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 مالحظة:

( LibMASهذه الوثيقة سارية المفعول من التاريخ المبين على صفحة الغالف، كما أن المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام )
التنقيح بشكل منتظم، وينبغي على المستخدمين التأكد من استخدام أحدث نسخة من كل وثيقة في المعايير. أحدث تخضع للمراجعة و 

المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام على الموقع اإللكتروني للمركز الليبي لألعمال  ةالمعايير هي التي يتم نشرها على صفح
 www.lmac.gov.lyوعنوانه المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب 

 

 
 حقوق الطبع والنشر

 . (IMAS) تم إعداد هذه الوثيقة باالستناد إلى المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام
 جميع الحقوق  -2017. ومخلفات الحروبالليبي لألعمال المتعلقة باأللغام المركز تعود ملكية هذه الوثيقة في شكلها الحالي إلى  

 .محفوظة
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 ذلك 'التخلص من الغطاء النباتي'(
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 تمهيد
في  أساسية عناصر السالمة، والرقابة والجودة التي هي عناصر ايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامالمعتبنت 

ا في على المبادئ المتفق عليه ةحافظالمضمان وذلك بهدف المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام، 
 .لمعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغاملالمبادئ التوجيهية 

لجنة فنية بدعم تتم من قبل  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغاممواد  ومراجعة وتنقيح ،العمل على إعدادإن 
من المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية المدعوة في ليبيا. يمكن االطالع على أحدث نسخة من كل 

 www.lmac.gov.ly لمتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبالليبي لألعمال االموقع اإللكتروني للمركز على  معيار
 

لى ع األلغامبالمعايير الليبية لألعمال المتعلقة في " يمكن" و "نبغي"ال بد منه"، "يجب"، "ييتم استخدام عبارات 
به من أجل  أمر يجب القياملبات، ما يعني أي متط"يجب" لإلشارة إلى أو  "ال بد منه"يتم استخدام . الشكل التالي

ذه قد ه، ولكن مفّضلة وأساليب أو مواصفات ،لإلشارة إلى متطلباتينبغي" "يتم استخدام  موافقة هذه المعايير.
نبغي يأسلوب أو مسار عمل " لإلشارة إلى يمكن"تستخدم تكون متنوعة عندما يتم إعطاء األسباب للقيام بذلك. 

 .تطبيقهليس من الضروري  النظر فيه ولكن
بلة مخلفات الحروب القاعلى فيها إلى المنطقة التي تم العثور في هذا المعيار " قتاليشير مصطلح "منطقة 

اقف والمو  ،بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة والذخائر المتروكة. وقد يشمل ذلك مناطق القتال السابقةلالنفجار 
 .المدفعيةبأو التي تم إطالقها أو إسقاطها من الطائرات  ائروالمواقع الدفاعية حيث تركت الذخ

http://www.lmac.gov.ly/
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 مقدمة. 1
ر مخاطاللمناطق الخطرة حيث من المعروف أن والُمتحكم به ل منهجيالتطهير تطهير مناطق القتال هو ال 1.1

 األلغام.ال تتضمن 
في حت سطح األرض إجراءات التطهير على سطح األرض وت باستخداممناطق القتال تطهير  يمكن إجراء 2.1

 اعتمادا على المتطلبات. منفصلأو بشكل ه نفسالوقت 
 التطهير على سطح وتحت سطح األرض.اعتمادا على تقييم المخاطر، إلجراء قد ال تكون هناك حاجة،  3.1
ن ذلك فإ أنها تحتوي على ألغام، ومع المؤكدمن شتبه أو التي يالمناطق القتال في  مناطقتطهير يتم إعادة  4.1

ستخدام اغام بالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب قد يسمح لمنظمات األعمال المتعلقة باألل
لمضادة األلغام اتلّوثها بمن المؤكد المعتمدة في المناطق التي تطهير مناطق القتال تحت سطح األرض إجراءات 
عملية هذه العتبر تعلى أساس تقييم المخاطر ذات الصلة.  وذلكاأللغام المضادة لألفراد، دون وجود للدبابات 

 في خطة تنفيذ الموقع. اتفصيلهوينبغي  إزالة ألغام،
مصطلح تطهير مناطق القتال لوصف عمليات التطهير على سطح  ماستخديتم األغراض هذا المعيار،  5.1

مليات التطهير التي تتم على األرض بينما يتم استخدام مصطلح تطهير مناطق القتال تحت سطح األرض لع
 األجسام الخطرة الموجودة تحت سطح األرض.

مخلفات على فيها ألغراض هذا المعيار، يشير مصطلح "منطقة معركة" إلى المنطقة التي تم العثور  6.1
 الالقت بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة والذخائر المتروكة. وقد يشمل ذلك مناطقالحروب القابلة لالنفجار 

 ا.الجوية التي تم إطالقها أو إسقاطهالذخائر التي تم فيها ترك والمواقف والمواقع الدفاعية  ،السابقة
ابلة ق" وألغراض هذا المعيار مخلفات الحروب القابلة لالنفجار  'الذخائر غير المنفجرة "و"إن مصطلحي  7.1

بر عتالذخائر المتروكة. ال تلالنفجار  و  مخلفات الحروب القابلة. تشمل للتبادل وتستخدم لوصف نفس الشيء
 .المتفجرات من مخلفات الحروبالذخائر غير المنفجرة أو من "األلغام" 

 مبدأ عام. 2
 ايام بهعلى الرغم من ذلك القينبغي  ولكن، إزالة األلغامعن تطهير مناطق القتال السابقة عمليات ختلف ت 1.2

 بطريقة مخططة ومنهجية لضمان السالمة.
 من سطح األرضمخلفات الحروب القابلة لالنفجار البحث المنهجي وإزالة مناطق القتال هو تطهير إن  2.2

مؤكد و الأليس من المشتبه (، في المناطق التي مدفونة جزئيا  ال مخلفات الحروب القابلة لالنفجار )بما في ذلك 
اطق مساحة تطهير منفإن إجمالي باني، في المعمليات تطهير مناطق القتال  احتوائها على ألغام. عند إجراء

 .االتي تم تفتيشها / تطهيرهيجب أن تشمل جميع الطوابق التي يتم تسجيلها وإعداد التقارير بها القتال 
الموجودة  بو لمتفجرات من مخلفات الحر لمنهجي التطهير الهو تحت سطح األرض تطهير مناطق القتال  3.2

على أساس تقييم المخاطر ذات الصلة، وترخيص من ه العمليات، . يمكن لهذه إجراء هذاألرضسطح تحت 
 لدباباتمضاد لالتي تحتوي على ألغام المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب، في المناطق 

ام استخدإزالة األلغام ب يتم اعتبار هذه العمليات كإجراءاتألغام مضادة لألفراد. من المؤكد عدم وجود حيث و 
 تحت سطح األرض المعتمدة.تطهير مناطق القتال 
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 المناطق التي تحتوي على األلغامفي تحت سطح األرض تطهير مناطق القتال  القيام بعمليات ال يسمح 4.2
جهاز ونظرا لطبيعة ال. التي لم يتم تطهيرهاعلى األرض  فرادسير األالمضادة لألفراد ألنها قد تنطوي على 

مناسبة كون بالطريقة اليدوية قد تإجراءات إزالة األلغام فإن في كثير من األحيان(  المعادن من حد أدنى)صغير، 
 البحث.و  وضع العالماتبعمليات فيما يتعلق أكثر 
في استخدام إجراءات تطهير مناطق القتال تحت سطح األرض  عنديجب أن تكون إجراءات السالمة  5.2

لليبية المعايير ا المرجعمتوافقة مع إزالة األلغام بالطريقة اليدوية )دبابات لل ةضادالملّوثة باأللغام المالمناطق 
 (.1الجدول  10.20 لألعمال المتعلقة باأللغام

 

ليس فقط بسبب وجود  ،بشكل خاصفي ليبيا  مفيدا  تحت سطح األرض تطهير مناطق القتال قد يكون  6.2
 مخلفاتولكن أيضا  بسبب وجود كميات كبيرة من ، 2011عام  المعارك خالل الثورة في ناجم عنحديث ث تلوّ 

ة(. ل القديم)ساحات القتامن المعارك التي شهدتها ليبيا خالل الحرب العالمية الثانية  الحروب القابلة لالنفجار 
ن أمسلم به يفوق بكثير عدد األلغام. من ال هفي ليبيا ولكنمخلفات الحروب القابلة لالنفجار ال يمكن تقدير عدد 

 لقدفي المعارك ال تنفجر وتصبح ذخائر غير منفجرة. التي يتم استخدامها  ٪ من جميع الذخائر10أكثر من 
ية خالل الحرب العالمية الثانو  2011في عام شهدت ليبيا عمليات قتال واسعة النطاق في أجزاء من البالد 

 بل القياممن المعقول قالجوية الكبيرة. قذائف الهاون والمدفعية والقنابل استمرت لعدة أشهر تم فيها استخدام 
ذلك،  إلى وباإلضافة. من هذه الذخيرة ما تزال موجودة٪ 10أن االفتراض  ،تطهير مناطق القتال و / أوبالمسح 

هو ما و العابرة  الهجمات على مناطق التخزين أو الذخائرتبعثرت بعد هناك تلوث واسع النطاق من الذخيرة التي 
 على مساحة واسعة جدا.انتشارها إلى  أحيانأدى في 

 

 يجب نقل التسليحها. طالقها أو لنوع الذخيرة ونظام إ وفقا  التي لم تنفجر الخطر الذي تمثله الذخائر يختلف  7.2
 أمان.بنقلها بإمكانية عطي الثقة الكاملة بشكل ي اوحالته هاف على نوعالتعرّ يتم ما لم لتخلص منها الذخائر 

داخل  ، أوالذخيرة تزال في مناطق تخزينما التالفة التي غير تالفة أو الذخائر عيار الال يشمل هذا الم 8.2
تقنية  ، وسيتم إصدار توجيهاتالليبيةالدفاع وزارة تقع مسؤولية هذه الذخائر على عاتق محيطاتها الخارجية. 

 جعل هذه المناطق آمنة.للمسؤولين عن مناطق تخزين الذخيرة ل
مها تسلي المستفيدون من األراضي التي تميجب أن يكون جميع إجراءات إزالة األلغام،  كما هو الحال مع 9.2

منة آعلى ثقة من أن األرض التي تم تطهيرها م بعمليات تطهير مناطق القتال عند وتحت سطح األرض ابعد القي
سطح األرض خالل عمليات تطهير مناطق القتال عند وتحت المجتمع المحلي أن يحصل . يجب هاالستخدام

 على شروحات بشكل دوري ألن من شأن ذلك تشكيل عامل مهم في بناء الثقة.

 متطلبات تطهير مناطق القتال عند وتحت سطح األرض في ليبيا. 3
تنفيذ استخدامها، التي من المعروف أنه يتم الصراع واألسلحة  أسلوباعتمادا على قد يكون من المناسب،  1.3

خالل الصراع في ليبيا التي تعرضت للتلّوث  كإجراء مستقل في العديد من المناطقال عمليات تطهير مناطق القت
الذخائر المستخدمة األرض أو عندما ال تخترق  بحث تحت سطح األرضلهناك حاجة لقد ال تكون . 2011عام 

ناطق القتال على وفي هذا الحالة يجب تنفيذ عمليات تطهير مشمل الذخائر المتروكة، يث تلوّ العتقد أن عندما يُ 
خالل عمليات تطهير مناطق القتال على سطح األرض يدعو أي سبب سطح األرض. ينبغي في حال وجود 
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المناطق بهدف تنفيذ عمليات  /ذخائر تحت سطح األرض أو تحت األنقاض، اإلبالغ عن المنطقة للشك بوجود 
 تطهير مناطق القتال تحت سطح األرض قبل تسليم األرض.

 
بشكل عام القيام بعمليات تطهير مناطق القتال على سطح األرض في المناطق التي شهدت  بغيينال  2.3

ت سطح إال إذا كانت تحضيرا  لعمليات تطهير مناطق القتال تحفي ليبيا معارك خالل الحرب العالمية الثانية 
ر وب القابلة لالنفجامخلفات الحر جميع تكون أن  جدا  المستبعد ذلك ألنه من غير يعود السبب في . األرض
إن الحجم . عاما   60منذ أكثر من وإن كانت على السطح ، حتى في أي منطقة على سطح األرض موجودة

تالية قالمواقع فيه التعرضت في وقت  ،غير مؤكدفي الحرب العالمية الثانية  الدقيق للكثير من مناطق القتال
د الذخائر األخرى قستكون نت في األصل على السطح. التي كاالذخائر دفن ة ما من شأنه قصف مكثفلعمليات 

م اب، استخدو المتفجرات من مخلفات الحر وتم باإلضافة إلى تفجير. الفشل في الاخترقت سطح األرض قبل 
ير غإال أنها  متوفرةكثيرة حول األلغام المزروعة وعلى الرغم من أن سجالت  ،األلغام على نطاق واسع جدا  

 .مكتملة
 

راضي ى منظمة األعمال المتعلقة باأللغام التي ترغب بإجراء عمليات تطهير مناطق القتال في األيجب عل 3.3
ي نفس فالملّوثة من مخّلفات الحرب العالمية الثانية دون إجراء عمليات تطهير مناطق القتال تحت سطح األرض 

 لقياملللحصول على إذن  ات الحروبالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفتقديم طلب إلى المنطقة، 
لسبب تفضيل عمليات تطهير مناطق القتال على سطح األرض على أسباب مقنعة مع تقديم ، بهذه العمليات

 تطهير مناطق القتال تحت سطح األرض.

 تطهير مناطق القتالتعريف . 4
ق اطفي منلقابلة لالنفجار مخلفات الحروب اإزالة و / أو تدمير جميع مخاطر تطهير مناطق القتال هو  1.4

 عمق محدد. يتحقق ذلك عن طريق:إلى خطر محتمل 
  لى عاستخدام منظمات األعمال المتعلقة باأللغام إلجراءاتها في مجال تطهير مناطق القتال الحاصلة

عمل  بواسطة فريق المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروباالعتماد التشغيلي من 
 لتخلص من الذخائر المتفجرة.لمناسبة من الكفاءة المستويات بال يتمتع

  لغامعلقة باألالمعايير الليبية لألعمال المت ألعمال المتعلقة باأللغام )انظرامنظمة لضمان الجودة مراقبة 
 و ،ومراقبة الجودة(ضمان  07.40

  تم معالجتهاالتي تفتيش بعد إزالة األلغام من األراضي  اتعمليعند الضرورة إجراء. 
 

عمق ، و المستهدفتحديد المنطقة المراد تطهيرها، وحجم الكشف ينبغي على أمر مهمة تطهير منطقة القتال  2.4
 ، ومتطلبات ضمان ومراقبة الجودة والتفتيش بعد إزالة األلغام.طهيرالت
 

لغام مال المتعلقة باألالمركز الليبي لألع ايجب مع تقدم العمل جمع ونقل أو دفن )في موقع يوافق عليه 3.4
 ترك منظمةقبل وذلك  بأن المنطقة كانت خطرة دالذي قد يدفع لالعتقا ركاكل حطام المع( ومخلفات الحروب

 ك.ذلاستكمال أي أرض إلى المستخدم النهائي حتى تسليم يمكن ال العمل.  موقعألعمال المتعلقة باأللغام ا
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تحديد موقعها خالل عمليات تطهير  التي يتممخلفات الحروب القابلة لالنفجار . 5
 مناطق القتال

د يتم بعكبير. الحجم المعدنية ذات الألجسام عن االبحث في األرض تشمل عمليات تطهير مناطق القتال  1.5
ب مخلفات الحرو يمكن أن تشمل  في الموقع. لتخلصها أو تحضيرها جمععبر إما ذلك التعامل مع هذه األجسام 

 :ما يليأثناء عمليات تطهير مناطق القتال تي يتم العثور عليها الالقابلة لالنفجار 
اطها أو التي تم إسقمؤقتة، أو الذخائر الالعسكرية السابقة ومواقع تخزين الذخيرة المواقع الذخائر في  .أ

 .لالستخدامالتخلي عنها والتي لم يتم تحضيرها 
ولكن  بطريقة أخرى لالستخدامتحضيرها و أتسليحها  تم إعدادها لإلطالق، تجهيز الفتيل، الذخائر التي .ب

 .دفاعية السابقةالمواقع ال، على سبيل المثال، الذخائر في يتم إطالقهالم 
مخلفات تنفجر. ويشمل ذلك األجزاء الخطرة من لم ولكنها  إسقاطهاأو  تم إطالقهاالذخائر التي  .ت

 و ،التي تعمل جزئيا فقطالحروب القابلة لالنفجار 
على خاطر إجراء تقييم للميجب في حالة االشتباه : مالحظة. التفجير المرتجلة ةوأجهز ة المتفجر األفخاخ  .ث

 .بعمليات التطهير فقطن و المعتمد ون وظفالم يقومأن 
 .المعدني المستخدمة في صراع سابقذات التغليف األلغام المضادة للدبابات العثور على كما يمكن  .ج

 

ألغام وجود دليل على بشكل فوري في الموقع في حال ظهور القتال تطهير مناطق يجب وقف عمليات  2.5
جب أللغام. يإزالة ايدفع إلى تغيير المهمة إلى عملية ي قد ذتقييم المخاطر ذات الصلة، والالقيام ببانتظار وذلك 

 اللخاأللغام د العثور على  إلى الملحق . يرجى العودةفي خطة تنفيذ الموقع بشكل دقيق مفصال  ذلك أن يكون 
 القتال.تطهير مناطق 

 عمق البحث. 6
ث تلوّ أن تتوافق مع الالبحث لعمليات تطهير مناطق القتال تحت سطح األرض متطلبات عمق ينبغي على  1.6

لوب. على العمق المط الكشف المستخدميعتمد أسلوب في المنطقة. مخلفات الحروب القابلة لالنفجار بالمتوقع 
يصل  يفي المناطق الت لالستخدام ةجهزة الكشف عن المعادن التقليدية مناسبعلى سبيل المثال، قد تكون بعض أ

 .قنابل أو أكبرالحجم بأجهزة سم بحثا  عن  30فيها العمق إلى 
لى عيكون لها القدرة التي طيسية الكشف الكهرومغناطيسية والمغنقد يكون من المطلوب استخدام أجهزة ا 2.6

على  تكون موجودةالبحث عن قنابل الطائرات الكبيرة التي قد فيها يجري  في المناطق التي أعمقبدرجة البحث 
 .األرضسطح ثالثة أمتار تحت عمق 

ث أجهزة بحنفس المنطقة باستخدام ة عقب البحث في األعماق السطحية لبحث عميقينبغي القيام بعمليات  3.6
 السطحية.عماق األالة في ليست فعفي العمق  ن معظم أجهزة الكشفمناسبة للبحث السطحي وذلك أل

معدات قدرة في الموقع، أو في ظروف مماثلة، منظمة األعمال المتعلقة باأللغام أن تبرهن يجب على  4.6
 العثور عليها. ى تحديد األهداف التي من المتوقععلالتي سوف تستخدمها الكشف 

خدمة ن اإلجراءات والمعدات المستعاالحتفاظ بسجالت دقيقة األعمال المتعلقة باأللغام يجب على منظمة  5.6
 ومواقعها الفردية.التي تم العثور عليها البحث، والذخائر في 
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 معدات الكشف. 7
 في ليبيا استخدام أجهزة الكشف عنأن تتضمن إجراءات البحث خالل عمليات تطهير مناطق القتال  يجب 1.7

أو  / رة )الكهرومغناطيسية والمغناطيسية( ولكشف عن الذخائر غير المنفجأجهزة االمعادن المحمولة باليد، 
 .منظومة كشف محمولة على مركبة

ن لكشف عاب الرجوع إلى كتيّ باإلمكان  ،التي أثبتت نجاحهاللحصول على تفاصيل حول تكنولوجيا الكشف  2.7
 :2003األوروبية في عام التي نشرتها المفوضية ة إنسانيلعمليات إزالة األلغام ألغراض المعادن 

handbook.htm٪20http://www.nolandmines.com/detector 
ليبية المعايير العودة إلى الباإلمكان لكشف أجهزة اأنواع واختبار بللحصول على معلومات إضافية تتعلق  3.7

 .الكشف أجهزة 03.40/1 لألعمال المتعلقة باأللغام

 تقييم عمق التطهير. 8
لغام ألعمال المتعلقة باألامنظمة على ل. ينبغي اعمعمق البحث مع تقدم األتكون هناك حاجة لزيادة قد  1.8

، زيادة عمق البحث للتأكد من أكبر عمقعلى البحث المطلوب أو عمق تم العثور على األجهزة في في حال 
ن عمق البحث المطلوب دو تقليص  ألعمال المتعلقة باأللغامانظمة مال يجب على . عنها أجهزةعدم غياب أي 

أو  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبفي الحصول على إذن خطي من مكتب العمليات 
 العميل.

فات خلماأللغام /  تحركة األرض قد دفنتكون منطقة حيث  ألعمال المتعلقة باأللغامامنظمة تحدد دما عن 2.8
هذه ل وضع العالمات ، يجبامعداتهالعمق الذي ستصل إليه  في أعماق أكبر بكثير منالحروب القابلة لالنفجار 

فات المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخل مكتب عملياتالمناطق والخرائط وإرسال التفاصيل إلى 
 .الحروب

 إجراءات تطهير مناطق القتال تحت سطح األرض. 9
، اعتمادا على تكنولوجيا الكشف المستخدمة، تطهير مناطق القتال تحت سطح األرضيمكن إجراء عمليات  1.9

غير ذلك  اعتبارونفس مستوى اإلشراف. يمكن  إزالة األلغام ومسارب، التقليديةإزالة األلغام باستخدام إجراءات 
ع هذه العملية من دون التي تسرّ  رضتطهير مناطق القتال تحت سطح األ لذلك تم تطوير إجراءاتو ال، فعّ 

 سالمة.الالمساس ب
حصلت بموجبها  باستخدام اإلجراءات التيتطهير مناطق القتال تحت سطح األرض يتم تنفيذ عمليات  2.9

فات غام ومخلالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللمن  االعتماد التشغيليمنظمة األعمال المتعلقة باأللغام على 
 .الحروب

إشارات باستخدام على عمليات بحث منهجية  تطهير مناطق القتال تحت سطح األرضإجراءات  قد تنطوي  3.9
ت البحث األلغام باستخدام معداذلك لمزيلي وقت الحق. يسمح  ها فيوالتحقيق فيالتي يتم ترسيمها  أجهزة الكشف

في اإلشارات لتحقيق امطلوب ال بالمقارنة مع السرعة في حال كان منأسرع بشكل غطي مساحة واسعة التي ت
و األلغام انتقال مزيلكشف بمجرد أجهزة البالتحقيق في إشارات اآلخرون األلغام أن يقوم مزيلو على الفور. يمكن 

 إلى مسافة آمنة.الذين يقومون بالبحث 

http://www.nolandmines.com/detector٪20handbook.htm


 2017 يناير: األولىالنسخة  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 09.11الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام  المعايير
 

 2017: يناير األولىالنسخة   09.11المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 
9 

يات ، إجراء عملتطهير مناطق القتال تحت سطح األرضات تسريع إجراءمن أجل  قد يكون من المناسب 3.9
لسطح الموجودة على امخلفات الحروب القابلة لالنفجار كافة ، وإزالة تطهير مناطق القتال على السطح أوال  

سطح  تطهير مناطق القتال تحتات إجراءالحقا  في  الكشفستلتقطها أجهزة والخردة المعدنية ذات الصلة التي 
 .األرض

 السالمة خالل عمليات تطهير مناطق القتال. 10
موما  عها تكون ولكن ،وفقا للتهديد ةتطهير مناطق القتال مناسبعمليات متطلبات السالمة لأن تكون  جبي 1.10

 المضادة األلغامالتي تنتشر فيها سيما في المناطق إزالة األلغام، الالمتطلبات الخاصة بعمليات  أقل صرامة من
 وظيفة هذه األلغام.و صميم أكبر نظرا لت يلألفراد، حيث المخاطر التي يتعرض لها األفراد ه

لقابلة مخلفات الحروب ا ت تهديداتتطهير مناطق القتال لتحديد ما إذا كانعمليات قبل تنفيذ المسح يجب  2.10
ني أو فإجراء مسح ببناء على هذه المعلومات اتخاذ قرار بوجودها. يتم  مشتبهمؤكدة أو  لغاماألأو لالنفجار 
طهير تباستخدام أصول أو فة عن األلغام أو بالطريقة اليدوية شالكا لكالبباستخدام اآلالت، اإزالة عمليات 

 مناطق القتال.

 مسافات العمل. 11
أقل مما هو هي بشكل عام  تطهير مناطق القتالعمليات خالل األلغام مزيلو العمل بين إن مسافات  1.11

ح على سط تطهير مناطق القتالليات خالل عم. قد يكون من الممكن ةاليدويبالطريقة مطلوب إلزالة األلغام 
 لكشفأجهزة ا استخدامتحت سطح األرض  تطهير مناطق القتالاألرض )باالستعانة بالكشف البصري( وعمليات 

 خل.ادون أي تدبالقرب من بعضها  التي يمكن لها العمل
علقة لألعمال المت لمعايير الليبيةل وفقا تطهير مناطق القتالفي عمليات مسافات العمل أن تكون  يجب 2.11

 .2سالمة، الجدول بإزالة األلغام في مواقع العمل  10.20 باأللغام

 وضع العالمات. 12
ض مساحة األر ؤكد أنه تم البحث في تي تال وضع العالماتمنظمة األعمال المتعلقة باأللغام يجب على  1.12

وضع بشأن يد من المعلومات مز تفويت أي مناطق. للحصول على عدم  كافي لضمانالكلها، مع التداخل 
في  اتوضع العالمنظم  10.20/1 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامباإلمكان الرجوع إلى  العالمات

 األلغام.مواقع إزالة 

 الشخصية الوقايةمعدات . 13
ت تال معدامناطق الق أثناء تطهيرالتي يتم العثور عليها مخلفات الحروب القابلة لالنفجار غالبا  ما تدمر  1.13

إن ف لحسن الحظ، وتصيب الشخص الذي يرتديها بجروح خطيرة جدا  أو تقتله في حال انفجرت. الوقاية الشخصية
ر خالل تطهيوقعت الحوادث المسجلة التي تضمنت ليست شائعة. في ليبيا الحوادث خالل تطهير مناطق القتال 

ى هذه مخاطر شديدة علصغير. تشكل الناسف المحتوى ذات الصمامات بدرجة أولى المناطق القتال حتى اآلن، 
 .مزيلي األلغامعيون 
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تحت  القتالمعدات الوقاية الشخصية خالل عمليات تطهير مناطق  الحد األدنى من متطلباتيتمثل  2.13
عمال المعايير الليبية لأل كما هو محدد فيسطح األرض في توفير الحماية للجزء األمامي من الجسم والعيون 

ر مناطق الخطيجب على المشرفين وجميع الموظفين داخل الشخصية.  الوقايةمعدات  10.30 المتعلقة باأللغام
 خالل تنفيذ األعمال. دنىبالحد األ الشخصيةالوقاية ارتداء نفس معدات المحتمل 

 التحقيق في إشارة جهاز الكشف. 14
، يدويا  تطهير مناطق القتال تحت سطح األرض  في إشاراتعند التحقيق يجب على مزيلي األلغام،  1.14

فجرة التخلص من المعدات المتالمؤهل في مجال مشغل اليتخذ خيرة. بمجرد اكتشاف الذ استدعاء المشرف المؤهل
لتحقيق في اب الرجوع إلى الملحق باإلمكان  .في الموقع رتدميالقرار نقل الذخيرة للهدم أو  مماثل(المنصب ال)أو 

 كامل.الوالحفر الكشف  أجهزةإشارة 

 ومراقبة الجودةضمان . 15
ت ام ومخلفاالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغ متطلباتعلى  بة الداخلية والخارجيةامستوى الرقيعتمد  1.15

 منظمة األعمال المتعلقة باأللغام. إجراءات التشغيل القياسية ل، وعلى النحو المفصل في الحروب
معيار، في هذا الفي عمليات تطهير مناطق التقال مذكورة بالتفصيل مراقبة الجودة لمتطلبات الحد األدنى  2.15

 إدارة الجودة. 07.40 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام ويجب اإلشارة إلى

 التقارير والتسجيل. 16
 تقديم السجالت يط الوطنيفي التخطمنظمة األعمال المتعلقة باأللغام ومن أجل المساعدة يجب على  1.16

ضافة باإل وبالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحر الشاملة لألجهزة التي تم العثور عليها إلى 
 10حة بشكل كبير على مربعات بمساثة الملوّ قد يتم تسجيل المواقف في المناطق . اموقعها الدقيق وحالتهإلى 

 .المركزصريح من بناء على ت خرآر، أو حجم امتأ
 نماذج التقارير التي يجب أن تستخدم.المركز قدم ي 2.16

 المسؤوليات والواجبات. 17

 طراف النزاع الماضيألالمسؤوليات الدولية  1.17
ناطق تطهير م 08.11 مباشرة من المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغامالتالي مقتبس  بندال] .أ

ي الدول الته تم التوقيع عليها فإنها تنطبق على . ألن6، ص 2007تمبر ، سباألولى طبعةال ،القتال
 .ا[في ليبيمخلفات الحروب القابلة لالنفجار يقرب جميع األلغام و  عمامسؤولة قواتها المسلحة كانت 

ص المبادئ المنصو على الموقعة على البروتوكول الخامس التفاقية األسلحة التقليدية وافقت الدول  .ب
لدولي اانون يثاق األمم المتحدة، البروتوكول الخامس من اتفاقية األسلحة التقليدية وقواعد القعليها في م

من  المدنيين من المتفجراتحماية عات المسلحة التي تعطي أطراف النزاع المسلح مسؤولية ضمان ا للنز 
 ب.و مخلفات الحر 
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ت من المتفجرة التي تصبح متفجرا في الحاالت التي يتم فيها استخدام الذخائريجب على "المستخدمين"  .ت
مالية التقنية والالمساعدة حيثما كان ذلك ممكنا قديم وقف األعمال العدائية، توبعد  ،بو مخلفات الحر 

التها وإز مخلفات الحروب القابلة لالنفجار والمادية أو المساعدة البشرية لتسهيل وضع عالمات لتحديد 
 أو تدميرها.

 

 ولية:أطراف النزاع مسؤ تقع على  .ث
i.  المتفجرات من مخلفات الحرب.تي تشكلها طر الاخموتقدير المسح 
ii.  تدمير.لوالتطهير واإلزالة أو ا وضع العالماتفي مجال والعمليات االحتياجات وتحديد أولويات تقييم 
iii. تدمير المتفجرات من مخلفات الحرب.تطهير، إزالة أو ال، وضع العالمات 
iv.  مة لتنفيذ هذه األنشطة؛ وخطوات لتعبئة الموارد الالز الاتخاذ 

وفير منهم، تفي المناطق الجغرافية التي هي اآلن خارج سيطرة واحد أو أكثر على أطراف النزاع ينبغي  .ج
ن مواقع عأخرى لديهم لومات والمواقع وأي مع ،األنواعمن حيث الذخيرة  اتأو استخدامسجالت 

 ب.و المتفجرات من مخلفات الحر 
 قييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو]*المرجع: اتفاقية حظر أو ت .ح

 ([.حظر األسلحة عشوائية األثر )اتفاقية
 .أن تكون كذلكالموقعين قد يختار البروتوكوالت واالتفاقيات ذات الصلة ليست بأثر رجعي، ولكن  .خ

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب 2.17
 كز:على المر  .أ
  نا، حيثما كان ذلك ممكعمليات التطهير، مع منح منظمات األعمال المتعلقة باأللغام، تحديد معايير

 بأكملها. الخطر المحتمل ومناطق الخطر المؤكدالمرونة للعمل في مناطق بعض 
 ل كالتي تبين حالة التي تم تطهيرها الخطر المحتمل ومناطق الخطر المؤكد مناطق سجالت االحتفاظ ب

 نطقة مشتبه في خطورتها.م
  و ،بعد إزالة األلغام حسب االقتضاءالقيام بعمليات تفتيش الجودة و ومراقبة ضمان مراقبة 
 نية والحوادث ذات الصلة المتاحة.فجمع وتوفير المعلومات ال 

 منظمة األعمال المتعلقة باأللغام 3.17
 يجب على المنظمة: .أ
 لليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبالحصول على االعتماد التشغيلي من المركز ا 
 لقيام بعمليات تطهير مناطق القتال عند وتحت سطح األرضا 
 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام تطبيق 
  قة المركز الليبي لألعمال المتعل متاحة على النحو الذي يحددهها وجعلاألنشطة وثائق الحفاظ على

 و ،الحروبباأللغام ومخلفات 
 ك علىتأكد من أن المجتمع المتأثر على علم تام بجميع أنشطة إزالة األلغام في المنطقة، وآثار ذلال 

 عمق البحث(بالمجتمع، )وخاصة فيما يتصل 
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 إجراءات تطهير مناطق القتال التفصيلية. 18
 ات تطهير كافة أنواعالتفاصيل التالية لعمليات تطهير مناطق القتال في ليبيا هي ذات صلة بعملي 1.18

في تطهير  الُمثبتةالمتفجرات من مخلفات الحروب، وتم صياغتها في المقام األول على أساس الممارسات 
 مع التركيز على الذخائر العنقودية.مخلفات الحروب القابلة لالنفجار 

م لوصف قابلة للتبادل وتستخدإن مصطلحات ذخائر عنقودية، القنابل والذخائر الفرعية طوال هذا المعيار  2.18
يخ نفس الشيء. يتم نشر الذخائر العنقودية عبر مجموعة متنوعة وواسعة من الناقالت مثل القذائف والصوار 

 .الطائرات اإللكترونية الحاظناتقذائف الهاون و و 
لعادة في اتم الصمامات. يفإن انفتاح القنبلة يعتمد على مؤقت زمني أو الحظنات بمجرد إطالق أو إسقاط  3.18

خائر الذ بما أنتمزق. الأو ، قذف األنف القاعدةقذف التالية: الثالث طرق بإحدى التوزيع الذخائر الفرعية 
ة أو قذيفالموزع، حيث ينفتح الكثافة البصمة تعتمد على السرعة واالرتفاع الفرعية تتطاير بعد القذف، فإن 

 صاروخ.ال
عدة ل االنفجارمن األحيان لتنفجر عند االرتطام، ولكن قد تفشل في صممت الذخائر العنقودية في كثير  4.18

 عوامل منها:
 التصميم 
 طول وحالة التخزين 
 االرتفاع الذي أسقطت منه والسرعة 
 الغطاء النباتي، و 
 حالة األرض في منطقة اإلسقاط 
اشرا للمجتمعات تهديدا مبمخلفات الحروب القابلة لالنفجار الذخائر العنقودية وغيرها من تشكل  5.18

منة والحركة اآل تعيق جهود إعادة اإلعمارو اإلغاثة اإلنسانية، عمليات تعرقل و واألشخاص النازحين داخليا، 
 بشكل عام.

ت التي تعرضالمناطق في وخاصة مخلفات الحروب القابلة لالنفجار إزالة عمليات خالل ينبغي التركيز  6.18
قا رعية وفالذخائر الفلكافة زالة )أي قبل الهدم( اإلالمنهجي والموقع و  لهجوم بالقنابل العنقودية، على البحثل

الهجوم والتطهير صمة" ب. ويتحقق ذلك من خالل التعرف على "اإلزالة )أي العمق(ير ايمعلمتطلبات 
 ".و"االنسحاب التدريجي

 فئات البحث في عمليات تطهير مناطق القتال. 19
إلى الفئات التالية ألغراض مناطق القتال على وتحت سطح األرض  ينبغي الفصل بين عمليات تطهير 1.19
 تنفيذ وإعداد التقارير:الو  ،المهام

 تطهير مناطق القتال على سطح األرض 

 البحث المرئي 

 كشفبمساعدة أجهزة ال البحث المرئي 
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 )انظر الملحق أ(تطهير مناطق القتال تحت سطح األرض 

  كشفبأجهزة الالبحث 

 طق القتال على سطح األرض تطهير منا 2.19
 الطريقة األكثر فعالية لتحديد بشكل عامإن عمليات تطهير مناطق القتال على سطح األرض هي  .أ

 وثة.ب من منطقة ملو لمتفجرات من مخلفات الحر لوإزالة و / أو تدمير التهديد المباشر وبسرعة موقع، 
عدد عند تحديد المهمة عوامل  ساكنالمكثافة الغطاء النباتي أو ينبغي أن تكون طبيعة األرض، و 

 ب.و األلغام ومسافة األمان بينهم عند البحث عن المتفجرات من مخلفات الحر لمزيلي األقصى 
مع أو بدون مساعدة أجهزة الكشف وقد تنطوي تجري عمليات تطهير مناطق القتال على سطح األرض  .ب

 على "إجراءات تدخلية".
لضمان التحقيق في ر مناطق القتال على سطح األرض يجب تطبيق أسلوب منهجي لعمليات تطهي .ت

 .األرض على سطح ترك أي عناصر غير مكتشفةعدم جميع المناطق بدقة و 
 الضروري  إذا لم يكن منو  ةالالسير بسرعة مناسبة لضمان أنها آمنة / فعّ يجب على مزيلي األلغام  .ث

 يجب أن تتمفإنه ب(، و لفات الحر المتفجرات من مخعند تحديد موقع المشرف أو توجيهات من )التكلم 
 ألغراض القيادة والسيطرة.مزيل األلغام الجزء الخلفي من  عندتمركز المشرف صمت تام. يجب ب

يدير عمل مجموعة من مزيلي التطهير، السيما إذا كان  لمراقبة عملياتضروري وجود المشرف أمر  .ج
 (.عمل موسعبشكل جماعي )خط األلغام 

التطهير، أثناء عملية يتم تحديد موقعها ب و ي متفجرات من مخلفات الحر أمشرف عن إبالغ اليجب  .ح
بشكل مناسب قبل مخلفات الحروب القابلة لالنفجار جميع وضع العالمات التي تحدد مواقع ويجب 

 .متابعةال
بطريقة أن يتم تنفيذها تكون منهجية و على عمليات تطهير مناطق القتال على سطح األرض أن  يجب .خ

طح سالموجودة على مخلفات الحروب القابلة لالنفجار من خطرة المنطقة تطهير اللة لضمان اآمنة وفعّ 
 .األرض

فريق إجراءات تدخلية، وبالتالي، يجب على األرض على سطح عمليات التطهير على قد تنطوي  .د
 اإلشراف ضمان اتخاذ إجراءات السالمة المناسبة )مثل معدات الوقاية الشخصية( وفقا للحالة.

عن م عادة إجراء عمليات تطهير مناطق القتال على سطح األرض على يد عدة مزيلي ألغام يبحثون يت .ذ
في ممرات على يد مزيل واحد أو أكثر موسع" أو عمل في "خط مخلفات الحروب القابلة لالنفجار 

 زالة الفردية.اإل
م ت. وفي حال ت التطهيرعملياأثناء مخلفات الحروب القابلة لالنفجار كافة  وضع العالمات علىيجب  .ر

 ب.و سم من المتفجرات من مخلفات الحر  20السير على ُبعد  الموظفون ال يجب على  المرور عبرها
 لها وضع العالماتوالتي ينبغي إزالة ممرات عمليات إزالة األلغام إلى ينبغي تقسيم مساحة / صندوق  .ز

 10.20/1و مة موقع العمل بإزالة األلغامسال 10.20 لمعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامل وفقا  
 األلغام.مواقع إزالة  وضع العالمات فينظم 

إزالة األلغام بشكل مسبق وذلك صناديق / ممرات المناطق / وضع العالمات على المن الممكن  .س
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 حدود.الاعتمادا على تقييم مخاطر 
مكن ي .من قبل موظفي اإلشرافغام مزيلي األلحجم المنطقة المراد تطهيرها، والمسافة بين يجب تحديد  .ش

لتداخل بين أجهزة الكشف وابعض العوامل مثل التضاريس، ومستوى التلوث، على ذلك ؤثر يأن 
 والمراقبة والتحكم والسالمة.

 البحث.ات إزالة األلغام أثناء إجراءممر لى جانبي عسم  10الحد األدنى للتداخل هو  .ص
 في الحاالت التالية:القتال على سطح األرض  يتم بشكل عام تنفيذ عمليات تطهير مناطق .ض

 

  وما إلىلى الناس، والحيواناتعمخلفات الحروب القابلة لالنفجار الذي تشكله إزالة التهديد المباشر ، 
 سطح األرضعلى ذلك من 

  من وذلك انطالقا  من الهدف  فقطلعمليات التطهير على سطح األرض شرط أولي أو نهائي وجود
 استخدام األراضي( مثل ) عمليات التطهير

  األرض تحت سطحمخلفات الحروب القابلة لالنفجار عدم االشتباه بوجود 
  ةمقبولتحت سطح األرض بعد التطهير مخلفات الحروب القابلة لالنفجار المخاطر المتبقية من 
  ةمقبولعمليات التطهير أثناء األرض تحت سطح مخلفات الحروب القابلة لالنفجار مخاطر 

 بصري في عمليات تطهير مناطق القتالالبحث ال 1.2.19
غطاء  يوجد فيهاال يجري البحث البصري عموما بدون مساعدة من أجهزة الكشف في المناطق التي  .أ

ا  بصري ، أو وجود العوائق التي تعيق قدرة مزيلو األلغام على تفتيش األرضالحد األدنىنباتي أو أنه ب
الغطاء يعيق فيها  في الظروف التي األرض. سطحعلى النفجار مخلفات الحروب القابلة لبحثا  عن 

ير عمليات تطهوضع العالمات لها من أجل تنفيذ أو  تهاالنباتي البحث البصري الفعال فإنه يجب إزال
 لكشف.الحقة باستخدام أجهزة ا

تلك  المزروعة أو يضاجرداء، واألر ال يضار األحيث البحث البصري قد يكون فعاال هي  مثلةمن األ .ب
 نطوي على البحث البصري إجراءات تدخلية.يوالطرق والمطارات. قد عليها األبنية  تقيومالتي 

ه ليتم اعتبار أناألرض مرة واحدة في عمليات تطهير مناطق القتال تفتيش  خالل البحث البصري يجب  .ت
 على نحو فعال.تم البحث فيها وتطيرها 

 مراقبة الجودة 2.2.19
 تطهيرها خاللالتي تم ألرض لمراقبة الجودة "الداخلية" من عمليات ٪ 10عن ما ال يقل يتم إجراء  .أ

 فإنهألرض مرتين االسطح لتأكيد مستوى التطهير. إذا كان قد تم تفتيش على عمليات البحث البصري 
ة مراقبليات معمزيد من ال تحتاج إلى مراقبة الجودة و من عمليات ٪ 100يتم اعتبار أنها حصلت على 

 الداخلية".الجودة "
لقة المركز الليبي لألعمال المتع كما هو مطلوب من قبل ةمراقبة الجودة الخارجييتم تنفيذ عمليات  .ب

 .باأللغام ومخلفات الحروب
 أجهزة الكشفبمساعدة  في عمليات تطهير مناطق القتالبصري البحث ال 3.2.19

مخلفات الحروب صري عن للمساعدة في البحث البأجهزة الكشف قد تكون هناك حاجة الستخدام  .أ
على نوع المتفجرات من جهزة الكشف أ استخدامأن يعتمد يجب  األرض. سطحعلى القابلة لالنفجار 

لبحث و األلغام من القيام بالمزيوطبيعة األرض التي قد تعيق وكثافة الغطاء النباتي  ب،و مخلفات الحر 
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إجراءات بمساعدة أجهزة الكشف على ي ر بصالبحث العمليات الة. قد تنطوي آمنة وفعّ بطريقة البصري 
 تدخلية.

س أر تمرير شف الذي ينطوي على الكباستخدام ابحث العند إجراء يتم تمرير رأس جهاز الكشف،  .ب
نفس المنطقة من فوق على األقل مرتين  (التطهيرالبحث )أو ما يعادله( على األرض )عبر ممر 

 ال.بشكل فعّ م البحث فيها وتطهيرها اعتبار أنها منطقة تاألرض أثناء إجراء البحث قبل 
في المناطق التي األرض سطح التطهير على  اتلكشف للمساعدة في إجراءأجهزة ام استخدايجب  .ت

ث ء البحالصخور( التي تعرقل القدرة على إجرامثل وجد فيها الغطاء النباتي و / أو غيره من العوائق )ي
 ب.و ت من مخلفات الحر المتفجرابال لسطح األرض ذات الصلة البصري الفعّ 

كشف أجهزة ال، بناء على تقييم المخاطر ذات الصلة، تفتيش المنطقة بأكملها باستخدام المشرفون  رريق .ث
هذه المناطق خالل البحث البصري وضع العالمات ل. من الممكن أن يكون قد تم محددةناطق أو م

 .الحقة باستخدام أجهزة الكشفبحث ه لتنفيذ عمليات تركتم األولي و 
مع األلغام مزيلو نشر أكبر عدد ممكن من إلى  تحسين الكفاءةيجب أن يسعى المشرفون من أجل  .ج

عدم وجود مساومة بشأن ضمان مع الفردية، التطهير الكشف / تحديد المواقع في ممرات أجهزة 
 وخطة التنفيذ.إجراءات التشغيل القياسية  وفقا لمتطلباتالسالمة وذلك 

 األرض سطحعلى مخلفات الحروب القابلة لالنفجار لبحث عن كشف لأجهزة الاستخدام  .ح
توى الغطاء النباتي، إلى قطع جميع النباتات على مس وارتفاعاعتمادا على نوع  ،قد تكون هناك حاجة .خ

صري أو وإجراء البحث الب(، مزيلو األلغام عند السيرأمام ائقا  سطح األرض )وإال قد تصبح النباتات ع
ي لنباتاو قد يكون من الممكن قطع الغطاء النباتي إلى ارتفاع محدد مسبقا )الغطاء ، أباستخدام الكاشف

 (.الخفيف العشب /
، كشفالسابقة ألجهزة ال ختباراالعلى نتائج  هقطعالغطاء النباتي الذي يجب ينبغي أن يستند ارتفاع  .د

 قا.محدد مسبالرتفاع الااستخدامها للتحقق من السطح على التي تم لكشف استنادا  ألجهزة اوبعد ذلك 
مثل )إلجراءات التطهير تحت سطح األرض مماثل باستخدام الكاشف بحث اليجب أن يكون أسلوب   .ذ

رك تحال عنداألمامية سم على الجانبين والجهة  10ال يقل عن تداخل منهجي، مع ال المتشابك التمشيط
 إلى األمام(.

 مراقبة الجودة 4.2.19
 لألرض التي تم تطهيرها"الداخلية" من عمليات مراقبة الجودة ٪ 10 ما ال يقل عنيتم يجب إجراء  .أ

 .البصري بمساعدة أجهزة الكشف في عمليات تطهير مناطق القتالخالل البحث 
لقة المركز الليبي لألعمال المتع كما هو مطلوب من قبل ةمراقبة الجودة الخارجييتم تنفيذ عمليات  .ب

 .باأللغام ومخلفات الحروب
 لمزيد من المعلومات حول متطلبات مراقبة الجودة 1.3.19ع على يرجى االطال .ت
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 ط عمل موسعخ –: مثال على عمليات تطهير مناطق القتال 1صورة 
 

 
 وقف العمليات اليومية –: مثال على عمليات تطهير مناطق القتال 2صورة 

 
 

 ام الفرديةإزالة األلغ مسارب –: مثال على عمليات تطهير مناطق القتال 3صورة 
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 تطهير مناطق القتال تحت سطح األرض  2.19

موقع  وتحديدتطهير مناطق القتال تحت سطح األرض هو القيام بعمليات بحث منهجية،  الغرض من .أ
قد  )تحت السطح( باستخدام أجهزة الكشف.مخلفات الحروب القابلة لالنفجار وتطهير المناطق الخطرة ب

عوامل معينة مثل المناطق الخطرة تحت سطح األرض على ن متعتمد متطلبات تطهير كل أو جزء 
 تحت السطح )على سبيل المثال، حالة األرض عندمامخلفات الحروب القابلة لالنفجار وجود احتمال 

 في خطة تنفيذ الموقع.تفصيل ذلك وقع الهجوم أو متطلبات صاحب األرض(. يجب 

يعتمد إجراءات تدخلية. على األرض  تشمل عمليات تطهير مناطق القتال تحت سطحينبغي أن  .ب
على عوامل معينة مثل مكان الموقع، األرض تحت سطح في عمليات التطهير  المستخدماألسلوب 

ة آمنة استخدام طريقينبغي الحقول المفتوحة ونوع أجهزة الكشف المستخدمة. ، المزارع ،المناطق المبنية
 .منهجيبشكل لمنطقة الخطرة في ا ت الصلةمن كل الذخائر ذاتطهير باطن األرض ضمان لوفعالة 

 وفقا للمواصفات الفنية، والحدرتها ومعايها، قبل استخداميجب تعديل أجهزة الكشف بشكل دقيق  .ت
 .التي تم البحث عنهامخلفات الحروب القابلة لالنفجار مق و للعاألدنى المطلوب 

 اف.إشر في منطقة اختبار أجهزة الكشف وتحت المعايرة ينبغي القيام ب .ث

ل من خالل الحفر في حافيها  كشف ذات الصلة والتحقيقأجهزة اليتم وضع عالمة على كافة قراءات  .ج
طريقة تسمح التوصل إلى مسؤول عن هو الالموقع على مشرف إن التحت السطح. ها تأكيد أنتم ال

ما فيخل اكافية للحيلولة دون التدمع مساحات فاصلة كشف أجهزة التوظيف أكبر عدد ممكن من ب
 بينها.

تحت سطح األرض مع عمليات  القتاليتم في كثير من األحيان تنفيذ عمليات تطهير مناطق  .ح
 تتطلب أن يكون التطهير مزيجا  من التطهير علىهناك حاالت مع ذلك قد تكون ، و التطهير السطحية

 ةالمستخدمة يجب أن تكون قادر فإن أجهزة الكشف . على الرغم من ذلك سطح وتحت سطح األرض
 .المطلوبمن عمق البحث موقع الذخائر غير المنفجرة إلى الحد األدنى وبموثوقية تحديد العلى 

 

مشغل واحد شف الذي ينطوي على الكباستخدام ابحث العند إجراء يتم تمرير رأس جهاز الكشف،  .خ
 على األقلمرتين (، التطهيرس البحث )أو ما يعادله( على األرض )عبر ممر أر يعمل على تمرير 

 اعتبار أنها منطقة تم البحث فيها وتطهيرهانفس المنطقة من األرض أثناء إجراء البحث قبل فوق 
 ال.بشكل فعّ 

لى عالمعّلقة لفائف البحث )" التي تنطوي على تحريك كبيرةالحلقة أجهزة الكشف ذات "اليجب تمرير  .د
لك وذ البشكل فعّ وتطهيرها  ليتم اعتبار أن األرض تم البحث فيها إطار جامد( على األرض مرة واحدة

 في عمليات تطهير مناطق القتال تحت سطح األرض.

باستخدام  زالة إلجراءات البحثاإلعلى جانبي ممر  الحد األدنىسم ب 10يصل حجم التداخل إلى  .ذ
 .أجهزة الكشف

، برهاعلمرور تم ا، وإذا عمليات التطهيرأثناء مخلفات الحروب القابلة لالنفجار كافة وضع العالمات على يجب  .ر
 ب.و سم من المتفجرات من مخلفات الحر  20ُبعد ضمن مسافة تالسير  نيالموظفال يجب على 
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 مراقبة الجودة 1.2.19
عن قل تخالل كافة عمليات تطهير مناطق القتال بنسبة ال مراقبة الجودة "الداخلية" عمليات يتم إجراء  .أ

قة حلباستخدام أجهزة الكشف ذات "المرتين  رضألا٪ لتأكيد مستوى التطهير. إذا كان قد تم تفتيش 10
يات عملأي مزيد من ال تحتاج إلى مراقبة الجودة و من عمليات ٪ 100تطبيق  " فإنه يتم اعتباركبيرةال

 مراقبة الجودة "الداخلية".
أو  عمليات التطهيرأثناء  هاستخدامالذي تم كشف جهاز الينبغي إجراء مراقبة الجودة باستخدام نفس  .ب

ن خالل معندئذ تأكيد  يمكن، ةنوع / فئة مختلفجهاز من ألقل نفس النوع / الفئة. إذا تم استخدام على ا
 في عمليات التطهيرالذي استعمل األداء نفس مستوى تقديم على  تهااختبار األداء ذات الصلة قدر 

 األولى.
في مراقبة الجودة  عملياتعند إجراء  القيام بعمليات تفتيش بصريةيجب على فريق مراقبة الجودة  .ت

لبات ندق( للتأكد من أنه يتماشى مع متطالخ، وتأكيد أبعاد المنطقة )التي شهدت عمليات حفرمناطق ال
 .عمليات التطهير

قبة مراتنفيذ في المنطقة التي تم تطهيرها خالل التي يتم تحديد العثور عليها المعادن قد ال تشكل  .ث
 فقا لمتطلباتذلك المعادن، و تطهير شرط لعدم وجود على عدم مطابقة إذا تم التأكيد حالة الجودة 

مراقبة الجودة إال أن العثور على جسم خالل تنفيذ )عمق التخليص و "الهدف"(.  عمليات التطهير
 .عدم مطابقةحالة "الهدف"، يشكل بالمقارنة مع حتوي على معدن مماثل أو أكبر التطهير يداخل عمق 

على  ومستوى الحساسية ،القدرة على تعويض األرض )التوازن(من حيث كشف أجهزة القد تختلف  .ج
 أن نتائج مراقبة الجودة قد تختلف بين أجهزة الكشف.التنبه إلى ولذلك ينبغي  ،سبيل المثال

لقة المركز الليبي لألعمال المتع كما هو مطلوب من قبل ةمراقبة الجودة الخارجييتم تنفيذ عمليات  .ح
 .باأللغام ومخلفات الحروب

 
 
 
 

 
 

 لبحث باستخدام أجهزة الكشفا –: مثال على عمليات تطهير مناطق القتال تحت سطح األرض 4صورة 
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 البحث باستخدام أجهزة الكشف )ذات الحلقة الكبيرة( –: مثال على عمليات تطهير مناطق القتال تحت سطح األرض 5صورة 

 
 

 
 

 البحث باستخدام أجهزة الكشف )ذات الحلقة الكبيرة( –سطح األرض : مثال على عمليات تطهير مناطق القتال تحت 5صورة 

 تطهير مناطق القتال في المناطق الحضرية. 20
دء من المناطق المراد تفتيشها وتطهيرها وذلك قبل الب الموظفينيجب بذل كل جهد ممكن إلخالء جميع  1.20

 بعمليات تطهير مناطق القتال التي تجري في المناطق الحضرية.
لسكان يجب على منظمة األعمال المتعلقة باأللغام، قبل بدء عمليات تطهير مناطق القتال، التواصل مع ا 2.20

 المحليين والسلطات المعنية من أجل شرح خطة التنفيذ والحصول على أي ترخيص للبحث في مناطق محددة.
فضل ن خطة التنفيذ، وتحقيق فهم أينبغي إعداد خريطة للمنطقة الحضرية التي سيتم البحث فيها كجزء م 3.20

 لحجم المنطقة الخطرة، والمتطلبات، وأية صعوبات والمدة المقدرة للعمليات.
ت يتعين على منظمة األعمال المتعلقة باأللغام، خالل العمليات، بحث وتطهير كافة الطرق والمسارا 4.20

 .لمنطقة الخطرةوالمباني )بما في ذلك األسطح( وأي األماكن العامة األخرى ضمن ا
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الة كما ينبغي البحث في جميع المباني غير المأهولة. يتم تفتيش وتطهير المباني المأهولة فقط في ح 5.20
اإلشارة إلى قع المباني و اتسجيل مو  ،الحصول على إذن من صاحبها. يجب في حالة عدم الحصول على إذن

 عدم القيام بعمليات فيها ووضع ذلك على خريطة المهمة.
نوا ينبغي خالل عمليات تطهير مناطق القتال في المناطق الحضرية سؤال جميع السكان المحليين إذا كا 6.20

 أو إذا كانوا يعرفون مكان وجودها.مخلفات الحروب القابلة لالنفجار يحتفظون ب
ها بحث فييمكن أن تساعد خطوط التقسيم الواضحة مثل الطرق والمسارات في ترسيم الحدود التي سيتم ال 7.20

ل كوتطهيرها. يجب وضع عالمة على المباني بالطباشير أو الطالء األبيض عند استكمال البحث والتطهير في 
متطلبات  منة )بما يتوافق معاآلمنطقة المنطقة خطرة واألبيض إلى أنها الإلى عادة منطقة، يشير اللون األحمر 

مناطق في ال مات الواضحة التي ال لبس فيها ذات أهمية خاصةالمعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام(. العال
 الحضرية من أجل تجنب االرتباك وحماية السكان المحليين.

 أو ضلييتم تسجيل جميع المباني التي تم ولم يتم تطهيرها باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي التفا 8.20
 .)أو ما شابه( ةمختلف يةتعريف ا  نظام تحديد المواقع العالمي ومنحها أرقام

مثل ) حدود منطقة القتال التي يتم تطهيرهاتطهيرها داخل ولم يتم األخرى التي تم المناطق  لييجب تسج 9.20
 .النقاط المتوسطة ونقاط التحولالطرق والحدائق والحقول(، أي 

 تقييم المخاطر لعمليات تطهير مناطق القتال. 21
م، األلغا)اطق القتال لتحديد ما يلي: )أ( التهديد، أي نوع الذخائر المتفجرة يتم تقييم عمليات تطهير من 1.21

أو  المتفجرات من مخلفات الحروب(، والحالة )ذخائر غير منفجرة، ذخائر متروكة(، والموقع )على سطح األرض
 تحت سطح األرض(، و )ب( مخاطر العمليات على فريق العمل.

 المخاطر من خاللمسؤولية الحد من في عمليات تطهير مناطق القتال تقع على عاتق جميع المشاركين  2.21
لوقاية الشخصية ومسافات اتطبيق إجراءات التشغيل القياسية التي تتضمن متطلبات السالمة مثل معدات 

 السالمة.
 ،باإلضافة إلى إجراءات التشغيل القياسية فإن خطة التنفيذ مطلوبة لكل مهمة تطهير مناطق القتال 3.21

 لمهمة.تفاصيل الهدف، والمتطلبات الالزمة لتحقيق ذلك )البحث البصري، وأجهزة الكشف( واإلذن للقيام بهذه ا
 يعتمد اتخاذ القرار بشأن إجراء عمليات تطهير مناطق القتال على السطح، أو عمليات تطهير مناطق 4.21

اطر، ويمكن أيضا أن يتأثر بعوامل القتال تحت سطح األرض في وقت واحد أو بشكل منفصل على تقييم المخ
 أخرى مثل نطاق إجراءات التشغيل القياسية، وخطة التنفيذ وتوافر الموارد وطبيعة األرض.

 تاللقد تمت صياغة هذا المعيار بهدف توفير ممارسات مفّصلة ومثبتة إلجراء عمليات تطهير مناطق الق 5.21
إمكان بإال أن القرار بشأن ما إذا كان لك، يارات لتحقيق ذ. وهو يتضمن العديد من الخبأمان وفعالية وكفاءة

تتخذه منظمة تطهير مناطق القتال التي لم يتم تطهيرها خالل عمليات الوقوف على األرض مزيلو األلغام 
ى علوذلك وب المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحر موافقة بناء على األلغام األعمال المتعلقة 

 اس تقييم المخاطر ذات الصلة.أس
مخاطر اللالتفاق على  قبل بدء عمليات تطهير مناطق القتاليجب إجراء تقييم المخاطر ذات الصلة  6.21

 .الموقع مفصال في خطة تنفيذذلك يجب أن يكون بالنسبة لمزيلي األلغام خالل العمليات. مقبولة ال
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 العتبار:يجب على تقييم المخاطر أخذ ما يلي بعين ا 7.21
ر مخلفات الحروب القابلة لالنفجاسير مزيلو األلغام على األرض التي تحتوي على  غير المقبولمن  .أ

 ، واألجسام ذات المحتوى المعدني من الحجم المماثل و / أو األكبر مماالتي تقع على سطح األرض
تحت سطح نفجار مخلفات الحروب القابلة لالومع ذلك قد يكون مقبوال وجود هو مطلوب تطهيره، 

 إذا لم يكن هناك خطر على سطح األرض. مقبول األرض.
ر مخلفات الحروب القابلة لالنفجاسير مزيلو األلغام على األرض التي تحتوي على  غير المقبولمن  .ب

 ، واألجسام ذات المحتوى المعدني من الحجم المماثل و / أو األكبر مماالتي تقع تحت سطح األرض
 المشابهة علىمخلفات الحروب القابلة لالنفجار ومع ذلك قد يكون مقبوال وجود هو مطلوب تطهيره، 

 إذا لم يكن هناك خطر تحت سطح األرض. مقبول سطح األرض.
ي التمخلفات الحروب القابلة لالنفجار سير مزيلو األلغام على األرض التي تحتوي على  المقبولمن  .ج

 وى المعدني من الحجم المماثل و / أو األكبر مما، واألجسام ذات المحتتقع عند وتحت سطح األرض
 هو مطلوب تطهيره.

 تعاريف. 22
فيما يلي تفاصيل تعاريف المصطلحات ذات الصلة المستخدمة في هذا المعيار للمساعدة على فهم  1.22

 04.10المصطلحات. المزيد من المصطلحات قد تكون موجودة في المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 
 .األلغامالمعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة بو  سالمة موقع العمل بإزالة األلغام 10.20تعاريف ومختصرات، 

 المؤهل 2.22
لوصف الشخص الذي حصل على االعتماد ، وألغراض هذا الفصل، م مصطلح المؤهلاستخديتم ا .أ

 أنشطةبت الحروب الذي يتيح له القيام المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفا التشغيلي من
 المعتمد. لمنصبهتطهير مناطق القتال وفقا محددة في مجال 

 

 المشرف على الموقع 3.22
 يتم استخدام مصطلح المشرف على الموقع، وألغراض هذا المعيار، لوصف: .أ
  رة في ذلك إداالشخص المؤهل تأهيال  مناسبا  والمسؤول عن موقع تطهير منطقة / مناطق القتال، بما

 العمليات والطوارئ في الموقع / المواقع.
  ( مواقع تطهير مناطق القتال التي تضم بحد 3يصل إلى ثالثة ) عماالمشرف على الموقع مسؤول

 فرق تطهير مناطق القتال، شريطة وجود إشراف إضافي كاف للمواقع وفرق العمل. 3أقصى 
 قة دقائق ولديه اتصاالت موثو  5ت موجودا  على ُبعد يجب أن يكون المشرف على الموقع خالل العمليا

 مع الموقع / المواقع.
 منظمة والمسؤوليات"، و "القيادة والسيطرة" أدناهالالرجوع إلى " .ب
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 مزيل األلغام 4.22
 رجل أو امرأة مؤهل يتم نشره للقيام بأنشطة إزالة األلغام في موقع إزالة األلغام. .أ

لغام، وألغراض هذا المعيار، لوصف الشخص المسؤول عن إجراء يتم استخدام مصطلح مزيل األ .ب
ائما دعمليات تطهير مناطق القتال وفقا لتوجيهات منظمة األعمال المتعلقة باأللغام ذات الصلة. يجب 

اإلشراف على مزيل األلغام عند إجراء عمليات تطهير مناطق القتال، على أن تشمل مسؤولياته / 
ب مخلفات الحرو ، والبحث، وتحديد مكان واإلبالغ عن األلغام / ع العالماتوضمسؤولياتها األساسية 

يبية يير اللإلجراءات التشغيل القياسية لمنظمة األعمال المتعلقة باأللغام والمعاوفقا القابلة لالنفجار 
 لألعمال المتعلقة باأللغام.

 الهيكل والمسؤوليات. 23
لغام تال والمسميات الوظيفية بين منظمة األعمال المتعلقة باألقد تختلف بنية فريق تطهير مناطق الق 1.23

مليات عوأخرى، وعلى الرغم من أن عدد الموظفين المؤهلين قد يختلف، إال أنه ال بد من وجود عدد كاف إلجراء 
 .إزالة األلغام بأمان وفعالية وكفاءة

ناطق القتال في مجال منصبه يجب أن يكون كل شخص مؤهال ومعتمدا  في مجال عمليات تطهير م 2.23
 .ومسؤولياته

قة قد تختلف بنية وحدة عمليات تطهير مناطق القتال والمسميات الوظيفية بين منظمة األعمال المتعل 3.23
لين مزي 8 باأللغام وأخرى، ولكن وفي إطار هذا المعيار فإن عبارة وحدة تشير إلى "فرقة"، "قسم" أو "فريق" يضم

 .ىغام بالحد األقصلألل
لى عمترا   50يمكن أن يشمل موقع إزالة األلغام وحدة عمل واحدة أو أكثر، على أن تكون هناك مسافة  4.23

ات ومخلف األقل بين كل وحدة لعمليات القيادة والسيطرة ما لم يسمح المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام
 .الحروب بمسافة أقل من ذلك

خالل عمليات تطهير مناطق إشراف شخص مؤهل واحد على األقل  يجب أن تكون كل وحدة تحت 5.23
 .القتال

م إلدارة وتنفيذ ودعتطهير مناطق القتال يجب وجود عدد كاٍف من المشغلين في الموقع خالل عمليات  6.23
 .العمليات السيما في حال وقوع حادث

 بمافاءة مناطق القتال بأمان وفعالية وكتطهير فيما يلي الحد األدنى للمتطلبات الضرورية لتسهيل عمليات  7.4
 في ذلك إخالء المصابين في الموقع:

 
 بالحد األدنى( 2المشرف على الموقع )

تطهير مناطق يجب وجود مشرفين إثنين على الموقع )أو أي شخص من ذوي المؤهالت في مجال  .أ
كونان قادرين على ( دقائق، ويمتلكان وسائل اتصال موثوقة، وي5( يقعان على ُبعد خمس )القتال

 اإلشراف على العمليات في الموقع
ل، ( على األق1يجب أن يكون كل مشرف على الموقع قادرا  على إدارة حاالت الطوارئ في موقع واحد ) .ب

 ( قادر على تقديم اإليجاز للزوار1ويكون مشرف واحد )
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بالحد تضم ثالث  للتطهير مناطق القتا( مواقع 3بإمكان مشرف واحد على الموقع إدارة ثالثة ) .ت
ة ، شريطة وجود عمليات إشرافية إضافية كافيفرق للقيام بعمليات تطهير مناطق القتال( 3)األقصى 

 ( على األقل في كل موقع تشغيلي1لجميع المواقع وفرق العمل، أي مشرف واحد )
وضع على )خالل قيام مزيل األلغام بالعمل  ( في الموقع أثناء العمليات1يجب وجود مشرف واحد ) .ث

ة مترا  من الموقع الذي يشهد عمليات إزال 150يقف المشرف على بعد  . يجب أنوالتطهير( العالمات
 ( دقائق5األلغام مع قدرة على الوصول إلى كل مزيل لأللغام في غضون خمس )

عاملة )أي ما فرق ( 8) ثمانية( على الموقع باإلشراف بالحد األقصى على 1ُيسمح لمشرف واحد ) .ج
 أعاله كانت واقعة وفقا للنقطة ث المذكورة وإذال وحدة واحدة(، إذا كان من اآلمن القيام بذلك، يعاد

 

 بالحد األدنى( 3أخصائيو إزالة األلغام )
 عملال( أخصائيين، في موقع 3يجب وجود ثالثة ) .أ

ن ينفذو  األفراد الذين( من هؤالء االختصاصيين قادرين على السير إلى 2يجب أن يكون إثنين ) .ب
تطهير : قد يكون هؤالء يعملون أيضا  على مالحظة( دقائق. 5عمليات اإلزالة في غضون خمس )

 مناطق القتال
الة ا  على السير إلى الذين ينفذون عمليات اإلز ر ( من هؤالء االختصاصيين قاد1يجب أن يكون واحد ) .ت

 مناطق القتالتطهير : قد يكون هو يعمل أيضا  على مالحظة( ثانية. 30في غضون ثالثون )
قاط إذا جاء ذلك وفقا للن فقط( مواقع تشغيلية 3( اختصاصيين في ثالث )3باإلمكان انتشار ثالثة ) .ث

 المذكورة أعاله
 

 بالحد األدنى( 1مسعف )
 ( مواقع عمليات3( دعم ما يصل إلى ثالثة )1بإمكان مسعف واحد ) .أ

( دقائق لكل 5ي في غضون خمس )( يكون قادرا على الوصول إلى موقع العالج الطب1مسعف واحد ) .ب
 موقع تشغيلي يقدم له الدعم

لطبي الدعم ا 09.10للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام  .ت
 لعمليات إزالة األلغام

 القيادة والسيطرة. 24
وسيطرة كافيين خالل تقع على عاتق المشرف على الموقع مسؤولية ضمان وجود مستوى قيادة  1.24

 .عمليات إزالة األلغام
د تصبح مسألة القيادة والسيطرة أكثر صعوبة خاصة في المناطق الحضرية، المناطق السكانية، ق 2.24

لذي هديد االمناطق المتاخمة للطرق واعتمادا على التضاريس. ولذلك ينبغي إيالء اعتبار للمهمة الشاملة والت
ام / لضمان تحديد مواقع كافة األلغالمناسبة البحث مدروسة. يجب نشر أنواع تشكله، مع استجابة مناسبة 

 .بموثوقيةمخلفات الحروب القابلة لالنفجار 
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حددها عدد األفراد العاملين في عمليات إزالة األلغام في الموقع في الوقت نفسه والمسافة بينهم ت 3.24
د، طبيعة األرض، الظروف المناخية وقدرات مجموعة من العوامل من بينها منهجية التطهير، التهدي

 .الهيكل والمسؤوليات المذكور أعاله 23 المشرفين. ومع ذلك يجب أن يتوافق ذلك مع البند
يجب على المشرف، حيثما كان ذلك ممكنا، التأكد من وجوده في موقع يتيح له مراقبة جميع  4.24

غام األدنى يجب على المشرف مراقبة كل مزيل لأللالعاملين تحت قيادته في وقت واحد، ومع ذلك، وبالحد 
 .تحت مسؤوليته مرة واحدة خالل كل نوبة عمل

يجب على المشرف ضمان علمه بأنشطة جميع العاملين تحت قيادته وأنهم يعملون ويؤدون مهامهم  5.24
 .بأمان وكفاءة وفعالية

احة ال دقيقة بالحد األقصى تليها فترة ر  60تطهير مناطق القتال تبلغ مدة نوبة العمل الواحدة عند  6.24
 دقائق. يجب في جميع األحوال إيالء أهمية لعاملي األمن والسالمة، وبالتالي يتعين على 10تقل عن 

عتبر لتي تمنظمة األعمال المتعلقة باأللغام تقليص مدة نوبة العمل و / أو زيادة فترة الراحة، في الظروف ا
 .روف شاقة أو درجات الحرارة مرتفعة جدا  أنها غير آمنة، كأن تكون الظ

لعمل إذا كانت فترة نوبة ا فقطدقائق بالحد األدنى  5دقائق إلى  10يمكن تخفيض فترة الراحة من  7.24
 .لدقيقة أو أق 30هي 

يرجى مراجعة تطهير مناطق القتال للمزيد من المعلومات حول متطلبات السالمة أثناء عمليات  8.24
 .2جدول األمن والسالمة في مواقع إزالة األلغام، ال 10.20 ية لألعمال المتعلقة باأللغامالمعايير الليب

 
 : مثال على القيادة والسيطرة )الحد األدنى من المتطلبات(7صورة 
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 المراجع العامة. 25
 والصحةالسالمة  10.20المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام، على وجه الخصوص، المعيار رقم  .أ

 تطهير مناطق القتال 09.11و  سالمة موقع العمل بإزالة األلغام –المهنية 
 و األلغام سالمة موقع العمل بإزالة 10.20أجهزة الكشف،  03.40/1 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام .ب

 موقع إزالة األلغام وضع العالماتنظام  10.20/1

 سجل التعديالت. 26
الرقم 

 يالتسلسل
 التاريخ

 يوم/شهر/سنة
 

 تم تعديله من: الجزء / الفقرة  المعيار
 االسم:

 المنصب:
 المنظمة

 مالحظات
 

1 07/10/15 09.11  
تطهير مناطق 

 القتال

رئيس العمليات /  دوغ وير الكل
دائرة األمم  ضمان الجودة

المتحدة لألعمال المتعلقة 
 باأللغام

راجعة وإضافة تفاصيل إلى 
 معيار قائم

2 07/10/15 09.11  
 الملحق أ

رئيس العمليات /  دوغ وير الكل
دائرة األمم  ضمان الجودة

المتحدة لألعمال المتعلقة 
 باأللغام

 معيار جديد

3 07/10/15 09.11  
 الملحق ب

رئيس العمليات /  دوغ وير الكل
دائرة األمم  ضمان الجودة

المتحدة لألعمال المتعلقة 
 باأللغام

 معيار جديد

4 07/10/15 09.11  
 الملحق ج

رئيس العمليات /  دوغ وير الكل
دائرة األمم  ضمان الجودة

المتحدة لألعمال المتعلقة 
 باأللغام

 معيار جديد

5 07/10/15 09.11  
 

 الملحق د
 

رئيس العمليات /  دوغ وير الكل
دائرة األمم  ضمان الجودة

المتحدة لألعمال المتعلقة 
 باأللغام

 معيار جديد

6 12/11/15 09.11  
تطهير مناطق 

 القتال

رئيس العمليات /  دوغ وير الكل
دائرة األمم  ضمان الجودة

المتحدة لألعمال المتعلقة 
 باأللغام

مراجعة بشكل أساسي فيما 
يتعلق باستخدام تطهير مناطق 
القتال تحت سطح األرض في 
المناطق التي يوجد فيها ألغام 

 مضادة للدبابات
 


