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 دالملحق      09.11 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام

  2017 النسخة الثانية: يناير

 

 العثور على األلغام خالل تطهير مناطق القتال
 

 

 

 

 الهيئة الوطنية المسؤولة:

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب بتفويض من وزارة الدفاع

 المدير في المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبللتواصل: نائب 

quality.assurance@lmac.gov.ly 

 

 

 

 :مالحظة

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

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

  

 حقوق الطبع والنشر

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

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

mailto:quality.assurance@lmac.gov.ly
http://www.lmac.gov.ly/
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 فهرس المحتويات
 3 ............................................................................................................................ . مقدمة1

 3 ....................................................................................................... . المتطلبات واإلجراءات2
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 مقدمة. 1

مخلفات هو  ه أو المؤكدبالمشتبه الخطر في الظروف حيث و خالل عمليات تطهير مناطق القتال يجب  1.1
 يلي.وتحديد لغم، القيام بما  الحرب القابلة لالنفجار

 المتطلبات واإلجراءات. 2

ال تطهير مناطق القتفي موقع تم مالحظة وجود لغم إذا يجب وبشكل فوري توقف حركة المشاة والمركبات  1.2
 منطقة العمل.داخل رج أو خا

من ن اآلكان مإذا  ،مخلفات الحرب القابلة لالنفجارأو األلغام اإلجراءات العادية لتحديد موقع اتخاذ يجب  2.2
بالطريقة  لغامإزالة األإزالة  09.10/1 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام هو مفصل في ، كمالقيام بذلكا

 عدم المساس باللغم.، أو هذا المعيار، وضمان اليدوية

 . بما تم العثور عليه)قائد الفريق أو المشرف على الموقع( فورا  يجب إبالغ المشرف  3.2

 وقفتتتحت قيادته / مسؤوليته قد التي التأكد من أن جميع العمليات في الموقع وغيرها المشرف يجب على  4.2
 انتظار إجراء تقييم للوضع.ب

الجسم ن والتأكيد على أمما تم العثور عليه التحقق ، لقيام بذلكامن كان من اآلإذا جب على المشرف، ي 5.2
 .على عدم المساس بهبشكل مناسب و هو لغم، والتأكد من وضعه 

ي أتسجيل جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة، ، لقيام بذلكامن كان من اآلإذا يجب على المشرف،  6.2
 .اللغموالمكان والوصف وحالة التاريخ والوقت 

منطقة ال جمع المعدات الشخصية واالنتقال إلى، لقيام بذلكامن كان من اآلإذا ، جميع الموظفينيجب على  7.2
 نقطة التحكم.التي تكون في العادة  ةحددمنة الماآل

بي المركز الليو  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامالمشرف التأكد من إبالغ المقر الرئيسي ليجب على  8.2
ا إلى اذا، وم، وتقديم تقرير عن الحالة، أي أين ومتى وماذا ولمفورا   لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

 .ذلك

باأللغام  المركز الليبي لألعمال المتعلقةبانتظار قيام ي الموقع القتال فتطهير مناطق يجب تعليق عمليات  9.2
 بالتحقيق. ومخلفات الحروب

 ة.و / أو السترداد األفراد أو المعدات القيملغم ممر آمن إلى موقع ال تطهيرقد يكون من الضروري  10.2

ب تقدم بطلويتم الفراد المعتمدين ذات الصلة، األإجراءات إزالة األلغام من قبل يجب في هذا الحالة تنفيذ  11.2
 .التطهير للقيام بعملياتلحصول على إذن مسبق ل بالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحرو إلى 

 ي يجبذال ، تقييم التهديد ذات الصلةبالطريقة اليدوية إزالة األلغامتنفيذ عمليات قبل يجب على المشرف،  12.2
 وقدرة األصول المتاحة.لغم نوع / عمق اليتضمن أن 


