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 مالحظة:

 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام هذه الصفحة. تخضعالتاريخ المبين على سارية المفعول ابتداء من هذه الوثيقة تعتبر 
(LibMAS،للمراجعة والتنقيح بشكل منتظم )  من وثائق أحدث نسخة من كل وثيقة استخدام تأكد من الينبغي على المستخدمين لذلك
لمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الموقع اإللكتروني لعلى النسخ المنشورة هي  للمعايير نسخأحدث  إن معايير.ال

 www.lmac.gov.lyوعنوانه الحروب 

 

 الطبع والنشرحقوق 

 . (IMAS) المتعلقة باأللغام لألعمالالمعايير الدولية إلى  استناداهذه الوثيقة تم إعداد 

الحقوق  جميع -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

الجودة والرقابة و  السالمةعناصر  (LibMAC) المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبى بن  ت
مال المتعلقة الليبية لألع المعاييرفي  (IMAS) المتعلقة باأللغام لألعمالالمعايير الدولية ا من تمثل جزء  التي 

ايير المبادئ المتفق عليها في المبادئ التوجيهية للمعهذه األخيرة على وذلك بهدف ضمان محافظة  باأللغام
 المتعلقة باأللغام. لألعمالالدولية 

م من بدعومراجعتها وتنقيحها  على إعداد مواد المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامشرف لجنة فنية وت  
في ليبيا. يمكن االطالع على أحدث نسخة من كل معيار  موجودةالمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية ال

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

ي فاأللغام ب" في المعايير الليبية لألعمال المتعلقة "يمكن" و"ينبغيو"يجب"، و"، ال بد من"يتم استخدام عبارات 
ه من أجل متطلبات، أي أمر يجب القيام بأحد ال" أو "يجب" لإلشارة إلى "ال بد منيتم استخدام اإلطار التالي: 

لأساليب أو مواصفات  ،هذه المعايير. يتم استخدام "ينبغي" لإلشارة إلى متطلباتااللتزام بضمان   توفرها، ي فض 
ر أسباب  تقديمعندما يتم مختلفة قد تكون  هاولكن ر عمل تستخدم "قد" لإلشارة إلى أسلوب أو مساو لذلك. تبر 

 ينبغي النظر فيه ولكن ليس من الضروري تطبيقه.

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

 دعم.لارئيسية وعناصر المقرات التنفيذ مشاريع أو مهام إزالة األلغام. وتشمل منظمات إزالة األلغام 
  األلغام" إلى أي منظمة )حكومية، عسكرية، تجارية أو غير ب األعمال المتعلقةمصطلح "منظمة

ة تعلقاألعمال المب رتبطةمية / منظمات المجتمع المدني( مسؤولة عن تنفيذ المشاريع أو المهام المحكو 
 امستشار و أمتعاقدا فرعيا أو  ارئيسي امتعاقدمنظمة األعمال المتعلقة باأللغام تكون  يمكن أنباأللغام. 
 .أو وكيال

األلغام" لوصف نفس الهيئة ب المتعلقة األعمالويتم استخدام مصطلحي "منظمة إزالة األلغام" و"منظمة 
 وكمصطلحين مترادفين في إطار هذا المعيار.

http://www.lmac.gov.ly/
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 مقدمة. 1
ألعمال لمنظمات المبادئ التوجيهية للدعم الطبي الذي يجب أن تكون متاحا يوفر هذا المعيار المتطلبات وا 1.1

عداد بات االستالحد األدنى من متطلعيار هذا المحدد يات إزالة األلغام في ليبيا. ويجراء عملإلالمتعلقة باأللغام 
لغام، عمليات إزالة األفي  طاقم العمل بدءذي يسبق الالزم ال بية، بما في ذلك التخطيط  لحاالت الطوارئ الط

 إزالة األلغام وموظفي الدعم الطبي.موظفي  وتدريب  
بين بشكو  ها مجهزينالعاملون فين تعلقة باأللغام والموظفو ألعمال المايجب أن تكون منظمات  1.2 ل مدر 

م في بيئة أيضا إزالة األلغا تتميمكن أن  إزالة األلغام. تقع عند يمكن أن التي على االستجابة للحوادث صحيح 
 فين.الموظصحة خذ جميع التدابير الوقائية للحفاظ على المرض مشكلة، لذلك يجب أن ت ت  يمث ل فيها انتشار 

جابة استوخطة  مستوى مقبول من الدعم الطبيبدون توفر ليات إزالة األلغام عمينبغي أن يتم القيام بال  1.3
 متدربين على الخطة ومحيطين بها إحاطة جميع المشاركين في العمل ويجب أن يكون دث إزالة األلغام لحوا

 كاملة. 
ستعدادات االتفجرة، الم يرةلغام والتخلص من الذخاألعمال المتعلقة بإزالة األجميع مواقع تتوفر في يجب أن  1.4

 .المصابينإخالء الطبي/ خالءالالزمة لتقديم المساعدة الطبية والقيام بإجراءات اإل
شهر على األقل مرة في الالمصابين  إخالءعلى  إزالة األلغام بشكل رسميفرق( )تتدرب وحدات  نبغي أني 1.5

 لمراقبين الخارجيين.ل إتاحتهاو  بدقة التمارينيجب تدوين تفاصيل هذه و ها. عملقع عند كل تغيير لمو و 

 . التعريفات 2

 المصابين  إخالء 1.2
 .همإصاباتفيه إسعافهم ومعالجة مناسب يمكن موقع الحادث إلى أقرب مركز طبي من  ينالمصاب إخالء. أ

 الطبي  خالءاإل 2.2
فر لعدم تو الج أو مزيد من العتلقي العادة لويكون ذلك ، إلى مركز طبي آخرمركز طبي  من صابالم إخالء. أ

 .األولى طبيةالمؤسسة الالعالج في 

 الدعم الطبي من المستوى األول  3.2
 المستوى األول.من طبية  اتوقدر المصابين  إخالءأ. 

القائم المصابين وتقديم العالج الطبي  إنقاذينبغي أن تكون المنظمة الموجودة في الموقع التشغيلي قادرة على ب. 
في غضون  المتقدم إلنعاش الحيوي قائم على اطبي توفير عالج باإلضافة إلى ، األساسي إلنعاش الحيوي على ا
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 دقيقة. 15

تدابير والمشورة بشأن ال األساسيتقديم العالج الطبي على  ةقادر تكون المنظمة أن  جبيفخارج الموقع أما ج. 
 الوقائية للصحة النفسية والجسدية.

 من المستوى الثاني الدعم الطبي 4.2
 المستوى الثاني.من الطبية الخدمة توفر و المحافظة على استقرار وضع المصابين  .أ

على مساعدة الو استقرار حالة المصابين على يجب على المسعفين والمعدات الطبية الألزمة المحافظة ب. 
  خالءاإل

  .الثالثلمستوى المرفق الطبي من اساعة من  1أكثر من على بعد عندما يكون الموقع يتم اللجوء إليه ج. 

 من المستوى الثالث الدعم الطبي 5.2
م تقديلمة يوفر المرافق الالز مصابين و إلنقاذ حياة ال الالزمة جراحيةال قدراتيتمتع بال. مرفق طبي )مستشفى( أ
ن من المستوى األول والمستوى الثاني، كما الطبي من دعم ال  .طرافاألاألرواح و ل جراحي إلنقاذ تدخ  إجراء ي مك 

 .وتشخيص حاالتهم وعالجها تهدد حياتهم إصاباتفحص المرضى الذين يعانون من على القدرة ب. 

مكن أ، حيثما الرقابة والتحقيق الطبيو  النظافةبخاص دعم لطب األسنان، باإلضافة إلى فق اتوفر مر ج. ينبغي 
 .ذلك

 الدعم الطبي من المستوى الرابع 6.2
 التأهيلترميمية وخدمات القيام بعمليات جراحية در على اشفى( قمرفق طبي )مست: النهائية . الرعايةأ

 .لطبي الكاملب. مرافق الدعم ا

 المتطلبات العامة 3

 التخطيط واإلعداد  1.3
نشاء منظمات األعمال المتعلقة باأللغام إلتقوم بها ميع األنشطة التمكينية التي عداد جاإليشمل التخطيط و 

رافق سبة مع مواتخاذ الترتيبات المنا والمحافظة عليه إزالة األلغامعلى العمل  وقعة في مالمناسب ةالطبي التغطية
 المحلية والوطنية بما في ذلك المرافق الجراحية.رعاية الطبية ال

 للحوادثاالستعداد  1.1.3
 موقعي كل ادث إزالة األلغام فو حلستجابة االخطة أن تضع منظمة األعمال المتعلقة باأللغام وثيقة مكتوبة ليجب 
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د زالة األلغام. إل  الخطة ما يلي:يجب أن تحد 
 
 خالءت إلالمسؤولياتحديد إزالة األلغام مع وقع العمل على . احتياجات التدريب والتأهيل لجميع العاملين في مأ

 لهم.األولي إجراءات اإلسعاف المصابين و 
 :ذلك يتضمنو األلغام. إزالة االستجابة لحوادث ب. المعدات والمواد الالزمة لتنفيذ خطة 

 دوية؛واألوالمعدات واللوازم الطبية  معدات اإلسعافات األولية 
  ؛المالئمة النقل الالزمة لنقل المصابين من موقع الحادث إلى المرافق الطبيةوسائل 
 ا؛وحجمه صاباتاإلالمساعدة وتقديم تفاصيل عن طبيعة  طلبالالزمة ل معدات االتصال 
   إصابات حوادث غالبا ما تكون . مع طاقم عمل مؤهلزة بشكل مناسب موقع مستشفى مجهتحديد

أقرب المستشفيات لذلك يجب تحديد . مختصةة هناك حاجة لجراحتكون يمكن أن و  خطيرةاأللغام 
الالزمة للتواصل وسائل االتصال المجهزة بشكل مناسب مع طاقم عمل مؤهل باإلضافة إلى توفير 

 ها. مع
ة أكثر من ضحيإصابة الرامية إلى الحد من خطر وقوع حوادث إزالة األلغام وخطر  ممارسات العمل تطويرج. 

 ؛والمحافظة عليهام ادث إزالة األلغاو حنتيجة ل
 أي مل معللتعاالموارد الالزمة توفير اإلسعافات األولية والمهارات الطبية و  علىللموظفين المسبق  د. التدريب

 إزالة األلغام.متعلق بحادث 
 :يهالمحافظة علو  ما يلي إعداده. 

  ل عروفة لكالدم، وااللتهابات والحساسية الم ئةتضمن تفاصيل عن فتي تإزالة األلغام الإدارة موقع وثائق
 فرد من الموظفين؛

 ؛جعالال مرفقمجهزة لنقل الضحايا إلى  ةسيارة إسعاف مناسب 
  حايا ذلك األطراف الصناعية، لضلتغطية تكاليف الرعاية الجراحية والعالج، بما في المناسب التأمين

 حوادث إزالة األلغام؛
 ة؛ضحايا حوادث إزالالذين وقعوا لعمال إزالة األلغام  مناسب عجز راتب يوف ر تأمين 
  لى إالمصاب  إلى حد  تسليماختبار دوري إلجراءات الطوارئ وإجراءات اإلخالء من وقت وقوع الحادث و

 .المناسب ةالعالج أو مرفق الجراحمرفق 
 ةالمهني خطة الصحة 2.1.3

 :ما يلي الصحة المهنية تتضمنمكتوبة تتعلق بيجب أن يكون لكل منظمة إزالة األلغام خطة 
 العمل.كان في مالتي هم عرضة لها المخاطر الصحية بجميع الموظفين إعالم . أ

 الطب الوقائي ضد المرض؛ خدمات ب. توفير 
 دورية.جراء فحوصات صحية ج. الترتيب إل
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 إزالة األلغامخطة االستجابة لحوادث . 4
 :المتعلقة بما يليتحدد المسؤوليات إزالة األلغام أحكاما لحوادث يجب أن تتضمن خطة االستجابة 

ا من الضحاي إخالءالخاصة بتشمل اإلجراءات لحاالت الطوارئ والتي س الميدانية ءات االستجابة. إدارة إجراأ
 القتضاء؛ن المعدات الميكانيكية إلزالة األلغام عند االمصابين ع إبعادت المناطق الخطرة، بما في ذلك إجراءا

 للمصابين في الموقع؛ب. اإلسعافات األولية والرعاية الطبية 
 إلى منشأة طبية مناسبة، بما في ذلك:المصابين  إخالءج. 

 وسائل النقل؛و  تفاصيل المسار المخطط له 
  اط نقعبور الخاصة بمتطلبات التكون ضرورية، بما في ذلك يمكن أن  تفاصيل المتطلبات األمنية التي

 ؛التفتيش األمني
  على الطريق.المركبات إصالح مرافق  وأالوقود والغذاء التزود بمرافق 

 ؛جراحيالمرفق المن موقع الحادث إلى نقلهم خالل  مصابينالرعاية الطبية للد. 
 إزالة األلغام بما في ذلك:لحوادث ستجابة والمواد واألدوية الالزمة لالالمعدات  وحفظ توفيره. 

  دوية في الموقعواألومواد الرعاية الطبية معدات. 
  أو  توالتركيبا هيزات الرعاية الطبية المختصةتجات و معدمجهزة ب لطوارئ تكون استجابة لحاالت اسيارة

 ؛طبيال مرفقالإلى نقله أثناء على التعامل مع المصاب للمساعدة التجهيزات الالزمة 
 في الموقع وفي الطريق. تصالإعداد وصيانة معدات اال 

 إزالة األلغام االستجابة لحوادث  . القدرة على5
م د للقياموار  تملكالقدرة على االستجابة للحوادث، يجب أن يتواجد في كل موقع إزالة ألغام فرق إزالة في إطار 

 :بما يلي

 فورية للمصاب؛أ. تقديم إسعافات أولية 

 خطر محتمل؛منطقة  منصاب واحد أو أكثر ب. إبعاد م

 ؛طبي مناسب مرفقمصابين في الوقت نفسه إلى ج. نقل على األقل 

 د. توفير الرعاية الطبية المناسبة في الطريق للمصابين؛ 

مال ه. التواصل مع المرافق الطبية، وغيرها من خدمات الطوارئ والدفاع المدني والمركز الليبي لألع
 لضمان استجابة منسقة لحادث إزالة األلغام.( LibMAC)ام ومخلفات الحروب المتعلقة باأللغ
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ز للقيام بما يلي: في كل مجب أن يتواجد يكذلك   وقع عمل فريق عمل مدر ب ومجه 

 .تنظيف الجروح وتضميدها بشكل صحيحأ.  

 .الكسور دعمتأمين ب.  

نات األلم. ج.    تقديم مسك 

 غام زالة األلالجّوالة إل  فرق ال 1.5
لذخائر االتخلص من فرق المسح و فرق زالة األلغام )أي الفرق( مثل إل الةالجو   وحداتالحتاج تيمكن أن   1.1.5

 مناطقهير تطاأللغام و الفرق التي تعمل في مواقع إزالة من  أقل وأفراد)أي مركبات ومعدات( موارد  المتفجرة إلى
ي لدعم الطباالعتبار عند التخطيط لتقديم اذ هذه النقطة بعين أخيجب و لتحقيق الكفاءة التشغيلية.  وذلك القتال،

 المناسب.
قا ألية وفو  طة التي تقوم بهانشما يلي، حسب األزالة األلغام وفقا لإل الجو الة فرق الينبغي أن تعمل  2.1.5

 فات الحروبم ومخلأذن المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغا إال  إذاأدناه،  6متطلبات أخرى مفصلة في القسم 
( (LibMAC:بخالف ذلك 
ر ن الذخائالتخلص مذخائر غير متفجرة، المناطق التي تحتوي على المناطق الخطرة و وضع عالمات لتحديد . أ

تي اللخطرة االمناطق تطهير إجراء المسح التقني و القيام بمنة، اآلجراءات تطبيق اإلالمتفجرة بما في ذلك 
 :قابلة لالنفجار حرب مخلفات أو لغامتحتوي على أ

م )أو ما شابه( وشخص واحدإلنعاش الحيوي القائم على التقديم العالج الطبي مؤهل  طبي عامل•  مؤهل  المتقد 
 .األساسي الحيوي القائم على اإلنعاش العالج الطبي تقديم ل

 ب.العالج الطبي المناستقديم وشخص واحد ل (مستلقياقادرة على نقل المصاب )واحدة مركبة • 
ن هو أقل ممن الذخائر المتفجرة  عاملين في الموقعلر اضر  خطر ت أنعندما يتم التأكد من أنشطة أخرى  ب.

 األنشطة المفصلة أعاله:خطر تعرضهم لضرر جر اء 
 العالج الطبي المناسب.تقديم قادرة على نقل المصاب وشخص واحد لواحدة مركبة • 
 )أو ما شابه(.الحيوي القائم على اإلنعاش  األساسيلطبي العالج التقديم ين مؤهل  موظفان اثنان • 

 األلغام إزالةالحد األدنى لمتطلبات الدعم الطبي لعمليات . 6
األلغام التي تنطوي على وضع  إزالةمتطلبات الدعم الطبي لعمليات ينبغي أن يتوافق الحد األدنى من  1.6

مع ما إزالة الذخائر غير المتفجرة و  هاوتطهير طق الخطرة للمناوالمسح التقني المناطق الخطرة، لتحديد عالمات 
على تخفيض مستوى ( LibMAC) المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب إال إذا وافق يلي،
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يطلب المركز الليبي لألعمال المتعلقة يمكن أن  و. على أساس تقييم المخاطر ذات الصلةهذه المتطلبات 
عندما ، اإضافي اطبيا وفر دعمأن تاأللغام ب األعمال المتعلقةمن منظمة ( LibMAC)خلفات الحروب باأللغام وم

 :يكون الدعم المتوفر غير كاف
ابين، المص ءإخالالمعرفة والمهارات الالزمة للقيام ببزالة األلغام إلاألفراد المعتمدون  تمتع. يجب أن يأ

 )أو ما شابه( في غضون خمس األساسي إلنعاش الحيوي ا القائم علىالطبي العالج تقديم و  وإسعافهم
 حادث.ال( دقائق من وقوع 5)

المعرفة والمهارات الالزمة لمعالجة بفي المجال الطبي المعتمدون  ن ب. يجب أن يتمتع العاملو 
الل خللمصابين )أو ما شابه( المتقدم  العالج الطبي القائم على اإلنعاش الحيوي  تقديم المصابين، و 

 .( دقيقة من وقوع الحادث15عشر ) خمسة
)أي سيارة إسعاف( مع سائق مخصص متاحة لنقل المصاب مناسبة  إخالءمركبة تكون  يجب أنج. 

( أو مهبط HLS)أو إلى موقع هبوط طائرات الهليكوبتر مستوى أعلىمن إلى أقرب مركز طبي 
 األماكن المحددة. أو غيرها من  الطائرات

بل موقع إزالة األلغام قالمصابين من  إخالءالتي سيتم سلكها عند  استطالع الطريقجب أن يتم ي. د
خالء إطرق . ينبغي اختيار بانتظامتفقدها كما يجب بدء عمليات إزالة األلغام، لتأكيد مدى مالءمتها، 

 الألعممنظمة االمعنيين من جميع الموظفين اإلخالء معروفة ل يجب أن تكون طرقاتمناسبة، و  ةبديل
 .اإلخالء المتعلقة باأللغام، بما في ذلك مشرف الموقع )أو ما شابه( وسائق مركبة

با ومرخ صا لقيادة السيارة. سيارة اإلخالء مركبة أن يكون يجب . ه  مدر 
انون يعفي حالة المصابين الذين لتحقيق االستقرار  كافيةفي الموقع الطبية  المعداتأن تكون يجب . و

 األلغام.ب األعمال المتعلقةراءات التشغيل القياسية لمنظمة جوفقا إل اتمن صدم
أو بشظايا على نطاق واسع حالة المصابين استقرار  ضمانيجب أن تكون المعدات الطبية كافية ل. ز

بشكل  عملية جراحية في مستشفى مجهزما يلزم إلجراء وتوفير  ( دقيقة15بتر خالل خمسة عشر )
مواقع الفي  مثال ،ا ممكناهذتوفير فيها ال يكون ي الظروف التي ( ساعة واحدة. ف1) خاللصحيح 

ن مطلب أن تالمصابين و  خالءإلاأللغام خطة فعالة األعمال المتعلقة بمنظمة يجب أن تعد   نائية،ال
 .اإلذن باستخدامها( LibMAC)المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب 

 لالزمة. المعدات الطبية اتوى األدنى من المس "أ"يحدد المرفق . ي
( الدعم إلى 1طوارئ مخصصة واحدة )سيارة و ( 1)قدم على األقل مسعف معتمد واحد ييمكن أن  ح. 

 بعديال في مكان مسعف الو اإلسعاف مل إزالة األلغام إذا كانت سيارة علمواقع ( 3)ما يصل إلى ثالثة 
 . بدعمهفون هم مكلموقع عمل ( دقائق من كل 5عن خمس )

التي يدعمها ( 3) من مواقع إزالة األلغام المعنية الثالثةفي حال وقوع حادث على أي موقع ط. 
عادة التغطية الطبية ( حتى تتم إ 3الثالثة )مواقع اإلسعاف، يجب وقف العمليات في السيارة و  المسعف
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اإلذن ( LibMAC)علقة باألعمال حتى يمنح المركز الليبي لألعمال المتو  المذكورة أعالهمستويات الإلى 
 .بإطالق األعمال من جديد

 مباشرة ون مليعا، كحد أقصى، ( موظف30ن )ثالثيواحدة لدعم توفر مسعف وسيارة إسعاف  نبغييي. 
 ني وتطهير المناطق الخطرة وإزالةالمسح التقيشرفون على و  مناطق الخطر لتحديدوضع عالمات على 

 الذخائر غير المتفجرة.
ن مكاب على اطالع األلغام في الموقعب األعمال المتعلقةكون جميع العاملين في منظمة يأن يجب ك. 

 .خالءلمسعف وسيارة اإلا
 عمليات )أو ما شابه(.الموقع إزالة األلغام وقاعدة بين جيد  تواصلكون هناك يجب أن يل. 
سعف وسائق سيارة مالو ة بين مشرف الموقع )أو ما شابه( يجب أن تكون هناك اتصاالت كافيم. 
 .خالءاإل

 عند استخدامها ألغراض الطوارئ. التمييزه خالءيجب أن يتم وضع عالمة على سيارة اإل ن. 
)واحد على مصابين اثنين مساحة كافية في الجزء الخلفي لنقل  خالءأن يكون في سيارة اإليجب س. 

ت سيارة . مالحظة: إذا كانفعالالالعالج الطبي تقديم ( وشخص إضافي لوضعية استلقاءاألقل في 
 على ذلك، ينبغي طلب سيارة إضافية. قادرة غير  خالءاإل

ات المعدبمزودة و ، على أتم االستعداد خالءاإلسيارة  ، يجب أن تكون خالل عمليات إزالة األلغامع. 
 تكون خالية من المعدات غير الضرورية.أن و  المصابين إخالءسعاف و ذات الصلة إل

عند  في موقف دون عائق من أجل تسهيل االستجابة الفعالةمتوقفة  خالءسيارة اإلتكون يجب أن ف. 
 .الحاجة
لغام إزالة األعمليات قبل البدء في  خالل اختبار يتم القيام بهزمن االستجابة من  التحقق منيجب ص. 

 .اطق الخطرمنتحديد وضع عالمات و 
 سيارةسرعة  تكون مهمة لذلك يجب أن نقلهم المصابين خالل أن راحة وسالمة ب دائما التذكريجب ق. 

 .طرقات واللوائح المحليةال حالةمناسبة وفقا ل خالءاإل
ع )أو من قبل مشرف الموق حفظهاإزالة األلغام والزوار و فريق جميع أفراد ليجب تسجيل فصائل الدم ر. 

 ما شابه( و / أو العاملين في المجال الطبي خالل عمليات إزالة األلغام.
جب أن تكون المساعدة الطبية على استعداد للتدخل ويجب أن تؤمن الفرق المعنية ذات الصلة يش. 

قديم وسائل التواصل الفوري عبر الهاتف الالسلكي أو االتصاالت الهاتفية الستخدامها عند الحاجة لت
سح ضع عالمات لتحديد مناطق الخطر والم)ال تشمل و أنشطة أخرى القيام بفي حالة الدعم وذلك 

مثل  ة باأللغامألعمال المتعلقبا مرتبطةوإزالة الذخائر غير المتفجرة( ني وتطهير مناطق الخطر لتقا
  .غير التقنيمسح الالتوعية من مخاطر األلغام و و  االتصال المجتمعي
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 المستوى األدنى من الدعم الطبي لعمليات إزالة األلغام :1صورة 
 

 التدريب. 7
على زالة األلغام إفي موقع العاملين األلغام ب األعمال المتعلقةمنظمة  وظفييحصل جميع ميجب أن  1.7

ت واإلجراءا إزالة األلغامعند ادث و بشأن االحتياطات الالزمة للحد من خطر وقوع حالتدريب المناسب 
 إزالة األلغام.متعلق بالواجب اتخاذها في حال وقوع حادث 

غام ألعمال المتعلقة باأللالمنظمة ية )أو وثائق أخرى معتمدة( إجراءات التشغيل القياسيجب أن تحدد  2.7
لة لى إزاالعاملين علتدريب الطبي والمؤهالت المطلوبة ألفراد الخدمات الطبية و لاألدنى  مستوى بالتفصيل ال

مات هذه المعلو  (LibMAC) المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبم األلغام. يستخد
 يم الموظفين خالل رصد التدريب والعمليات وأثناء عملية االعتماد.لتقي

 هممع التعاملإجراءات إسعاف المصابين و إزالة األلغام و  إدارة حوادثالتدريب واالعتماد  ينبغي أن يشمل 3.7
 واإلجراءات الالحقة للحادث. "المسعف األول" والعالج الطبي وتقديم التقارير إجراءاتو 

 التدريب على العالجميع الموظفين المشاركين مباشرة في عمليات إزالة األلغام استكمال يجب على ج 4.7
لى عالتدريب أن يكمل العاملون في المجال الطبي  يكما ينبغاألساسي نعاش الحيوي إلالقائم على االطبي 

 )أو دورات مماثلة(.المتقدم  إلنعاش الحيوي القائم على ا العالج الطبي
تفجرة( العاملون على إزالة األلغام )بما في ذلك األنشطة المستقلة للتخلص من الذخائر الم ربيجب أن يتد 5.7

 حادث إزالة األلغام )أو ما شابه(، في المناسبات التالية:جراء المصابين  إخالءعلى 
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 قبل بدء عمليات إزالة األلغام في موقع جديد. .أ
  مرة واحدة كل شهر.على األقل  ب.
 شهر واحد على األقل. فريق واألفراد العمليات بعد استراحة تأنف الأن يسقبل  ج.
 (.يعوضون آخرين جدد أو موظفينموظفين )أي العمل الموظفين في موقع فريق أي تغييرات في عند  د.

 العمليات بعد حادث إزالة األلغام.استئناف قبل  ه.
 ن.ييبدقة وإتاحتها للمراقبين الخارج عمالهذه األيجب تسجيل  6.7

 األلغاماألعمال المتعلقة بمسؤوليات فرق . 8

 خبراء إزالة األلغام  1.8 
ل األو  التي يتعرض إليها المسعففورية المخاطر الالتحقق من السالمة ) ىاألول ستجابةاالتشمل خطوات . أ

ايا حالة ضحالصدمة أو تقييم )وقع المو  ت عزل المواد التي تخرج من الجسم(احتياطابما في ذلك  ،والمصابون 
 لعالج(.تلقي اأولوية عدد الضحايا و  :الفرز)والوضع  (الحادث

 ب. تقييم وعي المصاب.
 هواء المصاب.ج. فتح مجرى 

 .نعاشفاقد للوعي في وضع اإلالد. وضع المصاب 
 (.CPRرئوي )القلبي النعاش اإله. 

 وتنظيف وتضميد الجروح. (ف )إن وجديوقف النز ل الشدرباط وضع ، بما في ذلك السيطرة على النزيف. و
 البرد. وألحرارة الذين يعانون من از. معالجة المصابين 

 .من المهم التحدث مع المصابين وطمأنتهم بطريقة واقعيةح. 
 ة.على نقال مووضعه محملهو  مصابين. طرق رفع الط

 إزالة األلغامالمشرفون على عمليات ن وموظفال 2.8
يات على عملاإلشراف  طاقمينبغي تدريب أعاله،  8.1و 5القسمين حددة في باإلضافة إلى المتطلبات الم 1.2.8

 :علىإزالة األلغام )أي مشرف الموقع، قائد الفريق( 
 . تقييم موقع الحادث، أي تحديد أنسب مسار عمل.أ

 ؛الخطرمنطقة مصابين من خراج الإدارة إ اإلشراف علىب.
 ؛عدة إصاباتواحدة أو ة إصابلى ى إأد  ألغام إدارة حادث إزالة اإلشراف على ج. 
 ة؛مر ا بسيطا أو لم يتلق وا تدريبا بالتدريب تلق واآخرين فراد أل القيام باإلسعافات األوليةفويض تد. 

 لرعاية الطبية؛امن موقع إزالة األلغام إلى مرفق  مصابينال خالءإلتنسيق التخطيط و اله. 
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 ؛الخاصة بهإعداد التقارير تسجيل الحادث و . و
لمرفق انقل المصابين إلى للمساعدة في  أو السلطات الالزمالطبية المرافق والمنظمات بنظام االتصال وضع ز. 

 الطبي المناسب؛
 .الجاري  ح. إجراءات ما بعد حادث في الموقع، أي التحقيق

 الطاقم الطبي 3.8
تدريب موظفي الدعم  أعاله، يجب أن يتم 8.2و 8.1باإلضافة إلى المتطلبات المحددة في األقسام  1.3.8
 :على ما يليالطبي 

 العالج الالزم.وتحديد  . تقييم الحالة العامة للمصابأ
 ب. تقييم أفضل طريقة لتحريك المصاب.

قطة نفي  لعالج المصابين في الموقع أووطلبها إذا لزم األمر،  متقدمةمساعدة طبية حصول على لج. الترتيب ل
 .الطبي المتقدمالعالج مرافق م إلى وسيطة قبل نقله

العالج الطبي مرافق في الطريق إلى إزالة األلغام و د. عالج المصاب بشكل مناسب وآمن في مكان أعمال 
 المتقدم؛

 كسجينو الحساسية، واألأدوية ، أي المسكنات والمضادات الحيوية و إعطاء األدوية المناسبة بشكل صحيحه. 
 والسوائل عن طريق الوريد.

 ة. المسؤوليات العام9
 (LibMACلألعمال المتعلقة باأللغام )الليبي مركز ال 1.9

 ما يلي:( بLibMACالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ) سيقوم
 ام؛ادث إزالة األلغو لحوضع ومتابعة خطط االستجابة و األعمال المتعلقة باأللغام . مراقبة تطور منظمات أ

 لحوادث إزالة األلغام؛ نسيق االستجابات المناسبةمساعدة في تالب. 
 ة؛يذ اإلجراءات التصحيحية المناسبلطوارئ والمساعدة في تنففي حاالت اج. تقييم فعالية خطط االستجابة 

 ؛ والحرص على االلتزام بها حوادث إزالة األلغاممعايير وإجراءات التحقيق في  وضعد. 
 ن في مجال إزالة األلغام في ليبيا.للعاملي اتوالتعويضالعالج الطبي  تأمينوضع معايير خاصة به. 
 األلغاماألعمال المتعلقة بمنظمات  2.9

 :تقوم بما يلي األلغام أناألعمال المتعلقة بمنظمات يجب على 
ث حوادنتيجة لضرار وضمان تطبيقها وااللتزام بها بهدف الحد من خطر وقوع أإجراءات تشغيل موحدة وضع . أ

 إزالة األلغام؛
 ؛وضمان تطبيقها وااللتزام بها ألغامإزالة ادث إزالة األلغام في كل موقع و حجابة لوضع خطط االستب. 
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 .لغامإزالة األ لحادثاالستجابة ج. توفير التدريب والموارد الالزمة لتنفيذ خطة 
 عاملين في مجال إزالة األلغام.مالئمة للصحية د. تقديم خطة 

 .األلغام التدريب على خطة االستجابة لحادث إزالةه. ضمان 
 موظفو منظمات األعمال المتعلقة باأللغام  3.9

 :الدعم الطبي، أن يحرصوا على موظفيذلك ، بما في يجب على موظفي منظمات األعمال المتعلقة باأللغام
 .ألغامطر الضرر الناجم عن حادث إزالة . تطبيق إجراءات التشغيل القياسية التي تهدف إلى الحد من خأ

 .واستخدامها عند الحاجة حوادث إزالة األلغامات الالزمة لالستجابة لالمهار ب. تطوير 
 .ورفع تقارير بشأنها ادثو حللالستجابة المنظمة لالفرص لتحسين خطة ج. تحديد 

 د. تنفيذ جميع اإلجراءات الموصى بها من قبل السلطات الطبية للحفاظ على الصحة المهنية.

 إزالة األلغاماذها في حالة وقوع حادث في موقع تم اتخي يتال اتاإلجراءأمثلة عن  . 10
يات قبل بدء عملاالستعداد كما ينبغي من الضروري أن يتم  ،لحاالت الطوارئ فعالة اللتسهيل االستجابة  1.10

نفيذها في تعلى  ينقادر في الموقع مسؤولياتهم وأن يكونوا جميع الموظفين العاملين يفهم أن يجب إزالة األلغام و 
 لغام.ع حادث عند إزالة األحالة وقو 

 ألغام؛ التي يتم اتخاذها في حالة وقوع حادث إزالةاإلجراءات  عن هي مثالاإلجراءات المفصلة أدناه إن   2.10
دة سيناريوهات لزياالمجموعة متنوعة من التدريب من الضروري أن يشمل ف، عن غيرهيختلف كل حادث أن ما بو 

 الوعي والسالمة والكفاءة.

 :يما يلالقيام ب ينبغي ،في موقع إزالة األلغاممخطط له حادث أو سماع انفجار غير د العلم بوقوع نع 3.10

تهم دعو حادث و بوقوع جميع الموظفين  إلبالغ( صافرةالوسائل أخرى )أي  راديو و / أوال برتحذير عإصدار . أ
 إليقاف األعمال التي يقومون بها على الفور. 

ورية وتنفيذ اإلجراءات الف ايقومون بهإيقاف األعمال التي جميع الموظفين  على ب. عند سماع التحذير، يجب
 الفردية(. هملمسؤولياتوفقا ألغام )التي ينبغي اتخاذها في حالة وقوع حادث إزالة 

 إخالءفي إجراءات مباشرة  غير األساسيين )أي أولئك الذين ال يشاركون ج. يجب على جميع الموظفين 
 راحة(.ستمنطقة االالمحددة لهم )أي منة اآل اطقمنه نحو التوجالمصابين( ال

يق طر يتأكدوا من استخدام أن و  وقع الحادث على الفور إلى الموقعالموظفون األقرب إلى متوجه د. يجب أن ي
 .فقط آمن معروف

و أ ريقنائب قائد الف /لوضع )أي قائدزمام األمور في هذا ابخذ األموقع الحادث في  المسؤوله. يجب على 
 مشرف الموقع(.
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 :دثاإلذن بإخراج المصاب من مكان الحاقبل يأخذ ما يلي بعين االعتبار و لوضع، بتقييم ايقوم عليه أن . و

 (؟قابلة لالنفجارالمخلفات الحرب ألغام / حادث حدث )أي الذي  ما• 

 (؟أم ال واضحةمصابين، منطقة العدد و نفجار أين حدث ذلك )أي موقع اال• 

 انفجرتأو  القابلة لالنفجار بو مخلفات الحر  /اللغم في تفجير المصاب  تسببهل حدث ذلك )أي لماذا • 
 وسائل أخرى(.ب

، رةلألجهزة المتفج المعدات، الحفرة، األجزاء المكونةموقع المصاب/)ة من الحادث الواضحدلة األ يما ه• 
 (؟عالماتال

التي  جارالقابلة لالنف مخلفات الحرب/ظفين )أي األلغام المو يتعرض لها بقية يمكن أن  التي مخاطر الما هي • 
 ال شيء(؟اطق غير الواضحة، منالواإلصابات في لم يتم التفطن لها 

ن / فو اإلجراءات / الموظ ماهي الواضحة؛منطقة ال من إخراج المصابينمطلوبة )ماهي اإلجراءات اإلضافية ال• 
 المعدات المطلوبة(؟

فهو  ،اتحقيقتقييم وليس  هو هذا اإلجراءموقع الحادث. من منطقة آمنة أقرب م من مالحظة: يتم إجراء التقيي
 تقدير سريع للوضع لتحديد االستجابة المثلى.يتمثل في 

النقطة إلى المنطقة الطبية / المصاب  إخالء عملية تنظيمعلى في موقع الحادث المسؤول لشخص ا يشرفز. 
يقدموا  العاملين في منطقة إزالة األلغام التي وقع فيها الحادث أنى ، يجب علعند اإلمكانو . حددةالم ةاآلمن

مجرى و  المصاب ستجابةامدى خطر، مسعفين )أي، التحقق من القبل وصول ال للمصاب اإلسعافات األولية
 التنفس والدورة الدموية(.و الهواء 

سطة بوا هقبل اإلشراف على نقلب حالة المصا استقراريتحقق من اإلسعافات األولية و مسعف بتقديم يقوم الح. 
 .المصابين المحددةسيارة إسعاف إلى مركز طبي معين أو نقطة تجميع 

لي تقرير  عطاءإب قوم المشرف على الموقع أو الشخص الم عي نيط.  لهاتف أو ا السلكيعن الحالة عن طريق الأو 
غتها صياكون تقد التي ومات التالية )شمل المعليو ينبغي أن يكون التقرير موجزا و قاعدة. ال /الرئيسيمقر لل

 (:ةمختلف

 إزالة األلغام(؟ادث متعلق بححدث )ال-ماذا • 
 (؟اسم /رقم المهمةالموقع ) - أين• 
 (؟09.00ساعةالالوقت ) -متى • 
 وحدة، رقم الهوية، وفصيلة الدم(؟ال، العددالضحايا )تفاصيل عن  – من• 
 /المصاب هو الذي تسبب في انفجار األلغام) بها المصابون  بتفاصيل الحادث والجروح التي أصي - ذاما• 
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صابات في وإذراعه اليمنى الجزء السفلي من أدى إلى بتر مما أداة بسبب ب و المتفجرات من مخلفات الحر انفجار 
 واع(.مصاب الوجه، وال

 الطريق(.تفسح ، والشرطة لحددالمستشفى المإعالم متطلبات )ال - ذاما• 
باستخدام وسيلة نقل  يقةدق 45 ، المستشفى على بعدتحليل شجرة األحداثالمزيد من اإلجراءات ) اتخاذ - ذاما• 

 (.بري 
لي عن الحالة  يتم إرساليمكن أن  : بعض المعلومات قد ال تكون متاحة لذلك مالحظة ل، على مراحتقرير أو 

 .األول تقرير ال إرسالر في التأخ  يجب ال ولكن 
 :القيام بما يلييجب صاب، الم إخالءبعد أن يتم ي. 

 التحقيق.في انتظار  ة المجاورة للحادث )موقع الحادث(المنطقإغالق /تحصين • 
 .تحت الحراسة موقع الحادث وضع إذا لزم األمر، يجب• 
 موقع الحادث قبل التحقيق.في المنطقة العاملون يدخل  أال  يجب • 
 قبل التحقيق.ع الحادث موقشيء من ي لمس أو ي زال أي  يجب أال  • 
لتحقيق بدء ال السابقةمدة أن الإذا لم يكن من الممكن ترك معدات معينة في موقع الحادث ألسباب أمنية )أي • 

لة منطقة / إزاعدم دخول أي شخص إلى العدم القدرة على توفير حراس أو التأكد من أو في حالة جدا؛  طويلة
 قدر ممكن قبلمع الحرص على السالمة بأكبر ع األدلة ، ينبغي بذل كل جهد ممكن لجمالعالمات(المعدات و 

 قياسات ورسم الموقع(.تسجيل رسم المخططات و و  )أي التقاط صور فوتوغرافية إزالة أي شيء
من  التأكديجب كما أخرى.  حددةنقطة مراقبة أو منطقة مالتوجه نحو جمع معداتهم و فراد األيجب على جميع • 

 .ةفي المنطقجميع العاملين وجود 
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 المراجع العامة. 11
صحة المهنية السالمة وال -10.20 المعيار، وبصفة خاصة IMASأ. المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام 

لدعم الطبي لعمليات إزالة ا -صحة المهنية السالمة وال - 10،40 والمعيارالسالمة في موقع إزالة األلغام و  –
 األلغام

 ام. سالمة موقع إزالة األلغ 10.20 المعيار - LibMASعمال المتعلقة باأللغام لأل المعايير الليبيةب. 

 سجل التعديالت. 12
 

 

الرقم 
 التسلسلي

 

 التاريخ
 يوم/شهر/سنة

 

 المعيار

 

/  قسمال
 الفقرة

 :قبل تم تعديله من
 االسم:

 المنصب:
 المنظمة

 
 

 مالحظات
 

1 24/10/15 10.40 
الدعم 

الطبي 
ألعمال 

 م إزالة األلغا

 

 الكل
رئيس  دوغ وير

العمليات/ ضمان 
دائرة األمم  الجودة

المتحدة لألعمال 
 المتعلقة باأللغام

مراجعة المعيار 
الحالي وإضافة 
التفاصيل الالزمة 

 له 

2 24/10/15 10.40 
 الملحق أ

رئيس  دوغ وير الكل
العمليات / ضمان 

دائرة األمم  الجودة
المتحدة لألعمال 

 المتعلقة باأللغام

 

 عيار جديدم

 

 
 


