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 المدير في المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبللتواصل: نائب 
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 :مالحظة

 عمال المتعلقة باأللغامتعتبر هذه الوثيقة سارية المفعول ابتداء من التاريخ المبين على هذه الصفحة. تخضع المعايير الليبية لأل 
(LibMAS)  للمراجعة والتنقيح بشكل منتظم، لذلك ينبغي على المستخدمين التأكد من استخدام أحدث نسخة من كل وثيقة فيما يتعلق

خلفات بالمعايير. أحدث نسخة للمعايير هي تلك التي يتم نشرها على الموقع اإللكتروني للمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام وم
 www.lmac.gov.ly الحروب وعنوانه

  

 حقوق الطبع والنشر

  .(IMAS) تم إعداد هذه الوثيقة باالستناد إلى المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام 

 جميع الحقوق  -2016. علقة باأللغام ومخلفات الحروبالمركز الليبي لألعمال المتتعود ملكية هذه الوثيقة في شكلها الحالي إلى  
 .محفوظة

mailto:quality.assurance@lmac.gov.ly
http://www.lmac.gov.ly/
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 مقدمة. 1
 الكامل. والحفرلكشف جهاز اتفاصيل إجراءات التحقيق في إشارة يتناول هذا الملحق  1.1

 إجراءات جهاز كشف اإلشارة. 2
 وتحت سطح األرضعلى سطح  لحرب القابلة لالنفجارمخلفات اللبحث عن جهاز الكشف يجب استخدام  1.2

عند  لات التي يتم استخدامها مثل تطهير مناطق القتااإلجراءواعتمادًا على  خالل تطهير مناطق القتالوذلك 
 .تطهير مناطق القتال تحت سطح األرضأو  سطح األرض

 عند استخداماألرض حت سطح تاستخدام جهاز الكشف للبحث عن األجسام فيما يلي تفاصيل إجراءات  2.2
قتال القيام بتطهير مناطق الحاالت أخرى عند على قد تكون قابلة للتطبيق مع ذلك متر، و  1ممر إزالة بعرض 

 .تطهير مناطق القتال تحت سطح األرضباالستعانة بالكشف البصري أو 
ة بهذه لكاشف واإلجراءات الخاصباستخدام البحث بإدراج تفاصيل ا منظمة األعمال المتعلقة باأللغامتقوم  3.2

 التشغيل القياسية الخاصة بها.إجراءات العملية في 
 إشارة جهاز الكشف القيام بما يلي:مالحظة سماع /  ديجب على مزيل األلغام عن 4.2

 
 قاعدةالالمطلوب إلى أمام عصا بجهاز الكشف إلى الحد األقصى البحث مع مواصلة وجود إشارة تذكر  .أ

 إشارات أخرى.من احتمال وجود لتأكد للتداخل على الجانبين، لوالحد األدنى 
 إشارات أخرى )إن وجدت(.وجود أي عليه تذكر من مواصلة البحث من اآلإذا كان  .ب
ذا إمواصلة البحث )إذا كان الغطاء النباتي كثيف،  منمن غير اآل بأنهاتخاذ قرار : قد يتم مالحظة .ت

لى إأو غيرها من المخاطر وما  ات الحرب القابلة لالنفجارمخلفالتسبب باضطراب  هناك إمكانية تكان
اطر انتظار تقييم المخباستخدام الكاشف بذلك أثناء البحث(، وفي هذه الحالة يجب التوقف عن البحث 

 و / أو التحقيق في اإلشارة.
للتأكد ) ات/ إشار  م تحديد إشارةفي حال تنقطة البداية باستخدام الكاشف من تكرار عملية البحث ينبغي  .ث

 (.أقرب إشارة أوالً تحديد من 
 الحدود القصوى لإلشارةعزل عند عالمات  3ا باستخدام رأس البحث ووضع هعزل اإلشارة عند اكتشاف .ج

ولكن  إضافية إذا لزم األمريتم عزل إشارات ، اليمين واليسار(، أو عالمات أخرى معتمدة. قد مام)األ
فات يوافق المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخل : قدمالحظةاألقرب أوال. يجب التحقيق ب

 استخدام عالمات بديلة.على  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامل الحروب
 معزولة وتحديد أي سطح معدني.الشارة لإلبصري التفقد ال .ح
 .لقيام بذلكامن كان من اآل إذابعناية  معدنيالسطح الإزالة  .خ
شاف في حالة اكت شارةاإلإجراءات تحقيق على أن يتم تنفيذ مرة أخرى،  معزولةالشارة التحقق من اإل .د

 .إشارة
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ع لية لجميإزالة عالمات العزل )إجراء نفس العم، يتم تحقق مرة أخرى البعد لم يتم العثور على إشارة  إذا .ذ
 معزولة(.الاإلشارات 

كامل البحث الإجراء لقيام بيتم مرة أخرى اعالمات العزل، تمت إزالة كافة إذا لم تكن هناك إشارات و  .ر
 إلى األمام.نقل عصا القاعدة من البداية، قبل باستخدام الكاشف 

 المشرفطلب المشورة من ب في الظروف التي توجد فيها إشارات متعددة يقوم مزيلو األلغام :مالحظة .ز
، قرب(ألادءا من شارات الفردية )بمثل القيام بالتحقيق في اإل اإلجراءات المناسبة،بشأن قائد الفريق( )
 ) فتح ممر جديد إلزالة األلغام(. فوااللتفاوالترسيم حفر كاملة، القيام بعمليات و 
 

 كشف اإلشارة دالمتطلبات إضافية لإلجراءات عن. 3
بالطريقة  دليل إزالة األلغام 1 / 09.10 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغاميرجى مراجعة  .أ

 الكامل والحفرقيق في إشارة جهاز الكشف التح ، المرفق باليدوية

 

 اإلجراءات عند كشف اإلشارة –: مثال 1صورة 
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 .التحقيق في اإلشارة عن طريق الحفر. 4
 القيام بعمليات البحث تحت سطحعند الحفر  عن طريقشارة اإلفيما يلي تفاصيل إجراءات التحقيق في  4.1

ر تطهيحاالت أخرى عند إجراء على د تكون قابلة للتطبيق قالتي متر، و  1 ممر إزالة بعرض باستخداماألرض 
 .مناطق القتال تحت سطح األرض

عملية ب)إشارة معزولة( قبل البدء ق منها التحقالتي سيتم الفحص البصري للمنطقة يجب القيام ب .أ
 التحقيق.

 كاشف.الباستخدام المنطقة إعادة فحص و  ،أمنآإذا كان ذلك  األرض سطحعلى معدن يجب إزالة أي  .ب
قرب الحافة األسم إلى الخلف من عالمة العزل األمامية ) 10قياس ما ال يقل عن مزيلو األلغام بيقوم  .ت

 شارة( إلى أقرب نقطة لبدء التحقيق.إلل
ا مثل عصعالمات معتمدة، مزيلو األلغام بالتأكد من ترسيم الحافة األمامية للممر باستخدام يقوم  .ث

بيض األحمر / األ)المطلية باللون األحمر الصخور ، األحمرباللون  القاعدة، العامود الخشبي المطلي
 بذلك. المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبسمح إذا 

بل ق، ولكن يجب )في حال استخدامها( لتسهيل عملية التحقيقعصا القاعدة  إزالةيمكن لمزيلي األلغام  .ج
ر حماأل)المطلية باللون األحمر الصخور ، األحمرليين باللون القيام بذلك وضع عامودين خشبيين مط

ن م هاغير أو  (بذلك المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبسمح بيض إذا األ /
)في حال حدود شريط / حبل الممر داخل يسرى لعصا القاعدة اليمنى والتين داخل الجه، عالماتال

 استخدامها(.
العرض وفق مسافة أقرب نقطة لإلشارة و على األقل خلف سم  10من على مسافة التحقيق عملية تبدأ  .ح

 والتي تعتمد على حجم اإلشارة. ةالمطلوب
جه مع و سم بالحد األدنى  30القيام بحفر خندق بعمق عند بداية التحقيق، ينبغي على مزيل األلغام،  .خ

 .شارة معزولةى باتساع اإلبالحد األدنالخندق اتساع مودي. ينبغي أن يكون امسطح ع
 
 
 

منة مجرفة( بطريقة آالمكشطة، الخندق بعناية نحو اإلشارات باستخدام األداة المعتمدة )ال يتم حفر .د
خندق إلى األعلى من جانب إلى آخر. يجب تجنب أي ضغط ال لالقيام بذلك من أسفومنهجية. ينبغي 

 مفرط وحركات مفاجئة مع األداة.
 األرضإلى الحاوية ذات الصلة، وإعادة فحص التي يتم العثور عليها خطرة لادن غير امعال نقليجب  .ذ

ضمن عمق الخندق الذي أي إشارة غياب  عنديواصل مزيل األلغام التقدم إلى األمام كاشف. المع 
 .سم 30يصل إلى 

 .أكبر عمقلحفر األرض إلى اعتمادا على تقييم المخاطر، قد يحتاج مزيل األلغام، : مالحظة .ر
 .يرتطهخطرة، وفقا لمتطلبات الاألجسام ال شارة و / أو تحديداإلتم مسح ير عملية التحقيق حتى تستم .ز

يرها أو غ مخلفات الحرب القابلة لالنفجاره أنتعّرف عليه بجزء مما ييجب على مزيل األلغام إذا كشف  .س
من الجسم  مزيل األلغام بالكشف فقط عن أدنى جزءتوقف عن الحفر. يقوم ال الخطرةمن األجسام 

 ف عليه.التعرّ في للمساعدة 
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 : مثال: التحقيق في إشارة عن طريق الحفر2صورة 

 أو غيرها من المخاطر( مخلفات الحرب القابلة لالنفجار)مالحظة: يتم وضع المثلث في منطقة آمنة عند تحديد 

 شارة عن طريق الحفر على مراحلاإلالتحقيق في . 5

هير مناطق لتط دائماً حفر مناسبة اليدوية عن طريق البالطريقة إزالة األلغام التحقيق في عملية قد ال تكون  1.5
رض األظروف على أساس تقييم المخاطر، مراعاة نوع وحالة الذخائر المتفجرة، . وبناء على ذلك يجب، و القتال

راءات األرض باستخدام إج التحقيق في منظمة األعمال المتعلقة باأللغاميجوز ل .والعوامل األخرى ذات الصلة
ات ام ومخلفوافق عليها المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغيالتي إجراءات التشغيل القياسية  أخرى مفصلة في

 الحروب.

يات إلى مستو حفر األرض حيث يتم شارة على مراحل، اإلق في يتحقهو ال ةالبديل اتاإلجراء أحد مثال على 2.5
البداية إلى الحد األدنى من عمق التطهير. قد يكون هذا من ض بدال من الحفر من على سطح األر  ةمختلف

 خالل تطهير مناطق القتال. ةكامللعمليات النزع ال اإلجراء مناسب أيضاً 
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 شارة عن طريق الحفر على مراحلاإل: مثال: التحقيق في 3صورة 
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 .الحفر الكامل. 6
ء إجراباإلجراء هذا وبالتالي يجب أن يتم استبدال ، الطق غير فعّ في بعض المناقد يكون جهاز الكشف  1.6

 علىالعمق المطلوب. فيما يلي أمثلة على  مخلفات الحرب القابلة لالنفجاروجود كل الحفر الكامل لضمان 
 حفر كاملة:الحاالت التي تتطلب إجراءات 

  ن اإلشارات.كبير مما يجعل من المستحيل التمييز بيبشكل بالمعادن التربة تلوث 

 ير تعويض )توازن األرض(، أو غعلى القدرة األرض غياب مغناطيسية مع تربة معدنية منطقة احتواء ال
 خل.اقادرة على منع التد

  أبعد من  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارالذي من المتوقع العثور عنده على لعمق لالحد األقصى
 حركة األرض(.بسبب أو دفونة على عمق كبير عمدا نطاق أجهزة الكشف )م

 بيئة، واإلشعاع الكهرومغناطيسي(.ال)معّطل أو يتأثر بشكل سلبي كاشف ال 

  واألسيجة والصخور ،والسواتر ،الخنادق، المخابئمثل ، وائقللتحقيق أو إزالة العوجود حاجة. 

 

 الكامل: فيما يلي تفاصيل الحد األدنى من متطلبات إجراء الحفر 2.6

يبلغ  لممر إزالة األلغام التيالعرض الكامل في سم. ويتم التحقيق  30 حفرالعمق يكون الحد األدنى ل .أ
سم على كل جانب من الممر  10أي مساحة عرض أخرى متفق عليها( وعلى األقل متر )أو  1

 )التداخل( إلى هذا العمق.

فق أي مساحة عرض أخرى مت)أو متر على األقل  1.2بعرض إنشاء خندق مزيلو األلغام بيقوم  .ب
( إلخ، وائقأقرب إشارة كاشف )عخلف سم يعود  10ما ال يقل عن و مع وجه مسطح رأسي، عليها( 

 على األقل. سم 30إلى عمق 

ينبغي وباالنتقال من جنب إلى آخر، و معتمدة الدوات األخندق بعناية إلى األمام باستخدام ال يتم حفر .ت
 .غط مفرط والحركات المفاجئة مع األداة أسفل الخندق إلى األعلى. يجب تجنب أي ضالقيام بذلك من 

جب ي وبالتالي، مخلفات الحرب القابلة لالنفجارإشارات سابقة حول وجود حالي لتكون هناك أي ال قد  .ث
 .ال يتم استخدام كاشف لتحديد أي إشاراتمزيلو األلغام الحذر بما أنه  توخي

الحفر يمكن تبديل  يد ما إذا كانوتأك ،لفحص مستوى تلوث التربةالكاشف بانتظام م استخداينبغي  .ج
 .باستخدام الكاشفإجراء البحث ب الكامل
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 : مثال: الحفر الكامل4صورة 

 

 شارة عبر الحفر والحفر كاملاإلمتطلبات إضافية للتحقيق في . 7
 :كاملشارة عبر الحفر والحفر الاإلللتحقيق في فيما يلي تفاصيل الحد األدنى  1.7

 المنطقةالكامل مواجهة  الحفرشارة أو اإلفي عند التحقيق  قوم باإلجراءاتالشخص الذي ييجب على  .أ
 المجاورة ليتم التحقيق فيها.

 دقيق قبل البدء في عملية التحقيق.اإلشارة بشكل موقع ل وضع عالماتيجب  .ب
 شارة.اإل فييجب استخدام أجهزة الكشف عن المعادن للمساعدة أثناء عملية التحقيق  .ت
آمنة بهدف  منهجية /قنية تالحفر الكامل من منطقة واضحة باستخدام و  شارةيجب التحقيق في اإل .ث

 خطرة.من األجسام الأو غيرها  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارتجنب أي اضطراب في 
د ق. مخلفات الحرب القابلة لالنفجار قمةتجنب الحفر على ة من أجل ممكنالد و جهاليجب بذل كل  .ج

 أللغاممنظمة األعمال المتعلقة بال لمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبا يوافق
 ء فياإلجراهذا  إال إذا تم تفصيل المشتبه به الموقع المستهدف شارة أواإلأعمال الحفر على  بإجراء

 للقيام بذلك.معتمدين الموظفين إجراءات التشغيل القياسية و 
جافة الظروف المناخية الالتي قد تكون كذلك بسبب  صلبةالاألرض  م المياه من أجل تليينيمكن استخدا .ح

تجنب حذر ليتم القيام بذلك بكل  شارة أو عملية الحفر الكاملة.في اإلقبل البدء في التحقيق  للغاية
 .ألرضلاضطراب ال لزوم له 

 .عّرف عليهللجسم للمساعدة في التالحد األدنى مزيلو األلغام بكشف يقوم  .خ
ى واترًا علأن تكون أكثر تخالل عملية التحقيق )مراقبة مزيلو األلغام لتعزيز عمليات أهمية ينبغي إيالء  .د

 .أثناء تنفيذ هذا اإلجراءتقع نسبة عالية من حوادث األلغام بما أن (، سبيل المثال
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 أو غيرها من مخلفات الحرب القابلة لالنفجاراإلجراءات عند تحديد موقع . 8
 األجسام الخطرة

ن غيرها م أو مخلفات الحرب القابلة لالنفجاريعتقد أنه رؤية ما يجب على مزيل األلغام القيام بما يلي عند  1.8
 األجسام الخطرة:

 10قبل )مثلث خشبي أحمر( الخطر القياسية وضع عالمة الحفر(، أعمال وقف البحث أو التحقيق ) .أ
 مشرف ذات الصلة.ال، وإبالغ على األقل من موقع الجسمسم 

. تهوحال هبهدف تأكيد موقعه ونوعجسم هذا الل)قائد الفريق( إجراء الفحص البصري على المشرف يجب  .ب
 .إذا لزم األمر التماس المشورة التقنية اإلضافيةباإلمكان 

فقا و باتخاذ القرار المناسب مشرف اليقوم الجسم هو من األجسام الخطرة إذا تم التأكيد على أن هذا  .ت
)انظر  إغالق ممر إزالة األلغاممثل ، منظمة األعمال المتعلقة باأللغامقياسية لإلجراءات التشغيل ال

، (أللغاماإزالة مواقع أنظمة وضع العالمات في  1 / 10.20 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام
 في الموقع.الجسم وإزالة أو تدمير 

ابلة مخلفات الحرب القام بالتوقف عن العمل والعبور بأمان موقع يتم إصدار تعليمات إلى مزيل األلغ .ث
زالة داخل ممر اإلزالة أو البدء بممر إأو غيرها من األجسام الخطرة أو التي تم ترسيمها  لالنفجار
ة أو غيرها من األجسام الخطر  مخلفات الحرب القابلة لالنفجاريجب في حالة عبور : مالحظةجديد. 
يها كافة األطراف المؤدية إل حدودها، علىعلى أللغام )مربع / منطقة( وضع عالمة إزالة ا ممرداخل 

 قل.على األ

 

 الخطرةاألجسام أو غيرها من  مخلفات الحرب القابلة لالنفجار وضع عالمات  –: مثال 5صورة 
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أو  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارمواقع عن تحديد ضافية اإلمتطلبات ال. 9
 طرة األخرى األجسام الخ

 النفجارمخلفات الحرب القابلة لقع اتحديد مو عند ضافية اإلمن المتطلبات  فيما يلي متطلبات الحد األدنى 1.9
 الخطرة: األجسامأو غيرها من 

 
مخلفات الحرب القابلة ، المرور عبر خالل تطهير مناطق القتالقد يكون من المقبول للعاملين،  .أ

جرى طالما متر  1في ممر تطهير بعرض الخطرة المحدد موقعها أو غيرها من األجسام  لالنفجار
 لقيام بذلك.ا منومن اآلبشكل كاف  وضع العالمات

ام األجسأو غيرها من  مخلفات الحرب القابلة لالنفجار، يجب نقل لقيام بذلكامن م يكن من اآلإذا ل .ب
 ام.إزالة األلغ ممرإلى األمام في تقدم العاملين قبل أو تدميرها  الخطرة

أو  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارموقع سم من  20اجتياز األرض في حدود عامل ال يجوز ألي  .ت
 الخطرة.األجسام غيرها من 

 طرةالخاألجسام أو غيرها من  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارحيثما كان ذلك ممكنا يجب تدمير جميع  .ث
 في الموقع.

 ح/ أو نزع سال يجب العمل على تحييد و، ةغير عمليلة تبّين أنها مسأ إذا لم يكن ذلك ممكنا، أو .ج
وفقا وذلك  الخطرة ونقلها إلى مكان آمناألجسام أو غيرها من  مخلفات الحرب القابلة لالنفجار

ثائق ن الو مأو غيرها  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامالقياسية للإلجراءات المبينة في إجراءات التشغيل 
 .كز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبالمر  التي وافق عليها

ناك هبطريقة آمنة إذا كان  الخطرةاألجسام أو غيرها من  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارينبغي نقل  .ح
 .تعامل معهامفخخة )عن طريق سحب جهاز التحكم عن بعد( قبل ال هاأناشتباه ب

ل خالالتي تم تحديد موقعها  الخطرةاألجسام يرها من أو غ مخلفات الحرب القابلة لالنفجارنقل يجب  .خ
 إذا إالتحديد موقعها في الموقع في نفس يوم تدميرها تطهير مناطق القتال من موقع إزالة األلغام أو 

 المركز على إبقائها في الموقع. وافق
قع دة في المو الموجو  الخطرةاألجسام أو غيرها من  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارل جميع ييجب تسج .د

 حالة(.النوع و ، الالتاريخ، في وثائق الموقع )المكان
المتبقية في  الخطرةاألجسام أو غيرها من  مخلفات الحرب القابلة لالنفجاريجب وضع عالمات على  .ذ

في ذلك  الموقع وتفصيلوتسجيل سبب إبقائها في النحو المناسب، على في نهاية يوم العمل  الموقع
                 .ة ذات الصلةالتقارير التشغيلي

 


