4.1.6
 لألصول واإلجراءات التي سيتم استخدامها. لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

 :تقنيالمسح ال بعض اإلجراءات المستخدمة فيتتضمن  5.1.6

 قة.توفر درجة عالية من الثو  تقنيفي المسح الموثوقة جدا  أداة ه هذلأللغام.  ةاليدويلة زاال  .أ

ون يمكن أن تكالحاصلة على االعتماد بشكل مناسب و الكالب المدربة . عن األلغام ةشفاالكالب الك .ب
 .تتطلب عمليات التطهير وجود كلبين يغطيان األرض نفسها أداة مسح موثوقة.

حرب مخلفات الفي ليبيا فشلت في تفجير العديد من األلغام و  اتسادرّ معروف أن ال. من الالدّراسات .ج
لحرب مخلفات التضاريس، نوع ومكان وحالة األلغام / وذلك على سبيل المثال بسبب ا ،القابلة لالنفجار
ثقة  طيلتمهيد الطريق للوصول، فإنها قد تعلة. ومع ذلك وعند استخدامها تصميم اآلو  القابلة لالنفجار

 .البصري  إجراء تقييمو رض األكافية للسير على 

ن مقامت بسحق األلغام الحساسة للضغط بداًل  آالت الحارث في ليبياأن . من المعروف آالت الحرث .د
ات ذ األلغامعندما تكون  دنى،فقط، وبالحد األ تقنيالمسح ال فيهذه اآلالت م اتخداستفجيرها. يمكن 

 منطقةعلى الأو التطهير  تقني، وعند إجراء المزيد من عمليات المسح الغير متوقعة البالستيكي الغطاء
لغام / األقادرة على تحديد مكان وجود ال، وذلك باستخدام أصول إزالة األلغام مرور اآللةبأكملها بعد 

 في العمق المطلوب.ذات الصلة  مخلفات الحرب القابلة لالنفجار
 

أو تسحق في بعض األراضي نسبة عدنية المعجالت الو  المداحلقد تفّجر . عجالت المعدنيةالو  المداحل .ه
واألوضاع  المخاطرنوع إن . ذات القشرة اللينة مخلفات الحرب القابلة لالنفجاراأللغام أو مئوية من 
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مخلفات الحرب لضغط أو لعلى نسبة من األلغام الحساسة جميعها ؤثر ت المداحلض وهيكل ر األعلى 
الثقة الكافية  لتمهيد الطريق للوصولعند استخدامها  مداحلتمنح الد تنفجر. التي ق القابلة لالنفجار

حسب ظروف و على أساس كل حالة ذلك  تقييم بصري. يجب تحديدوالقيام باألرض على للسير 
 األرض.

. 09.43 لغامالمعايير الليبية لألعمال المتعلقة باألهو المرجع  اقتفاء أثر روائح المتفجرات عن بعد. .و
 الواسعة حيث المناطق في الفيدة بشكل خاص ماقتفاء أثر روائح المتفجرات عن بعد  ون إجراءاتد تكق

سح ملعمليات  مناطق الخطر المؤكدأو تحديد  للتسليم مخلفات الحرب القابلة لالنفجارتوجد ألغام أو 
د من أن بارات صارمة للتأكختمن هذا النوع ال أي برنامج يخضع. يجب أن أو تطهير إضافية تقني

 بناء الثقة.التي تساعد على األصول اعتماده باعتباره من موثوق قبل  النظام

ن عأجهزة الكشف من  تقنيللمسح ال . قد تكون هذه أكثر فعاليةالكشف عن الذخائر غير المنفجرة .ز
 محتوى ذات المخلفات الحرب القابلة لالنفجار للدبابات و المضادة المعادن عند البحث عن األلغام 

 كبير.المعدني ال

دة على المركبات المضاالموجودة أجهزة الكشف عن المعادن قد تكون . أجهزة الكشف على المركبات .ح
 أللغامامع القدرة على تغطية مناطق واسعة ومسافات أكبر من إزالة  تقنيفّعالة للمسح ال لأللغام أداة 
 تبعا للحالة.الكالب الكاشفة عن األلغام اليدوية و بالطريقة 

 

 لضمانوأي حدود لها فهم قدرة أصول إزالة األلغام  تقنيلعمليات المسح العند التخطيط من المهم  6.1.6
عجالت الو  مداحلالو والحرث  آالت الدرسصول الميكانيكية مثل قد ال تكون األاستخدامها بأمان وكفاءة وفعالية. 

اسبة قد تكون من هاولكن، آمنة( ها)جعلم جميع األلغاتدمير  وإطالق أعلى دائمًا الصلب قادرة المصنوعة من 
 أو تدمير األلغام.إطالق ، على أساس قدرتها على األلغام لالستخدام في المناطق الخطرة لتأكيد وجود

 حاالتاآلالت وغيرها من أصول إزالة األلغام كشكل من أشكال "بناء الثقة" في ال ماستخدا يمكن أيضاً  7.1.6
الت ، أو في الحاتقنيالمسح ال األرض بعد إجراءقبولة على السكان للسير على ممخاطر التي تشير إلى وجود 

غير أو  ةمباشر ال أدلة  ، ولكنوكالشكعلى خلفية  ستخدام األرضالغير مستعدين السكان التي يكون فيها 
 األلغام.على وجود  ةمباشر 

في . للتسليمأو آمنة خطرة  باعتبارها مناطق تقنيخضعت لعمليات مسح  يتي الضااألر يجب تقييم  8.1.6
م استخداإضافية )على األرجح ب تقنيذلك القيام بعمليات مسح حيث أنه من غير الممكن تحديد جميع الظروف 

 .عمليات تطهيرأصول مختلفة(، أو 
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المركز الليبي لألعمال صريح من تو اعتمادا على تقييم المخاطر ذات الصلة قد يكون من الممكن،  9.1.6
األرض في مناطق مناطق القتال تحت سطح تطهير ، استخدام إجراءات األلغام ومخلفات الحروبالمتعلقة ب

 البابات، حيث للد ةمضادالمؤكد تلّوثها باأللغام المن التي يشتبه أو في المناطق التطهير أو  تقنيالقتال للمسح ال
ط مع صمامات حساسة للضغنفجار مخلفات الحرب القابلة لالاأللغام المضادة لألفراد أو شكوك بوجود وجد ت
 .تطهير مناطق القتال( 09.11 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام إلى ةيرجى العود)

 التحقيق المستهدف والمنتظم 2.6

 نفجارمخلفات الحرب القابلة لالتحديد ما إذا كانت هناك ألغام أو  تقنيالمسح الينبغي أن يكون هدف  1.2.6
ن من نوعاهما المنهجي المستهدف و . التحقيق من الناحية االقتصاديةطريقة بأفضل ع هذه المخاطر قاوتحديد مو 

 ا لتحقيق ذلك.مالعمليات يمكن تطبيقه

يجب بذل المزيد من  منهجي.المسح لامن كلما كان ذلك ممكنا، أفضل  ،المستهدف تقنيإن المسح ال 2.2.6
ن مأنه لدرجة التهديد المحتمل حول  جداً ها المعلومات قليلة التي تكون فيالظروف الجهود غير الفنية في 

 المستحيل وضع نهج مستهدف.

 

ى فرص العثور علحيث  مناطق الخطر المحتمل يشمل التحقيق المستهدف تحديد "النقاط الساخنة" داخل 3.2.6
مرجح أن من ال تحقيق ألنهف هذه المناطق للاستهداينبغي  هناك أكبر. مخلفات الحرب القابلة لالنفجارألغام أو 

ناطق م موجودة في جميع أنحاءمخلفات الحرب القابلة لالنفجار األلغام أو  تمعلومات حول ما إذا كانالتقدم 
 حتوي ت ال مناطق الخطر المحتمل . قد يكون هناك قدر أكبر من الثقة في أن أجزاء أخرى منالخطر المحتمل

 ثور عليها التم الع"النقاط الساخنة" التي اكتشاف أن  تميعندما وذلك ار مخلفات الحرب القابلة لالنفجاأللغام أو 
 .مخلفات الحرب القابلة لالنفجارعلى ألغام أو تحتوي 

ن أ، وعلى التحقيق الستهدافلالنقاط الساخنة واضحة عندما ال تكون م التحقيق المنهجي استخديتم ا 4.2.6
 .مناطق الخطر المحتملكامل غطي ي

اصر وفر المستوى المطلوب من الثقة إذا كانت عنيبحيث له منهجي التخطيط المسح ال تنفيذي عند ينبغ 5.2.6
 .تكون ضروريةس ادليل على وجودهكقطعة واحدة على األقل ، فإن المخاطر موجودة
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 تقني: مثال على التحقيق المستهدف للمسح ال1صورة 

 

 

 

 التحقيق الشاملالمنهجي و  تقني: مثال على المسح ال2صورة 

 

 العازلةالمنطقة النقطة الساخنة أو  3.6

لة" "منطقة عاز ويتم إنشاء  تقنيالمسح ال عند إجراءتحديد النقاط الساخنة في كثير من األحيان يتم  1.3.6
وسع بعدم تأجل زيادة مستوى الثقة يتم تطهيرها من ساخنة الالنقطة . المنطقة العازلة هي منطقة حول هاحول

 كان متوقعا في البداية.إلى أبعد مما  ةمنطقال

التي تم تحديد موقعها من  األلغام أو مخلفات الحرب القابلة لالنفجارحول  عازلة أيضاً المناطق ال تستخدم 2.3.6
أمتار  10أجل تحديد حجم المنطقة التي يجب تطهيرها. يجب بشكل عام تطهير المنطقة التي تمتد على مساحة 

ليس جزء من نمط. وهذا ما  اأنهبمنح الثقة وذلك من أجل األلغام من حيث تم اكتشاف جميع االتجاهات من 
نطبق المنطقة العازلة نفسها على مخلفات الحرب القابلة لالنفجار تر. ال امتأ 10لمسافة  المنطقة العازلةبيسمى 

ع الذخائر العنقودية الحال ممعّين كما هو  نمطه تم وضعها على أساس أنبما لم يكن هناك سبب لالعتقاد 
 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام: )المرجع"منطقة االنسحاب"  ةكما يمكن اإلشارة إلى ذلك بعبار المتناثرة. 
 (سالمة موقع العمل بإزالة األلغام 10.20
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ول بعد الحص وال يتم تقليصها إال لى أساس تقييم المخاطر ذات الصلةيمكن زيادة المنطقة العازلة ع 3.3.6
 على تصريح من المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب.

 

 

 

 : مثال على المنطقة العازلة3صورة 

 

 

 تقنيمتطلبات فريق المسح ال. 7

تي ياتها اللمسؤول وفقاً  معتمدة منظمة األعمال المتعلقة باأللغامالتابعة ل يجب أن تكون فرق إزالة األلغام 1.7
 استخدامها.المحددة التي يجب ب أن تشمل األصول وإجراءات إزالة األلغام يج

تطهير، عمليات ال معتمدة بالفعل إلجراء منظمة األعمال المتعلقة باأللغاموأصول وإجراءات  فرق كانت إذا  2.7
، تقنيلللمسح اإلجراء تقييمات إضافية في الموقع للحصول على االعتماد التشغيلي وجد ضرورة فإنه عمومًا ال ت

مليات المستخدمة في ع تقنيأصول المسح ال في حالةويطّبق األمر نفسه . لم تكن حاصلة على االعتمادإذا إال 
مثل ، غاممنظمة األعمال المتعلقة باألللموظفي  ةمحددمزيد من تقييمات الالتطهير. قد تكون هناك حاجة إلجراء 

 .بعملية تسليم األرض معرفتهمبوالمتابعة، فيما يتعلق  يةشرافالعمليات اإل

التواصل مع و  بفعالية وكفاءة، تقنيالموارد والقدرات الكافية لتنفيذ النشاط ال تقنيالمسح التضمن يينبغي أن  3.7
 السلطات المحلية واألطراف المعنية األخرى.

 الوثائق. 8

ليبي لألعمال المتعلقة باأللغام المركز المتاحة لمكتب عمليات  تقنيالمسح ال تقاريريجب أن تكون كافة  1.8
خالل المسح التي تم إعدادها الخرائط يجب أن توفر رسومات . استكمال العمليات دعن ومخلفات الحروب
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تم مناطق خطر مؤكد  والعالمات المستخدمة لتحديد أي تفاصيل دقيقة عن مكان وهوية عالمات المسح
 لة التي تساعد أنشطة إزالة األلغام في المستقبل.المعلومات األخرى ذات الصإدراج اكتشافها. ينبغي 

ومات تسجيل جميع المعلب المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبمكتب عمليات  يقوم 2.8
 أو التطهير. تقنيعن ضرورة تنفيذ المزيد من أعمال المسح الإلبالغ لواستخدامها 

 المسؤوليات والواجبات. 9

 لليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبالمركز ا 1.9

 :يعمل المركز على

للقيام بة التي تبرهن امتالكها لألصول واإلجراءات المناساأللغام إزالة لمنظمة التشغيلي منح االعتماد  .أ
 .التي وافقت عليها وزارة الدفاع الليبية تقنيبعمليات المسح غير ال

 . تقنيالمسح ال إذا لزم األمر، مراقبة الجودة على مهامو القيام بعمليات مراقبة الجودة،  .ب

 إلعداد أوامر المهام وبرامج العمل.المسح استخدام معلومات  .ت

 منظمة األعمال المتعلقة باأللغام 2.9

 القيام بما يلي: تقنيعمليات المسح الالتي تنفذ  منظمة األعمال المتعلقة باأللغاميجب على 

للقيام  التي ستستخدمها واألصول جراءاتيلي من المركز لكافة اإلالتشغاالعتماد الحصول على  .أ
 تقنيبعمليات المسح ال

 تقنيوضع إجراءات التشغيل القياسية لعملية تنفيذ المسح ال .ب

 تقنيجمع كل المعلومات المطلوبة من وثائق المسح ال .ت

حق ستقوم في وقت المسح للمنظمة التي لمواقع التي شملها اللإجراء التسليم الرسمي عند الضرورة،  .ث
 بعمليات تطهير

 وجعلها متاحة كما هو مطلوب من المركزوثائق الالحفاظ على  .ج

 تقنيلاالتي يتم اتخاذها خالل المسح التشاور بشكل وثيق مع المجتمعات المتضررة بشأن كافة القرارات  .ح
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 المراجع العامة. 10

تسليم  07.11وجه الخصوص، المعيار رقم  المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام، على .أ
 تقنيالمسح ال 08.20و تقنيالمسح غير ال 08.10األرض، و

 تقنيالمسح غير ال 08.10تسليم األرض، و  07.11المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام  .ب

 

 سجل التعديالت. 11
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