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 الهيئة الوطنية المسؤولة:

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب بتفويض من وزارة الدفاع

 المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب للتواصل: نائب المدير في المركز الليبي لألعمال

 quality.assurance@lmac.gov.ly 

 

 

 مالحظة:

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

لمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الموقع اإللكتروني ليتم نشرها على هي تلك التي  نسخة للمعاييرمعايير. أحدث بال
 www.lmac.gov.lyوعنوانه الحروب 

 

 الطبع والنشرحقوق 

 . (IMAS) المتعلقة باأللغام عمالالمعايير الدولية لألباالستناد إلى هذه الوثيقة تم إعداد 

ميع الحقوق ج -2017 .المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبا الحالي إلى في شكلهتعود ملكية هذه الوثيقة 
 محفوظة.

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

والجودة  عناصر السالمة، والرقابة (LibMAC) المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبى تبن  
ل المتعلقة لألعما المعايير الليبيةفي  (IMAS) المتعلقة باأللغام عمالالمعايير الدولية لألالتي تمثل جزءا من 

يير لمعالالمبادئ المتفق عليها في المبادئ التوجيهية هذه األخيرة على  ةحافظمضمان وذلك بهدف  باأللغام
 .المتعلقة باأللغام عمالالدولية لأل

بدعم من ها وتنقيح تهاالمعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام ومراجعمواد  لجنة فنية على إعدادشرف وت  
 في ليبيا. يمكن االطالع على أحدث نسخة من كل معيار موجودةنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية الالم

 www.lmac.gov.ly الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبالموقع اإللكتروني للمركز على 

في  األلغامبالمعايير الليبية لألعمال المتعلقة في " يمكن"و" نبغي"يو"يجب"، و"، "ال بد منيتم استخدام عبارات 
ه من أجل أمر يجب القيام بمتطلبات، أي أحد ال"يجب" لإلشارة إلى أو  ""ال بد منيتم استخدام اإلطار التالي: 

ل أو مواصفاتأساليب ، لإلشارة إلى متطلباتينبغي" "يتم استخدام  هذه المعايير.ضمان االلتزام ب  ،توفرها ي فض 
ر أسباب  تقديمعندما يتم مختلفة قد تكون  هاولكن ار عمل أسلوب أو مس" لإلشارة إلى يمكن"تستخدم و لذلك. تبر 

 .تطبيقهينبغي النظر فيه ولكن ليس من الضروري 

 ، يشير:المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامالنسخة من  في هذ
  غير حكومية أو كيان تجاري( مسؤولة عنأو  ةياأللغام" إلى أي منظمة )حكوممصطلح "منظمة إزالة 

 عم.دالوعناصر  ات رئيسيةمقر الإزالة األلغام. وتشمل منظمات إزالة األلغام أو مهام تنفيذ مشاريع 
  تجارية أو غير ، عسكرية، ةياأللغام" إلى أي منظمة )حكومب األعمال المتعلقةمصطلح "منظمة

تعلقة عمال الماألب رتبطةأو المهام الممشاريع الالمجتمع المدني( مسؤولة عن تنفيذ ظمات منحكومية / 
أو  اشار مستأو ، فرعي مقاوالأو ، ارئيسي امتعاقد األلغامب األعمال المتعلقةكون منظمة تقد باأللغام. 

 .وكيال
 الهيئةلغام" لوصف نفس األب األعمال المتعلقةمنظمة "و"منظمة إزالة األلغام" ويتم استخدام مصطلحي 

 هذا المعيار.وكمصطلحين مترادفين في إطار 

يشهد ان أي مكإلى  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامفي هذه الوثيقة من العمل" وقع مصطلح "ميشير 
من  خلصوالتالتطهير ، و الفنيالمسح عمليات ذ يتنفيتم فيها األماكن التي ذلك ألغام. ويشمل إزالة عمليات 

قابلة مخلفات الحروب ال، بما في ذلك المواقع المستخدمة لتدمير األلغام و مخلفات الحروب القابلة لالنفجار
 خالل عمليات إزالة األلغام.التي تم إزالتها  لالنفجار

 

http://www.lmac.gov.ly/
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 مقدمة. 1
حة، واض أن جميع األنشطة في الموقع ضمانمن أجل مواقع إزالة األلغام بدقة إدارة من الضروري  1.1

 واإلبالغ عنها.وتم تسجيلها  عليها ادقمصو 

فق مع بما يتوا إدارة وتنفيذ عمليات إزالة األلغام في الموقعة يمسؤول منظمة األعمال المتعلقة باأللغامتحمل ت 1.2
 .المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامالتشغيل القياسية و إجراءات و خطة التنفيذ المعتمدة، 

آخر  الوثائق وأي شيءالحفاظ على و  ،والمركبات ،والمعدات ،إدارة الموقع صيانة العالمات شملتيجب أن  1.3
 إلزالة األلغام.وناجحة الة عمليات آمنة وفع  تنفيذ مطلوب لتسهيل 

 خرائط موقع إزالة األلغام إعداد. 2
م لديهوقع )أو ما شابه( المعلى  ينشرفالمأن تضمن أن  منظمات األعمال المتعلقة باأللغامعلى  يجب  1.2

لتي الغام إلزالة األلعمليات  استخدام أجهزة المالحة( ورسم خريطة دقيقةكقدرة على تسجيل المعلومات الالزمة )ال
ض على أر عل التي تم إزالتها بالف األلغامإظهار مقدار نهاية يوم العمل من أجل  عندجريت، والتي يتم تحديثها أ  

 الواقع.

ك القيام بذلعندما ال يكون من الممكن لى تحديث الخريطة عن نهاية كل أسبوع عمل وذلك يجب العمل ع  2.2
 .يوميبشكل 

وتكون على أكبر قدر ممكن من به،  ةزالة األلغام خريطة خاصإللكل موقع منفصل يجب أن يكون   3.2

 . كل أنشطة إزالة األلغام التي أجريت خالل مدة المهمةتصف الدقة، و 

ستكمال االنتهاء منها عند تعليق أو اإزالة األلغام ويجب بالتزامن مع بدء عمليات خريطة الاد عديجب إ   4.2
 .العمليات في الموقع

باإلضافة (، ةبواسطة الحاسوب )تخطيطيتم إعدادها نسخة من خريطة الموقع و / أو خريطة يجب تقديم  5.2
أو ليق تع حول تقريرباأللغام ومخلفات الحروب مع  المركز الليبي لألعمال المتعلقة جميع اإلحداثيات إلى إلى

ق حال تعلي فيالقادمة  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامإلى ( منها . يتم تسليم الخريطة )أو نسخةاألعمالإنجاز 
 .األعمال وإلى كافة أصحاب المصلحة عند االنتهاء من األعمال في الموقع

( قد الموقع تسليملإجراءات إزالة ألغام مختلفة أو لقيام بلقع إزالة األلغام )مو التي يتم فيها تقسيم في الحاالت  6.2
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 . خريطة منفصلة لكل منطقة إعداديكون من الضروري 

، كما يجب أن تكون المقاييس شكل آخر مناسبأي الخريطة على ورق الرسم البياني أو  رسمينبغي  7.2
األدنى  الحدفي الحاالت الممكنة أن يكون فيها. من المستحسن كافية للتأكد من أن التفاصيل ال لبس المستخدمة 

 .متر( 10سم =  1) 1:1000هو  المستخدمللسلم 

ت إذا إجراء تعديالبللسماح غير دائمة )مثل أقالم الرصاص( لرسم الخريطة، و أدوات كتابة استخدام  ينبغي 8.2
 . لزم األمر

خرائط على استخدام أشكال أخرى ل باأللغام ومخلفات الحروبالمركز الليبي لألعمال المتعلقة  قد يوافق  9.2
قياسات ق يتم إعداد هذه الخرائط وفولكن يجب أن  الحاسوبصور األقمار الصناعية، أو أجهزة مثل إزالة األلغام 

 ما في ذلك اإلدارة ومناطق العمل.بشكل واضح، ب المعلومات ذات الصلةكافة لصحيحة مع وصف 

حفظ ن التأكد م الحاسوبعند استخدام أجهزة ، )أو ما شابه( على موقع إزالة األلغامين شرفيجب على الم  10.2
ات بما فيه الكفاية لمدة العملي الحاسوبالخرائط على جهاز آخر على سبيل االحتياط وأن يتم شحن بطارية 

 . اليومية

لموقع العاملين في ا فرادلألمال فكرة موجزة عن األععند تقديم خريطة إزالة األلغام هي عنصر أساسي  11.2
 يجب أن تكون دقيقة وواضحة.ولذلك ، وللزائرين

استخدام خريطة المنطقة العامة باإلضافة إلى خريطة من المستحسن  الموقععند تقديم فكرة موجزة حول  12.2
ومواقع  ،الطبية ، والمرافقجالءاإل اتطرقتفاصيل ذات الصلة مثل موقع إزالة األلغام، التي ينبغي أن تشمل ال

والمناطق  ،، والمناطق الخطرةاألخرى  اإلنزال، وخدمات الطوارئ المحلية ومعسكرات الجيش، ومواقع إزالة األلغام
 إلخ.. المح المميزة للمكانمالالمأهولة بالسكان، و 

 موقع إزالة األلغام طريقة رسم خرائط. 3

 ( للتنقل على األرض، على الرغم من أن المركزالبوصلة )درجة( وشريط قياس )متريتم عادة استخدام  1.3

إن  لتفاضليسمح باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي ايد ق الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب
 . وجد

ات عالمالو لتسجيل المواقع ذات الصلة مثل النقطة المرجعية،  نظام تحديد المواقع العالمياستخدام ينبغي  2.3
نظام تحديد يجري عادة استخدام . ال والنقاط المتوسطةهناك حاجة لتسجيل نقاط التحول قطة البداية. قد تكون ون
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 .بدقة هذه النقاط المسار بينالمواقع لتسجيل 

ياس لق( بشكل أساسي جهاز يستخدم أشعة الليزر لتقدير المسافة لهدف ما)ر مسافات ليزري قد   م  يستخدم  3.3
ام ة األلغإزالالعمليات المرتبطة ب مفيدة بشكل خاص لعمليات المسح وغيرها منهذه األجهزة تين. المسافة بين نقط

 . أو من الممكن الوصول إلى مناطق معينةفيها قد ال يكون من الضروري  التي

ل أو ستكمااللتسجيل نقاط لرسم خرائط موقع إزالة األلغام، و  مقدر مسافات ليزري ال يتم عادة استخدام   4.3
 حجمو عتمد عموما على المسافة، تلهدف لالقدرة على الحصول على صورة دقيقة  ة ألنفحص الجودتعليق 
 .هوتكوين هوشكلالهدف 

 التسلسل التالي:القيام بذلك وفق  عند رسم خريطة الموقعينبغي    5.3

 (التنقل) األولىمرحلة ال

 النقطة المرجعيةتحديد موقع  .أ

 . دايةالعالمات، ومن ثم المسافة من العالمات إلى نقطة الب والمسافة إلى اهاالتجقياس / تسجيل  .ب

ل  بين كلتسجيل كامل إحداثيات المحيط انطالقًا من نقطة البداية و  .ت وسطة النقطة المت)و نقطة تحو 
 .جمع المعلومات في اتجاه واحد فقطالتأكد من  نقطة البداية. ودة إلىحتى العإن وجدت(، 

 )خريطة األرض( يةالمرحلة الثان

 والعالمات إذا أمكن على الخريطة النقطة المرجعيةتحديد  .أ

 رة.على الخريطة باستخدام المنقلة والمسطتسجيل العالمات ونقطة البداية وكافة محيط نقاط التحول  .ب

 . في اتجاه واحد فقطرسم المحيط التأكد من  .ت

 المرحلة الثالثة

 .خرى ذات الصلةرسم / تسجيل كافة الرموز والمعلومات األ .أ

 المرحلة الرابعة

 . يتم تحديث الخريطة عند الحاجة .أ
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 تفاصيل الخريطة  3.6

 يجب أن تتضمن خريطة الموقع المعلومات التالية:

 اللغة المحلية و / أو اإلنجليزية(باسم خريطة ) .أ

 مهمةرقم الموقع / ال .ب

 العالمات  .ت

 نقطة البداية .ث

 متوسطةوالنقاط ال لتحو  نقاطة ال .ج

 الشمال نحوتجاه االمؤشر  .ح

 مقياسال .خ

 على ورقة منفصلة(يمكن أن تكون )مفتاح المصطلحات  .د

 منطقة اإلدارة./  نقطة التحكم .ذ

  مخلفات الحروب القابلة لالنفجاراأللغام / مواقع  .ر

 (.والتطهيرالمسح الفني مناطق العمل ) .ز

 :ة األلغامما شابه( في موقع إزال الموقع )أوعلى مشرف لل المعلومات التاليةأن تتوفر وباإلضافة إلى ذلك، يجب 

 فصيلة الدم(المنصب و الموظفين )الخاصة بتفاصيل الو  في الموقع هيكل فريق إزالة األلغام .أ

 تاريخ بدء المهمة .ب

واقع / حداثيات باستخدام نظام تحديد الم)اإلالعالمات ونقطة البداية و ، النقطة المرجعيةبكل من  سجل .ت
 .اضلي(نظام تحديد المواقع العالمي التف

 تسلسل منحسب الألمتار( ادرجات و ال)باستخدام موقع إزالة األلغام خريطة حدود إحداثيات بقائمة  .ث
 . النقطة المرجعية

 (إذا لم تكن مدرجة في الخريطة)مفتاح المصطلحات  .ج

 موقع الحوادث التي وقعت في الموقع .ح

 ةخارجيجهة  آخر فحص للجودة قامت به تاريخ .خ
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 المصابين في الموقع تمرين إلجالءتاريخ آخر  .د

 عمل اليومية )أو ما شابه(بيانات ال .ذ

 (أو ما شابه)تصاالت الالسلكية سجل الزوار واال .ر

 المصابين /المرضى إخالءخطة  .ز

 شبكة االتصاالت .س

 سجل المتفجرات )إن وجد( .ش

 )التي تحتوي على جميع الوثائق ذات الصلة( اتملف المهم .ص

 الموافق عليها – خطة تنفيذ الموقع .ض

 .المتعلقة بالعمليات في الموقع منظمة األعمال المتعلقة باأللغامالتشغيل القياسية لإجراءات  .ط

 الخريطة مفتاح 7.3

لوان وأاتخاذ قرار بشأن رموز  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب يجب على   1.7.3
تم يلتي اإلى المناطق اإلشارة  ح. عندو وضوال قالتطابقع إزالة األلغام، لضمان االستخدامها في خرائط مو موحدة 

 استخدام قد يتم اتخاذ قرار بشأن( فني والتطهيرمجموعة من إجراءات إزالة األلغام )أي المسح الفيها استخدام 

 :مختلفة على سبيل المثالوأنماط ألوان 
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 : مثال على رموز خريطة موقع إزالة األلغام1صورة 

  -محتوى الصورة في األسفل-

 إزالة األلغام آليًا 

 تطهير األلغام يدوياً 

 اإلزالة اآللية لأللغام ثم تطهير األلغام يدوياً 

 تطهير األلغام يدويًا ثم إزالة األلغام آلياً 

 األلغام عن ةشفاالك الكالب

 األلغام عن ةشفاالك كالبإزالة األلغام آليًا ثم ال 

 تطهير منطقة قتال )سطح األرض(

 ل )تحت سطح األرض(تطهير منطقة قتا
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 : مثال على خريطة موقع إزالة األلغام2صورة 

 

 موقع إزالة األلغامزّوار . 4
ند عموقع الجميع زوار شرح موجز إلى أن يعمل الفريق المشرف على موقع إزالة األلغام على تقديم  يجب  1.4

يارة ز السيما  نقل في أرجاء الموقعبالتوذلك قبل السماح لهم ، أخرى محددةآمنة  ةمنطقأي مراقبة أو النقطة 
 منطقة العمل.

المركز  أوفي الموقع، العاملة  منظمة األعمال المتعلقة باأللغاممن  اأفراد زوار الموقعقد تتضمن الئحة  2.4
ميع جتسجيل أسماء . يجب المنظمات والهيئاتا من موغيره الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

 مغادرته.عند و  موقع إزالة األلغامإلى د الوصول الزوار عن

التي يتم درجة المعلومات . تعتمد العمليات والسالمةمعلومات تتعلق بالشرح الموجز شمل ييجب أن   3.4
 الجوانب المتعلقة بالسالمة. لزوار على طبيعة زيارتهم، ولكن يجب أن تشمل دائماً تقديمها إلى ا

د شرح موجز  وضععلى  مال المتعلقة باأللغاممنظمات األععمل ت يجب أن 4.4  ليتوافق معيمكن تعديله موح 
 حالة كل موقع.
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 الخاص بالعملياتشرح الموجز مثال عن ال. 5
 ما يلي:الخاص بالعمليات الشرح الموجز ضمن يتينبغي أن 

 مقدمة

  االسم، المنظمة، المسؤولية(المشرف على الموقع تمهيد يقدمه( 

  هيكل(.الوحدة / الإزالة األلغام، إجراءات ، المهامموقع/رقم/اسم ال)الموقع تمهيد حول 

 اتجاه الموقع

 االتجاه الدقيق للشمال 

  ،هاواتجاه الرئيسيةالبلدات والقرى والمعالم الجغرافية من المسافة الموقع 

 خطةالالعمل / 

  المهامالمنظمة التي تنفذ 

 الهدف من المهمة 

  التقديري لالنتهاء من العملياتتاريخ الالبدء و خ تاريمراحل العمليات بما في ذلك. 

 تاريخ الموقع

  ومتى ، (لة لالنفجارمخلفات الحروب القاباأللغام / سقطت أ، ت)وضعت، أطلقالجهة التي  –الصراع
، يةلهجوم/ ا ةدفاعيالمراكز القع امو ، مخلفات الحروب القابلة لالنفجاراأللغام / وما هي أنواع ولماذا 

 . موقعبالنسبة لل، واتجاه الهجمات المعاركام، ساحات حقول األلغ

 مركبات  وأوانات حيأو ، اأفرادشملت أي حوادث بما في ذلك -إزالة األلغام حوادث انفجار / /حادث
 . )قبل وأثناء إزالة األلغام(

 

 حصائيات إزالة األلغام إ

  )لمسح الفني والتطهيرامساحة )متر مربع. 

  / التي تم تحديدها.  ات الحروب القابلة لالنفجارمخلفعدد ونوع األلغام 
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 االتصاالت

 .واصل الداخلي والخارجي من الموقعوسائل ومسؤولية الت• 

 خريطة الموقع

 األرضباالستعانة بالخريطة موجهة نحو  شرح واإلشارة إلى ما يلي: 

  الشمالنحو االتجاه 

 مقياسال 

 مفتاح الخريطة 

  عالمات والحدودوال متوسطةوالنقاط ال لتحو  النقاط 

 مراكزموقع جميع األفراد العاملين في إزالة األلغام، الكالب الكاشفة عن األلغام، اآلليات وال 
 الرئيسية في الموقع )مناطق اإلدارة والعمل(

  مخلفات الحروب القابلة لالنفجاراأللغام / مواقع  

 إزالة األلغام/ األلغام حوادث انفجار 

  تي المعادن، الفيضانات، الغطاء النباالمرتفع من تلوث مستوى ال مثل) المناطق الهامة األخرى
 الكثيف والمنحدرات الحادة(.

 .الذي تم تقديمهالشرح الموجز حول الزوار إذا كان لديهم أي أسئلة اسأل 

 الخاص بمعايير السالمةالشرح الموجز مثال على . 6
 لي:مل ما يشيالسالمة، التي ينبغي أن معايير من الزوار االنتباه بشكل كبير لإليجاز الخاص بطلب يجب ال

 الطبيالدعم 

  وخطة الطوارئ الطبية المركباتو  ،فراداألأي ما يتعلق بالدعم الطبي في الموقع، عمليات شرح . 

 الترسيمنظام 

  والعناصر الخطرة اتالمساحالترسيم السيما ترسيم شرح نظام 
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 الموقع قواعد

 في الموقع، على سبيل المثال:القواعد المعمول بها  شرحًا إضافيًا للزائرين حول مقد  

  الفريق المشرف على الموقع دائماً اتباع تعليمات 

  الموقععدم الركض في 

  رمي أي شيء في الموقععدم 

  دون إذنعدم التقاط أي شيء من أرض الموقع 

  صول االنتظار للحتوقف و يجب عليك اللم تكن متأكدا من موقعك عدم االبتعاد عن الدليل المرافق، وإن
 على المساعدة

  الفريق المشرف على الموقعفي الموقع دون إذن فوتوغرافية أخذ صور عدم 

  إزالة األلغام في الموقععدم تشتيت انتباه األفراد العاملين في 

  أفراد الفريق المشرف على الموقعأحد عليك سؤال إذا لم تكن متأكدا من أي شيء في الموقع 

 أو حادث أو في حاالت الطوارئ  ،في حال حدوث انفجارب القيام بها التي يج اإلجراءات

  إلى منطقة آمنة قبل عملية الهدم كبااصطحتفجير مقصود، سيتم في حالة حدوث. 

 ألي والتأكد من عدم تعرضك ، التوقف مكانكيجب عليك ، مقصودحدوث انفجار غير  ةفي حال
أو  اممنظمة األعمال المتعلقة باأللغانتباه موظف  اكتشفت أنك تعرضت إلصابة عليك إثارة. إذا ةإصاب

 .لمزيد من التعليماتانتظار ا

  ،نطقة مالوانتظار مزيد من التعليمات، وإذا لزم األمر، االنتقال إلى عليك التوقف في حالة الطوارئ
 .)يجب شرح ذلك(حددة منة الماآل

 معدات الوقاية الشخصية 

 إعارتها للزوار( خصية، إذا لزم األمرشرح كيفية ارتداء معدات الوقاية الش(. 

 .الذي تم تقديمهالموجز  الشرح حولالزوار إذا كان لديهم أي أسئلة اسأل 
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 المراجع العامة. 7
 ،المةسبإزالة األلغام في مواقع العمل : 10.20المادة  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام .أ

 لغام.إزالة األنظام ترسيم مواقع  – 10.20/1و
 

 سجل التعديالت. 8
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