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 مالحظة:
خضع المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام وتتعتبر هذه الوثيقة سارية المفعول ابتداء من التاريخ المبين على هذه الصفحة. 

(LibMAS للمراجعة و )،ينبغي على المستخدمين التأكد من استخدام أحدث نسخة من كل وثيقة فيما يتعلق  لذا التنقيح بشكل منتظم
بالمعايير. أحدث نسخة للمعايير هي تلك التي يتم نشرها على الموقع اإللكتروني للمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات 

 www.lmac.gov.lyالحروب وعنوانه 

 
 

 حقوق الطبع والنشر

 . (IMAS) المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغامتم إعداد هذه الوثيقة استنادا إلى 

ميع الحقوق ج -2017 .المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبتعود ملكية هذه الوثيقة في شكلها الحالي إلى 
 فوظة.مح
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 تمهيد
الجودة والرقابة و  ناصر السالمةع (LibMAC) المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبتبّنى 

مال المتعلقة في المعايير الليبية لألع (IMAS) المتعلقة باأللغام عمالالمعايير الدولية لألمن  التي تمثل جزءا  
ية المتفق عليها في المبادئ التوجيه األسسوذلك بهدف ضمان محافظة هذه األخيرة على   (LibMAS)باأللغام

 المتعلقة باأللغام. عمالللمعايير الدولية لأل
 

ة على إعداد مواد المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام ومراجعتها وتنقيحها بدعم من تقنيوُتشرف لجنة 
يمكن االطالع على أحدث نسخة من كل و المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية الموجودة في ليبيا. 

 www.lmac.gov.ly يبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب معيار على الموقع اإللكتروني للمركز الل
 

م في األلغاب" في المعايير الليبية لألعمال المتعلقة يمكنيتم استخدام عبارات "ال بد من"، و"يجب"، و"ينبغي" و"
ه من قيام بيجب ال الذي مراألأي  متطلبات:شارة إلى أحد الاإلطار التالي: يتم استخدام "ال بد من" أو "يجب" لإل

فّضل يتم استخدام "ينبغي" لإلشارة إلى متطلبات أساليب أو مواصفات يُ و أجل ضمان االلتزام بهذه المعايير. 
ار سموب أو " لإلشارة إلى أسليمكنتوفرها ولكنها قد تكون مختلفة عندما يتم تقديم أسباب تبّرر لذلك. وتستخدم "

 عمل ينبغي النظر فيه ولكن ليس من الضروري تطبيقه.
 

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

 لدعم.ارئيسية وعناصر الزالة األلغام المقرات تنفيذ مشاريع أو مهام إزالة األلغام. وتشمل منظمات إ
 تجارية أو غيرأو عسكرية  أو مصطلح "منظمة األعمال المتعلقة باأللغام" إلى أي منظمة )حكومية 

ة متعلقحكومية / منظمات المجتمع المدني( مسؤولة عن تنفيذ المشاريع أو المهام المرتبطة باألعمال ال
 كيال.أو مستشارا أو و  فرعيارئيسيا أو  متعهدل المتعلقة باأللغام باأللغام. قد تكون منظمة األعما

" و"منظمة األعمال المتعلقة باأللغام" لوصف نفس الهيئة إزالة األلغاممنظمة ويتم استخدام مصطلحي "
 وكمصطلحين مترادفين في إطار هذا المعيار.

 

http://www.lmac.gov.ly/
http://www.lmac.gov.ly/
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 مقدمة. 1
ت جميةع األلغةام ومخلفةاأمةاكن تحديةد  فةيفةي ليبيةا  ةسةانيإنألغةرا  إزالةة األلغةام عمليات  الهدف منيتمثل  1.1
ميةع إزالةة ج تتمةالتةي منطقةة اليطلةق علةى و . )أو تةدميرها(تهةاوإزال عّينعمق محدود إلى  القابلة لالنفجار بو الحر 

 .ُمَطّهرةمنطقة ها اسم المخاطر من
 بو مخلفةات الحةر  /األلغةام تحديةدل مةن أجةالمبذولةة د و جهةال استخدام كافةةعملية ي ف "تسليم األراضييتمثل " 2.1

أو  /و تقنيالمسح الو  تقنيالمن خالل المسح غير تها وإزالالتعرف عليها و  أو أي شك في وجودها القابلة لالنفجار
طلح المقصةود بمصة لتحديةد المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحةروبإلى  األمر يعودو . التطهير

 . "لةالمبذو د و جهال افة"ك
خطةةرة باسةةتخدام واحةةد أو أكثةةر مةةن يشةةتبه بأنهةةا منطقةةة فةةي يةتم إجةةراء عمليةةات المسةةح التقنةةي وذلةةك بالةةدخول  3.1
 .الميكانيكيةالكاشفة عن األلغام أو اإلزالة الكالب استخدام مثل اإلزالة اليدوية أو  إزالة األلغام أدوات
التةةي تةةم تنفيةةذه فقةة  فةةي المنةةاطق فةةي أفضةةل الحةةاالت وينبغةةي  هةةو النشةةاخ األخيةةر فةةي هةةذه العمليةةةالتطهيةةر  4.1

 .او يشتبه بخطورتها وهو أمر عادة مايتم التأكد منه بعد إجراء المسح التقني هاتأكيد خطورت
 /األلغةةامحتةةوي علةةى خطةةر تخطةةرة ال كةةان يشةةتبه فةةي السةةابق أنهةةا أن منطقةةة إلةةى إذا توصةةل المسةةح التقنةةي  5.1

المنةاطق ال تحتةا  هةذه خطةر معةروف". تحتوي على "ال منطقة فيجب إعالنها  ر،القابلة لالنفجا بو مخلفات الحر 
 .إلى تطهير

يجةةب علةةى المةةوظفين العةةاملين فةةي مجةةال إزالةةة االلغةةام بتواصةةل مةةع النةةاا الةةدين سيسةةتخدمون هةةذه االر   6.1
دمين النهةةائيين المسةةتخ لةةد الثقةةة هةةذه . ومةةن أجةةل بنةةاء لغةةر  بنةةاء الثقةةة بةةأن االر  لمنةةه وصةةالحة لألسةةتخدام

حلي لتواصل مع المجتمع المإلى ا منظمة األعمال المتعلقة باأللغام ن فيعاملو اليسعى من المهم أن إنه ألر  فل
جةةةةراءات وسةةةةير اإلهةةةداف و األوتةةةةوفير اإلحاطةةةة والتفسةةةةيرات فيمةةةا يتعلةةةةق ب احةةةل عمليةةةةة إزالةةةة األلغةةةةامفةةةي جميةةةةع مر 
منظمةة  اي تطبقهةتة" البكافة الجهةود المبذولةة، ال سيما فيما يتعلق "الوعي المتبادلأن يعزز ذلك ينبغي و العمليات. 

عتبةةر ويإزالةةة األلغةةام. بعةةد المجتمةةع المحلةةي طةةرف  مةةن" لهةةاتةةي يمكةةن تقبّ المخةةاطرة الو" األعمةةال المتعلقةةة باأللغةةام
 ال يتجزأ من عملية إزالة األلغام. االمجتمع جزءالتواصل مع 

 ألغةام أوعلةى وجةود دليةل  بهةا منةاطق ال يوجةد محةدودة فةيإزالةة ألغةام يات عملكون هناك حاجة إلجراء تقد  7.1
ي مسةةتخدمين النهةةائيين )أي فةةي المنةةاطق التةةلةةد  ال" "بنةةاء الثقةةةوذلةةك فةةي إطةةار  قابلةةة لالنفجةةار مخلفةةات الحةةروب

 (.ا  عسكري ا  وجودشهدت 
منظمةة األعمةال لجةودة أثنةاء عمةل مراقبةة اإجةراءات و الجةودة إجةراءات ضةمان اسةتخدام يفتر  هةذا المعيةار  8.1

 وإجةراءاتإزالةة األلغةام(  أعمةالضةمان الجةودة )قبةل وأثنةاء إلجةراءات التطبيةق المشةترك يساعد و . المتعلقة باأللغام
الثقةةةة بةةةأن األر  لمنةةةة  مسةةةتو  مقبةةةول مةةةنإلةةةى  الوصةةةولمراقبةةةة الجةةةودة )التةةةي أجريةةةت بعةةةد إزالةةةة األلغةةةام( علةةةى 

المركةز الليبةي لألعمةةال ة لكةل مةن مقبولةةيةتم تنفيةذها وعيةة أنشةطة إزالةةة األلغةام التةي يجةب أن تكةون نو . لالسةتخدام
 ألر .لوالمستخدمين النهائيين  المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

بةةةأن ضةةةرورية لمةةةنح الثقةةةة ال جةةةراءات والمسةةةؤولياتاإلتنظةةةيم و الويحةةةدد  "التطهيةةةر"يقةةةوم هةةةذا المعيةةةار بتعريةةة   9.1
 بطريقة مناسبة. امعالجتهقد تمت ُمطّهرة وأّنه يمها التي تم تسلاألر  
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ن مةمنطقةة خاليةة الأن يجب أن يتم التوصل إلى ". التطهير"على نطوي العديد من أنشطة إزالة األلغام تال  10.1
 راجةةع:مةةا كةةان ذلةةك ممكنةةا. )دون تطبيةةق عمليةةات التطهيةةر الكاملةةة كل القابلةةة لالنفجةةار مخلفةةات الحةةروباأللغةةام و 
لمعةةايير الدوليةةة فقةةا لو تعةةديل الفةةي انتظةةار  -، تسةةليم األراضةةي08.20 ايير الليبيةةة لألعمةةال المتعلقةةة باأللغةةامالمعةة
 . تسليم األراضي( 07.11 المتعلقة باأللغام عماللأل

 ل للتطهيرتعريف مفص  . 2
قةةةد اسةةةتكملت  اممنظمةةةة األعمةةةال المتعلقةةةة باأللغةةةتكةةةون أن  بعةةةدمكتملةةةة األر  "تطهيةةةر" عمليةةةة  يةةةتم اعتبةةةار 1.2
 مخلفةاتو جميةع األلغةام المخةاطر التةي تشةكلها موقةع تحديد التي تضمن  المسح الغير تقني .والمسح التقني أعمال
 جميةع إزالةة أو تةدميرال بد أن تكون قد تمت و عمق محدد.  وفي حدودفي منطقة محددة  القابلة لالنفجار الحروب

 .المخاطر ذات الصلة )وفقا لخطة التنفيذ(
 لةىإ استنادا  أو  تقنيالمسح الو  تقنيمسح غير التطهير عبر عمليات الالمنطقة التي تحتا  إلى  ديينبغي تحد 2.2

 موثوقة.أخر  معلومات 
رات علةى التأثيتقييم على استنادا   ،ةإنسانيألغرا  إزالة األلغام  عمليات في ،: يتم تحديد األولوياتمالحظة 3.2

 لتحتية الوطنية واألولويات االقتصادية.البنية االمعني مقابل المجتمع 
 

أو غيرهةا مةن  تقنةيالمسح الو  تقنيتطهير عبر أنشطة المسح غير اللعمليات الينبغي تحديد العمق المطلوب  4.2
القابلةةة  مخلفةةات الحةةروبعمةةق األلغةةام و  التةةي تسةةاعد علةةى التعةةّرف علةةىو يمكةةن االعتمةةاد عليهةةا التةةي اإلجةةراءات 
العمةةق  عنةةداألخطةةار المتوقعةةة بشةةكل موثةةوق تحةةدد أنهةةا  التةةي ثبةةتطهيةةر جةةراءات التإام يجةةب اسةةتخدو . لالنفجةةار
 .أو تحته المطلوب

 
األلغةام إزالةة للعمةق فةي عمليةات الحةد األدنةى تحديةد عنةد مهمةة هةي أيضةا فيمةا بعةد األر  غالل طريقة است 5.2
 النهائيين.لمنة للمستخدمين ستكون األر  يضمن أن ي الذ
، رالقابلة لالنفجةا المحلية لفات الحروبمخو  االلغام المزروعة موثوقة عن عمقالمعلومات غياب الفي حالة  6.2
إذا ما سطح األر  األصلي. مستو  قاا من سم يُ  13 أقل منال يجب أن يكون الحد األدنى لعمق البحث فإن 
ثةور علةى المخةاطر وإزالتهةا الع مةن أجةلاألدنةى للعمةق  الحةد يجةب زيةادةتقةع علةى عمةق أكبةر،  المخةاطرأن تبين 
 .على أنها أر  ُمطّهرةال يمكن تسجيل األر  فإنه  االستخدام النهائي لألر . إذا لم يتم ذلك نوعكان  مهما

 
 مسةةح أوال)عةن طريةةق تأّكةد أو االشةةتباه تم يةة مةا لةةمسةةم  13لعمةق البحةةث الةةذي يبلة   الحةد األدنةةى اعتمةةاديةتم  7.2

فةةي هةةذه الحالةةة يجةةب إجةةراء و علةةى عمةةق أكبةةر،  توجةةد القابلةةة لالنفجةةار الحةةروبمخلفةةات  /أن األلغةةام بةة( التطهيةةر
 .التطهيرعمق البحث / لتحديد الحد األدنى المطلوب من أجل مخاطر للتقييم 

 
م، سة 13علةى عمةق أقةل مةن تقةع  القابلة لالنفجةار مخلفات الحروبأن األلغام / تأّكد أو االشتباه في تم إذا  8.2

 التطهير.عمق البحث / ص يتقلمن الممكن 
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تةي الاأللغةام األعمال المتعلقة بمنظمة التنفيذية لخط  الفي لة مفّص التطهير بحث / الكون أعماق تيجب أن  9.2
ام، مةةن أجةةل المهةةأوامةةر فةةي كةةذلك و ، المركةةز الليبةةي لألعمةةال المتعلقةةة باأللغةةام ومخلفةةات الحةةروبلموافقةةة تخضةةع 

 اءلة.وضمان الوضوح والمسحفظها وتسجيلها 
 

 :التاليةسباب أخر ، وذلك لأل من مهمة إلى عمق البحث المطلوبيختلف  10.2
قةةد و تقةةع تحةةت األبنيةةة المنهةةارة.  القابلةةة لالنفجةةار مخلفةةات الحةةروباأللغةةام و أن  معةةروفمةةن الكةةون يقةةد  .أ

مكشةةوفا   سةطح األر  األصةليلجعةةل فةةي هةذه المنةاطق إزالةةة جميةع األنقةا  تتطلةب عمليةات التطهيةر 
 .هتحتيتم البحث  حتى

واحةد  امتةر قصةف بقةذائف الهةاون، اللمدفعيةة أو ا ت لقصفتعرضالتي األماكن قد يبل  عمق البحث في  .ب
 أو أكثر.

قنابل كبيةرة، قةد يكةون عمةق البحةث من المعروف أنها تعرضت لقصف باستخدام يكون التي ماكن األفي  . 
 الالزم لتحديد موقع القنابل عدة أمتار.

الرمةةال مةةع مةةرور تتحةةرك فةةي المنةةاطق الرمليةةة حيةةث  القابلةةة لالنفجةةار مخلفةةات الحةةروبو  لغةةاماألقةةد تقةةع د. 
 .استخدام إجراءات تفتيش عميقعمليات تحديد الموقع األصلي لأللغام تتطلب قد  في هذه الظروفالوقت. 

 
لتةي اطهيةر فةي المنةاطق عمليةة التء المعدنيةة الصةغيرة أثنةاء : قد ال تكون هناك حاجة إلزالة جميةع األجةزامالحظة

معةةةدني المحتةةو  ذات ال القابلةةة لالنفجةةار مخلفةةات الحةةروباأللغةةام و مكّونةةة مةةن  فيهةةا مةةن المعةةروف أن المخةةاطر
 ويمكةنالجةودة فقة  علةى اختبةارات التلةوث بالمعةادن.  ضةب عمليات ضةمان الجةودة أو أن تعتمد  . ال يجبكبيرال
حجةم أصةغر المخةاطر ب اختبارات التلوث بالمعةادناالعتماد على  الجودة( ضب )ضمان الجودة أو  هذه العملياتل

 أو أكبر منه. المتوقعة
 

ة دقيقةة للمنطقةةالحةداثيات تةوفير اإل المركةز الليبةي لألعمةال المتعلقةة باأللغةةام ومخلفةات الحةروبيجةب علةى  11.2
ع موقةالخةا  بأمر المهمة قة وثيوذلك في األلغام  إزالةإلى منظمة للتطهير التي يجب تطهيرها والعمق المطلوب 

 إلى: أيضا   أمر المهمة يشيرقد و العمل. 
 وضعهالدائم التي سيتم  حديدالت .أ
 المحي  الذي قد يكون ضروريا   حديدت .ب
 استخدامهاالتي سيتم  إزالة األلغام أساليب . 
 ومراقبة الجودةالجودة تفاصيل متطلبات ضمان د. 

 

لةة القاب مخلفةات الحةروبالموقةع وإزالةة جميةع مخةاطر األلغةام و ي تطهيةر فة الثقةةَ مةد   العوامةل التاليةةتحدد  12.2
 محدد:العمق الفي المنطقة التي تم تطهيرها إلى  لالنفجار

ص فيما يخاالعتماد التشغيلي  الحاصلة علىاأللغام األعمال المتعلقة بمنظمات  /منظمة اللجوء إلى أ. 
 التي سيتم استخدامها عمالألا

 رسات اإلدارية المناسبةالممااستخدام ب. 
 التي تم القيام بها.  لألنشطةالجودة  ضب و  الجودة ضمان عمليات . 
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يش. والتفتةالمراقبةة ومتطلبةات  التطهيةروعمةق  هةاالترتيبات التعاقدية تحديد المنطقة المةراد تطهير يجب على  13.2
ز أو باالتفةاق مةع المركة لفةات الحةروبلمركةز الليبةي لألعمةال المتعلقةة باأللغةام ومخمةن طةرف ا يمكن تحديد ذلكو 

 خالل الترتيبات التعاقدية.
 :وعلى سبيل المثال

الترتيبةات التعاقديةة بطريقةة ، صةياغة األلغةامتاريخ زراعةة ر مستو  سطح األر  منذ تغيّ يجب في حال  .أ
 المطلوب.التطهير عمق بشأن ب سوء الفهم جنّ تُ 
بشةةأن يجةةب االتفةةاق علةةى أي تعةةديل و . التطهيةةر المطلةةوب مةةع تقةةدم أعمةةال التطهيةةريمكةةن تعةةديل عمةةق  .ب

لقةة األعمال المتعالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب ومنظمة طهير بين عمق الت
كمةةا التعةةديالت التةةي تزيةةد مةةن عمةةق البحةةث يجةةب تسةةجيل و رسةةمي. علةةى أن يةةتم تسةةجيله بشةةكل  األلغةةامب

 .ألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبعليها المركز الليبي لادق صيأن يجب 
 العقد على التواصل مع المجتمع بالشكل مناسب.يجب أن ينص  . 

 المسؤوليات. 3

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب 1.3
 :أن يقوم بما يلي المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبعلى  يجب
 المنطقة المراد تطهيرها وعمق إزالة األلغام في العقود واالتفاقيات. تحديد .أ
 .رتطهيضمان الجودة ليتم تطبيقها على عقود واتفاقيات العمليات تحديد المعايير والمبادئ التوجيهية ل .ب
طهيةر باعتبارهةا منظمةات قةادرة علةى القيةام بعمليةات التاأللغةام األعمال المتعلقةة بمنظمات لعتماد منح اال . 

 .باستخدام إجراءات محددة
 .بعد إزالة األلغامما ضواب  مرحلة ضمان الجودة و إجراءات ضمان تطبيق د. 
 .األلغاماألعمال المتعلقة بمنظمات توفير نظام لمراقبة عمل ه. 
 االحتفاظ بسجالت تبين حالة كل منطقة خطرة معروفة.و. 

 

 األلغامب األعمال المتعلقةمنظمات  2.3
 :بما يلي التي تتولى عمليات التطهيراأللغام األعمال المتعلقة بمنظمات تقوم ال بد أن 
 المركةةةز الليبةةةي لألعمةةةال المتعلقةةةة باأللغةةةام ومخلفةةةات الحةةةروب مةةةنالتشةةةغيلي االعتمةةةاد الحصةةةول علةةةى  .أ

 .هاإلجراءات التي سوف تستخدمل
 .المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام تطبيق .ب
ل المتعلقةة المركةز الليبةي لألعمةاوفقا لمتطلبةات عمال التي تم القيام بها المتعلقة باأللوثائق اإعداد وإتاحة  . 

 .باأللغام ومخلفات الحروب
روخ لشوفق ااألراضي  القيام بعمليات فيتطبيق الممارسات اإلدارية واإلجراءات التنفيذية التي تهدف إلى د. 

 ./ االتفاقات المحددة في العقد واالتفاق
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ى ولثةار ذلةك علة أنشطة إزالة األلغام في المنطقةةلمجتمع المتضرر من األلغام بجميع لتام العلم الضمان ه. 
 المجتمع.

ام لتنفيةذ مهةمصةادقة عليهةا لل المركةز الليبةي لألعمةال المتعلقةة باأللغةام ومخلفةات الحةروبإلى  تقديم خطةو. 
 عن المركز. إزالة األلغام التي تصدر
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 ةالمراجع العام. 4
 .متطلبات التطهير: 09.10 على وجه الخصو ،و ، المتعلقة باأللغام عمالالمعايير الدولية لأل .أ
عةايير لمتعةديل وفقةا لالفةي انتظةار  –تسليم األراضي : 08.20 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام .ب

 تسليم األراضي. 07.11 المتعلقة باأللغام عمالالدولية لأل

 سجل التعديالت. 5
 
 

الرررررررررررررررر   
 التسلسلي

 

 التاريخ
 سنةالشهر/اليوم/ال

 

 المعيار

 

 / الفقرة قس ال

 

 :طرف ت  تعديله من
 س :اإل

 المنصب:
 المنظمة

 

 

 مالحظات
 

1 15/10/15  
 متطلبات التطهير 9.10

 
 الكل

 دوغ وير
 رئيس العمليات/ ضمان الجودة

دائةةةرة األمةةةم المتحةةةدة لألعمةةةال المتعلقةةةة 
 باأللغام

ار الحةةالو ضافةةا   لمعيةةامراجعةة  
 له التفاصيل الالزم 

 


