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 2017يناير النسخة الثانية:
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 الهيئة الوطنية المسؤولة:

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب بتفويض من وزارة الدفاع

 ير في المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبللتواصل: نائب المد
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 :مالحظة

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

لفات بالمعايير. أحدث نسخة للمعايير هي تلك التي يتم نشرها على الموقع اإللكتروني للمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخ
 www.lmac.gov.lyه الحروب وعنوان

  

 حقوق الطبع والنشر

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

الحقوق  جميع -2017. المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبتعود ملكية هذه الوثيقة في شكلها الحالي إلى  
 .محفوظة

mailto:quality.assurance@lmac.gov.ly
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 مقدمة. 1
 لكشف والحفر الكامل.جهاز اإشارة  قق منتفاصيل إجراءات التحيتناول هذا الملحق  1.1

 إجراءات جهاز كشف اإلشارة. 2
 ى مزيل األلغام عند سماع / مالحظة إشارة جهاز الكشف القيام بما يلي:يجب عل 1.2

 
 قاعدةالالمطلوب إلى أمام عصا بجهاز الكشف إلى الحد األقصى البحث تذكر وجود إشارة مع مواصلة  .أ

 إشارات أخرى.من احتمال وجود لتأكد للتداخل على الجانبين، لوالحد األدنى 
 إشارات أخرى )إن وجدت(.عليه تذكر وجود أي من مواصلة البحث من اآلإذا كان  .ب
ذا إمواصلة البحث )إذا كان الغطاء النباتي كثيف،  منمن غير اآل بأنهاتخاذ قرار : قد يتم مالحظة .ت

لى إأو غيرها من المخاطر وما  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارالتسبب باضطراب  هناك إمكانية تكان
طر تقييم المخا انتظارباستخدام الكاشف بيجب التوقف عن البحث ذلك أثناء البحث(، وفي هذه الحالة 

 اإلشارة. ق منو / أو التحق
للتأكد ) / إشارات م تحديد إشارةفي حال تنقطة البداية باستخدام الكاشف من تكرار عملية البحث ينبغي  .ث

 (.أقرب إشارة أوالا تحديد من 
 الحدود القصوى لإلشارةعزل عند عالمات  3ا باستخدام رأس البحث ووضع عزل اإلشارة عند اكتشافه .ج

ولكن  إضافية إذا لزم األمريتم عزل إشارات ، اليمين واليسار(، أو عالمات أخرى معتمدة. قد مام)األ
ات : قد يوافق المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفمالحظةاألقرب أوال. ب يجب التحقق

 استخدام عالمات بديلة.على  لغاملمنظمة األعمال المتعلقة باأل الحروب
 معزولة وتحديد أي سطح معدني.الشارة لإلبصري التفقد ال .ح
 .لقيام بذلكامن كان من اآل إذابعناية  معدنيالسطح الإزالة  .خ
شاف في حالة اكت شارةاإلإجراءات تحقيق على أن يتم تنفيذ معزولة مرة أخرى، الشارة التحقق من اإل .د

 .إشارة
ع لية لجميإزالة عالمات العزل )إجراء نفس العم، يتم تحقق مرة أخرى البعد على إشارة  لم يتم العثور إذا .ذ

 معزولة(.الاإلشارات 
كامل البحث الإجراء يتم مرة أخرى القيام بعالمات العزل، تمت إزالة كافة إذا لم تكن هناك إشارات و  .ر

 إلى األمام.نقل عصا القاعدة من البداية، قبل باستخدام الكاشف 
 المشرفطلب المشورة من ب في الظروف التي توجد فيها إشارات متعددة يقوم مزيلو األلغام :حظةمال .ز

 قرب(،ألاشارات الفردية )بدءا من اإل مثل القيام بالتحقق من اإلجراءات المناسبة،بشأن قائد الفريق( )
 (.ممر جديد إلزالة األلغام )فتح فوااللتفاوالترسيم حفر كاملة، القيام بعمليات و 
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 ضافية لإلجراءات عند كشف اإلشارةاإلالمتطلبات . 3
حددة إلى األمام من المسرب كشف داخل منطقة البحث المجهاز الجميع إشارات  من ققيجب التح .أ

 بالحد األدنى. الجانبينمن سم  10مسافة فاصلة تبلغ )عصا القاعدة( وب
 المنطقة المجاورة ليتممواجهة قوم بعزل أو وضع عالمة على مكان اإلشارة الشخص الذي ييجب على  .ب

 .منها ققالتح
 .كشفجهاز الإشارة  ق منقبل التحقعليها وذلك  عالمةوضع يتم تحديد الموقع الدقيق لإلشارة و  .ت
 كشف.جهاز المنطقة إشارة في وضع أي شيء ال ُيسمح ب .ث
 شارة من هذا الموقف.لإلالجزء الخلفي لوضع عالمة على محاولة ال يجب القيام باي  .ج
 .هة أخرى ن المنطقة التي تم تطهيرها من جمفي حالة الضرورة االقتراب ي ينبغ .ح
 رة.بعناية خارج موقع لإلشا هاشارة للتأكد من وضعاإليجب توخي الحذر الشديد عند استخدام عالمات  .خ

 

 اإلجراءات عند كشف اإلشارة –: مثال 1صورة 
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 عن طريق الحفر التحقق من. 4
 الحفر عن طريقجهاز الكشف إشارة  من قتحقفيما يلي تفاصيل إجراءات ال 1.4

 
 .قلتحقعملية اب)إشارة معزولة( قبل البدء ق منها التحقالتي سيتم الفحص البصري للمنطقة يجب القيام ب .أ

 كاشف.الباستخدام المنطقة إعادة فحص و  ،إذا كان ذلك آمنا األرض دن على سطحايجب إزالة أي مع .ب
قرب الحافة األسم إلى الخلف من عالمة العزل األمامية ) 10عن  قياس ما ال يقلمزيلو األلغام بيقوم  .ت

 .قشارة( إلى أقرب نقطة لبدء التحقلإل
ي الخشب مزيلو األلغام بالتأكد من ترسيم الحافة األمامية للممر باستخدام عصا القاعدة، العاموديقوم  .ث

يبي المركز اللسمح بيض إذا األحمر / األ)المطلية باللون األحمر الصخور أو  األحمرالمطلي باللون 
 بذلك. لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

 

، ولكن يجب قبل القيام بذلك وضع قلتسهيل عملية التحقعصا القاعدة  إزالةيمكن لمزيلي األلغام  .ج
بيض إذا األحمر / األ)المطلية باللون األحمر الصخور أو  األحمرعامودين خشبيين مطليين باللون 

يسرى اليمنى والتين داخل الجهبذلك(  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب سمح
 حدود شريط / حبل الممر.داخل لعصا القاعدة 

ه مع وجسم بالحد األدنى  13القيام بحفر خندق بعمق ، قعند بداية التحقينبغي على مزيل األلغام،  .ح
 .شارة معزولةبالحد األدنى باتساع اإلخندق الاتساع مودي. ينبغي أن يكون امسطح ع

منة مجرفة( بطريقة آالمكشطة، الخندق بعناية نحو اإلشارات باستخدام األداة المعتمدة )ال يتم حفر .خ
خندق إلى األعلى من جانب إلى آخر. يجب تجنب أي ضغط القيام بذلك من أسفل الومنهجية. ينبغي 

 مفرط وحركات مفاجئة مع األداة.
 األرضإلى الحاوية ذات الصلة، وإعادة فحص التي يتم العثور عليها خطرة الدن غير امعال نقليجب  .د

ضمن عمق الخندق الذي أي إشارة غياب  عنديواصل مزيل األلغام التقدم إلى األمام كاشف. المع 
 سم. 13يصل إلى 

 .أكبر مقعلحفر األرض إلى اعتمادا على تقييم المخاطر، قد يحتاج مزيل األلغام، : مالحظة .ذ
 .رتطهيخطرة، وفقا لمتطلبات الاألجسام ال شارة و / أو تحديداإلتم مسح يحتى  قتستمر عملية التحق .ر
نفجار مخلفات الحرب القابلة لالها ألغام / أنتعّرف عليه بجزء مما ييجب على مزيل األلغام إذا كشف  .ز

 الكشف فقط عن أدنى جزء منمزيل األلغام بتوقف عن الحفر. يقوم ال الخطرةمن األجسام أو غيرها 
 ف عليه.التعرّ في للمساعدة الجسم 
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 إشارة عن طريق الحفر منق : مثال: التحق2صورة 

 مخلفات الحرب القابلة لالنفجار أو غيرها من المخاطر(األلغام /  )مالحظة: يتم وضع المثلث في منطقة آمنة عند تحديد

 لحفروااأللغام  سبراإلشارة عن طريق  من التحقق. 5
 للتحقيق في اإلشارة عبر الحفر فيما يلي تفاصيل الحد األدنى  1.5

 ح –النقاط أ الحفر، عبر اإلشارة  من للبند الثالث، التحققوفقا  .أ

 ومع ذلكة، دا األو التطهير األوضاع على أرض الواقع وعمق على األلغام  سبرعمق يعتمد مالحظة:  .ب
ضمان عدم وذلك بهدف  الحفرض عبر عمليات األر  من قسم قبل التحق 10تجاوز يأن يجب ال 

 .على عمق أكبر السبرعند مبرر غير ضغط وضع أي 

من سطح األرض إلى العمق سبر األلغام عمليات إجراء  قعند بداية التحقإذا لم يكن من الممكن  .ت
بدال يمكن المطلوب. السبر الحفر من أجل تحقيق عمق عمليات من محدد قدر يجب القيام بالمطلوب، 

 الحفر فقط.بعمليات سبر األلغام استبدال  من ذلك

على األرض السبر في درجة، وينبغي  30زاوية ال تزيد عن بسبر األلغام إجراء كافة عمليات  يجب .ث
 سم. 2.5ال تزيد عن مسافات 

 طعن.التجنب أي قوة مفرطة أو المسبار بحركة متساوية مع  يتم استخدام .ج
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مكشطة )أو غيرها من المجرفة، استخدام الإلشارة، امصدر  موقع وإذا أمكن حجمتحديد بعد يجب  .ح
 كشطال) بعناية إلزالة التربةالمسبار لحفر التربة للكشف عن هويتها. يمكن استخدام  األدوات المعتمدة(

 .المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبشريطة الحصول على موافقة ( اا جانبي

األرض ، وإعادة فحص المخصصةالحاوية نقلها إلى ذات الصلة غير الخطرة و  دنايجب إزالة أي مع .خ
يواصل مزيل االلغام التقدم إلى األمام عند توقف صدور أي إشارة ضمن عمق مع كاشف. مرة أخرى 

 .سم 13الخندق الذي يبلغ 

إلى عمق للقيام بعمليات حفر لألرض اعتمادا على تقييم المخاطر، قد تكون هناك حاجة، : مالحظة .د
 .أكبر

 .التطهيرخطر، وفقا لمتطلبات الجسم الشارة و / أو تحديد اإلتم مسح يتستمر عملية التحقق حتى  .ذ

ألغام / ما يتعرف عليه بأنه جزء ميجب على مزيل األلغام وفق عمليات الحفر في حالة اكتشاف  .ر
ن أقل عزيل األلغام فقط بالكشف الخطرة. يقوم ماألجسام أو غيرها من  مخلفات الحرب القابلة لالنفجار

 لمساعدة في التعرف عليه.جزء من الجسم بهدف ا

 إجراءات سبر األلغام والحفر الموصى بها:. 6

 والحفر الموصى بها:سبر األلغام فيما يلي تفاصيل إجراء  1.6

 على األرض(. ينركبتالالركوع ) يةوالحفر من وضعيجب القيام بعمليات سبر األلغام  .أ

من ، موديامع وجه مسطح عسم بالحد األدنى  13ات سبر األلغام، بعد حفر خندق بعمق تبدأ عملي .ب
 سم على طول وجه 5إلى األمام لمسافة أقصاها و خندق لل ى يسر الأو ى اليمنسواء من الجهة سفل األ
 سم. 2.5أقصاها وبمسافات فاصلة خندق ال

 .درجة 30سبر أقل من زاوية أجل تحقيق ينبغي حمل المسبار بشكل أفقي عن األرض وذلك من  .ت
م س 2.5مسافة أقصاها المسبار على  على مستوى واحد، نقلسبر األلغام استكمال إجراءات يتم، عند  .ث

 الكامل.بخندق الواجهة سبر وتتكرر العملية حتى يتم  ،صعودا
بر سسم( وبعد ذلك، يتم تكرار عملية  5)أي بحد أقصى السبر مسافة ليتم حفر الخندق إلى األمام  .ج

 .األلغام
 إذا لزم األمر.يشير إليه المسبار، وحفره بالكامل  أي جسم صلببصرياا في يجب التحقق  .ح

 

 



 2017 جانفيالنسخة الثانية:  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامالملحق ب                 09.10/1المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

 

 2017 جانفيالنسخة الثانية:   الملحق ب                 09.10/1لألعمال المتعلقة باأللغام  المعايير الليبية

8 

 

 الحفرو  السبر يق في إشارة عن طريق: مثال: التح3صورة 

 الحفر الكامل. 7
ء إجراباإلجراء هذا وبالتالي يجب أن يتم استبدال ، الفي بعض المناطق غير فعّ قد يكون جهاز الكشف  1.7

ي أمثلة العمق المطلوب. فيما يلعلى مخلفات الحرب القابلة لالنفجار وجود كل األلغام / الحفر الكامل لضمان 
 حفر كاملة:على الحاالت التي تتطلب إجراءات 

  كبير مما يجعل من المستحيل التمييز بين اإلشارات.بشكل بالمعادن التربة تلوث 

 ير تعويض )توازن األرض(، أو غعلى القدرة األرض غياب  مغناطيسية معتربة معدنية منطقة احتواء ال
 خل.اقادرة على منع التد

  ونة أبعد من نطاق أجهزة الكشف )مدفالذي من المتوقع العثور عنده على األلغام لعمق لالحد األقصى
 حركة األرض(.بسبب على عمق كبير عمدا أو 

 كهرومغناطيسي(.بيئة، واإلشعاع الال)معّطل أو يتأثر بشكل سلبي كاشف ال 

  واألسيجة والصخور ،والسواتر ،الخنادق، المخابئمثل ، وائقللتحقيق أو إزالة العوجود حاجة. 

 الكامل: فيما يلي تفاصيل الحد األدنى من متطلبات إجراء الحفر 2.7

 1لممر إزالة األلغام التي يبلغ العرض الكامل  منق سم. ويتم التحق 13 حفراليكون الحد األدنى لعمق  .أ
سم على كل جانب من الممر  10أي مساحة عرض أخرى متفق عليها( وعلى األقل متر )أو 

 )التداخل( إلى هذا العمق.
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أي مساحة عرض أخرى متفق )أو متر على األقل  1.2بعرض إنشاء خندق مزيلو األلغام بيقوم  .ب
إلى ( إلخ ،وائقأقرب إشارة كاشف )عخلف سم  20ما ال يقل عن و مع وجه مسطح رأسي، عليها( 
 على األقل. سم 13عمق 

ينبغي وباالنتقال من جنب إلى آخر، و معتمدة الدوات األخندق بعناية إلى األمام باستخدام ال يتم حفر .ت
 .أسفل الخندق إلى األعلى. يجب تجنب أي ضغط مفرط والحركات المفاجئة مع األداة القيام بذلك من 

، مخلفات الحرب القابلة لالنفجارلي لأللغام / لإشارات سابقة حول وجود حاتكون هناك أي ال قد  .ث
 .ال يتم استخدام كاشف لتحديد أي إشاراتتوخي مزيلو األلغام الحذر بما أنه يجب  وبالتالي

الحفر يمكن تبديل  وتأكيد ما إذا كان ،لفحص مستوى تلوث التربةالكاشف بانتظام م استخداينبغي  .ج
 .باستخدام الكاشفإجراء البحث ب الكامل

 من قالتحق 5لما تم وصفه في البند  مماثلبشكل  الحفر الكاملة اتأثناء عمليالمسبار  كن استخداميم .ح
 اإلشارة عن طريق سبر األلغام والحفر

يجب وضع عالمة على عصا القاعدة عن استخدامها في عمليات سبر األلغام وذلك على مسافات  .خ
مساعدة مزيل األلغام في من شأنه ذي ا، األمر العبر طولهبالحد األقصى سم  2.5فاصلة تبلغ 

 الحفاظ على المسافة المطلوبة.

 

 

 : عمليات الحفر الكامل 4صورة 
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عن األلغام  السبرعن طريق الحفر و متطلبات إضافية للتحقيق في اإلشارة . 8
 والحفر كامل

 لحفر الكامل:األلغام وا عن السبرو للتحقيق في اإلشارة عبر الحفر فيما يلي تفاصيل الحد األدنى  1.8

المنطقة الحفر الكامل مواجهة شارة أو اإل منق عند التحق قوم باإلجراءاتالشخص الذي ييجب على  .أ
 .منهاق التحق المجاورة ليتم

 ق.دقيق قبل البدء في عملية التحقاإلشارة بشكل موقع يجب وضع عالمات ل .ب
 شارة.في اإل قعادن للمساعدة أثناء عملية التحقيجب استخدام أجهزة الكشف عن الم .ت
نب آمنة بهدف تج منهجية /قنية تالحفر الكامل من منطقة واضحة باستخدام و  شارةق في اإليجب التحق .ث

 خطرة.من األجسام المخلفات الحرب القابلة لالنفجار أو غيرها لأللغام / أي اضطراب 
ات الحرب مخلفاأللغام /  قمةعلى  السبرأو تجنب الحفر ة من أجل ممكنالد و جهاليجب بذل كل  .ج

ادة ، السيما خالل العمل في مناطق من المحتمل أو المؤكد تلّوثها باأللغام المضالقابلة لالنفجار
 فراد.لأل

جافة الظروف المناخية الالتي قد تكون كذلك بسبب  صلبةالاألرض  يمكن استخدام المياه من أجل تليين .ح
جنب حذر لتيتم القيام بذلك بكل  كاملة.شارة أو عملية الحفر الفي اإلق قبل البدء في التحق للغاية

 .ألرضلاضطراب ال لزوم له 
 .للجسم للمساعدة في التعّرف عليهالحد األدنى مزيلو األلغام بكشف يقوم  .خ
لى اتراا عأن تكون أكثر تو ق )خالل عملية التحقأهمية لتعزيز عمليات مراقبة مزيلو األلغام ينبغي إيالء  .د

 .أثناء تنفيذ هذا اإلجراءتقع ية من حوادث األلغام نسبة عالبما أن (، سبيل المثال

 يالصندوقمن النوع  نقاط تحذيرية من األلغام المضادة لألفراد. 9
الخطر المحتمل أو مناطق الخطر المؤكد عند العمل في مناطق  الحذرأقصى درجات  ةمارسميجب  .أ

 4قم ر لغام اإليرانية والروسية األ )على سبيل المثال من النوع الصندوقيألفراد باأللغام المضادة ل
قد مان إذا كان صمام األ، السيما الطرفمن  بازرةالتي تتضمن صمامات  على التوالي( PMD-6و

 أو مفقود.أو خرج من مكانه اضمحل، 
اجعة ة. كما يجب مر اإلشار  منق مساعدة أثناء عملية التحقلاإلمكان ل لكشف عندجهاز ام استخداينبغي  .ب

 .أماناا وفعالية سجالت حقل ألغام لفهم األسلوب األكثرسح و مثل المالمعلومات 
 منق أو التحق ،األلغام غير مؤكديكون فيها اتجاه الظروف التي في  يجب توخي أقصى درجات الحذر .ت

 تجنب أي اضطراب في الصمامات.أمر ال بد منه وذلك من أجل الصمامات 
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 غوغل( على التوالي المضادة لألفراد )المرجع: موقع PMD-6و 4األلغام اإليرانية والروسية رقم   –: مثال 6و  5ورةص

اإلجراءات عند تحديد موقع مخلفات الحرب القابلة لالنفجار أو غيرها من . 10
 األجسام الخطرة

أو  النفجارمخلفات الحرب القابلة ل/  ألغاميعتقد أنه رؤية ما يجب على مزيل األلغام القيام بما يلي عند  1.10
 غيرها من األجسام الخطرة:

)مثلث خشبي أحمر( وضع عالمة الخطر القياسية (، السبرأو  الحفرأعمال وقف البحث أو التحقق ) .أ
 مشرف ذات الصلة.ال، وإبالغ على األقل من موقع الجسمسم  10قبل 

. تهوحال هبهدف تأكيد موقعه ونوعجسم هذا الل)قائد الفريق( إجراء الفحص البصري على المشرف يجب  .ب
 .إذا لزم األمر التماس المشورة التقنية اإلضافيةباإلمكان 

فقا و باتخاذ القرار المناسب مشرف اليقوم الجسم هو من األجسام الخطرة إذا تم التأكيد على أن هذا  .ت
)انظر  ق ممر إزالة األلغامإغالمثل منظمة األعمال المتعلقة باأللغام، قياسية لإلجراءات التشغيل ال

، (أللغاماأنظمة وضع العالمات في مواقع إزالة  1 / 10.20 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام
 في الموقع.الجسم وإزالة أو تدمير 

و ألغام يتم إصدار تعليمات إلى مزيل األلغام بمواصلة عمليات التطهير عبر إعادة توجيه ممر إزالة األ .ث
ا من ء بممر إزالة جديد لاللتفاف على موقع األلغام / مخلفات الحرب القابلة لالنفجار أو غيرهالبد

 األجسام الخطرة التي تم تحديدها أو مواصلة العمل في الممر بعد التعامل مع المستجدات.
 
 

 

https://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.nolandmines.com/Mines/Ap-no4.jpg&imgrefurl=http://www.nolandmines.com/minesIsraelNo4.htm&h=162&w=284&tbnid=0qhUIjwYE-6ofM:&docid=7Gd4VLaOg4ugNM&ei=AV71VcOAGoHyaMP2rvAJ&tbm=isch&ved=0CFgQMyhVMFU4ZGoVChMIg4WljfTzxwIVATkaCh1Duwue
https://www.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.nolandmines.com/Mines/Ap-no4.jpg&imgrefurl=http://www.nolandmines.com/minesIsraelNo4.htm&h=162&w=284&tbnid=0qhUIjwYE-6ofM:&docid=7Gd4VLaOg4ugNM&ei=AV71VcOAGoHyaMP2rvAJ&tbm=isch&ved=0CFgQMyhVMFU4ZGoVChMIg4WljfTzxwIVATkaCh1Duwue
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 د موقعهاالتي تم تحدي الخطرةاألجسام ن أو غيرها م وضع عالمات على األلغام / مخلفات الحرب القابلة لالنفجار  –: مثال 7صورة 

تحديد مواقع األلغام / مخلفات الحرب القابلة  دالمتطلبات اإلضافية عن. 11
 لالنفجار أو األجسام الخطرة األخرى 

القابلة  مخلفات الحرباأللغام / قع اتحديد مو عند ضافية من المتطلبات اإل فيما يلي متطلبات الحد األدنى 1.9
 الخطرة: األجساما من لالنفجار أو غيره

                  

 نفجارمخلفات الحرب القابلة لال، المرور عبر األلغام / خالل تطهير مناطق القتالال يسمح للعاملين،  .أ
 يرهامتر إال بعد إزالتها أو تدم 1أو غيرها من األجسام الخطرة المحدد موقعها في ممر تطهير بعرض 

لة القاب مخلفات الحربت التي ال يتم فيها إزالة أو تدمير األلغام / يتم نقل مزيل األلغام، في الحاال .ب
ى ان علبشكل فوري، إلى ممر إزالة ألغام آخر أو يتم إعادة توجيه ممر اإلزالة لاللتفاف بأم لالنفجار

 .أو غيرها من األجسام الخطرة مخلفات الحرب القابلة لالنفجاراأللغام / 
مخلفات الحرب القابلة موقع األلغام / سم من  20في حدود  اجتياز األرضعامل ال يجوز ألي  .ت

 التي تم تحديد موقعها الخطرةاألجسام لالنفجار أو غيرها من 
 طرةالخاألجسام حيثما كان ذلك ممكنا يجب تدمير جميع مخلفات الحرب القابلة لالنفجار أو غيرها من  .ث

 في الموقع.
 ح/ أو نزع سال يجب العمل على تحييد و، ةغير عمليتبّين أنها مسألة  إذا لم يكن ذلك ممكنا، أو .ج

ذلك و  الخطرة ونقلها إلى مكان آمناألجسام مخلفات الحرب القابلة لالنفجار أو غيرها من األلغام / 
ن يرها مغأو ) القياسية لمنظمة األعمال المتعلقة باأللغاموفقا لإلجراءات المبينة في إجراءات التشغيل 

 (.المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب يهاالوثائق التي وافق عل
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ناك هبطريقة آمنة إذا كان  الخطرةاألجسام مخلفات الحرب القابلة لالنفجار أو غيرها من ينبغي نقل  .ح
 .تعامل معهامفخخة )عن طريق سحب جهاز التحكم عن بعد( قبل ال هاأناشتباه ب

د التي تم تحدي الخطرةاألجسام قابلة لالنفجار أو غيرها من مخلفات الحرب النقل األلغام / يجب  .خ
يد تحدفي الموقع في نفس يوم تدميرها خالل تطهير مناطق القتال من موقع إزالة األلغام أو موقعها 
 المركز على إبقائها في الموقع. إال إذا وافقموقعها 

دة الموجو  الخطرةاألجسام يرها من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار أو غاأللغام / ل جميع ييجب تسج .د
 حالة(.النوع و ، الالتاريخ، في الموقع في وثائق الموقع )المكان

 الخطرةاألجسام مخلفات الحرب القابلة لالنفجار أو غيرها من يجب وضع عالمات على األلغام /  .ذ
فصيل الموقع وت وتسجيل سبب إبقائها فيالنحو المناسب، على في نهاية يوم العمل  المتبقية في الموقع

                 في التقارير التشغيلية ذات الصلة.ذلك 
 


