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 مالحظة:

 تعتبر هذه الوثيقة سارية المفعول ابتداء من التاريخ المبين على هذه الصفحة. تخضع المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام
(LibMAS للمراجعة والتنقيح بشكل منتظم، لذلك ينبغي على المستخدمين التأكد من استخدام أحدث نسخة من كل وثيقة من وثائق )

المعايير. إن أحدث نسخ للمعايير هي النسخ المنشورة 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 

الحقوق  ميعج -2017 .لمتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبالمركز الليبي لألعمال اتعود ملكية هذه الوثيقة في شكلها الحالي إلى 
 محفوظة.
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http://www.lmac.gov.ly/
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 تمهيد

الجودة و عناصر السالمة والرقابة  (LibMAC) المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبتبّنى 
مال المتعلقة في المعايير الليبية لألع (IMAS) غامالمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللالتي تمثل جزًءا من 

ايير باأللغام وذلك بهدف ضمان محافظة هذه األخيرة على المبادئ المتفق عليها في المبادئ التوجيهية للمع
 الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام.

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

 ywww.lmac.gov.lعلى الموقع اإللكتروني للمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب 

م في األلغابيتم استخدام عبارات "ال بد من"، و"يجب"، و"ينبغي" و"يمكن" في المعايير الليبية لألعمال المتعلقة 
جل ه من أاإلطار التالي: يتم استخدام "ال بد من" أو "يجب" لإلشارة إلى أحد المتطلبات، أي أمر يجب القيام ب

ها، ل توفر ي" لإلشارة إلى متطلبات، أساليب أو مواصفات ُيفّض ضمان االلتزام بهذه المعايير. يتم استخدام "ينبغ
 أو مسار " لإلشارة إلى أسلوبيمكنيم أسباب تبّرر لذلك. وتستخدم "تكون مختلفة عندما يتم تقديمكن أن ولكنها 

 عمل ينبغي النظر فيه ولكن ليس من الضروري تطبيقه.

 ة باأللغام، يشير:النسخة من المعايير الليبية لألعمال المتعلقهده في 
 مصطلح "منظمة إزالة األلغام" إلى أي منظمة )حكومية أو غير حكومية أو كيان تجاري( مسؤولة عن 

 لدعم.اتنفيذ مشاريع أو مهام إزالة األلغام. وتشمل منظمات إزالة األلغام المقرات الرئيسية وعناصر 
 ومية، عسكرية، تجارية أو غير مصطلح "منظمة األعمال المتعلقة باأللغام" إلى أي منظمة )حك

ة متعلقحكومية / منظمات المجتمع المدني( مسؤولة عن تنفيذ المشاريع أو المهام المرتبطة باألعمال ال
ارا و مستشأتكون منظمة األعمال المتعلقة باأللغام متعاقدا رئيسيا أو متعاقدا فرعيا  باأللغام. يمكن أن

 أو وكيال.
األلغام" لوصف نفس الهيئة ب األعمال المتعلقةإزالة األلغام" و"منظمة  ويتم استخدام مصطلحي "منظمة

 وكمصطلحين مترادفين في إطار هذا المعيار.

 
 
 
 
 

http://www.lmac.gov.ly/
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 مقدمة. 1
 الفعالإعداد هذا المعيار بهدف توفير المبادئ التوجيهية والمواصفات التي تشجع على االستخدام اآلمن و  تم .أ

يدة. وات عديبيا. لقد تم استخدام اآلالت خالل عمليات إزالة األلغام لسنلآلالت في عمليات إزالة األلغام في ل
كن أن أن استخدامها يمإال أنه تم إثبات للجدل، مثيرًا على الرغم من أن استخدامها كان في بعض األحيان و 
 .إنسانيةألغراض األلغام إزالة عمليات ساعد على تحقيق بعض أهداف ي

طلبات متبتحقيق عطي ثقة تامة تتم معالجتها بطريقة ت" ما لم "أرض تم تطهيرها أرض باعتبارها مكن تسجيليال  .ب
 .09.10 لمعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامالتطهير وفقًا ل

يمكن و  أللغامإزالة األلغام في عمليات إزالة اآالت " إلى استخدام اً يشير مصطلح "عمليات إزالة األلغام ميكانيكي .ج
ة جموعة متنوعمتستخدم ألغام واحدة آلة إزالة أو  ميكانيكية واحدة ألغام واحدة تستخدم أداة لة إزالة آ يشمل ذلكأن 
 ستخدم مجموعة متنوعة من األدوات.تالتي اآلالت من  ادوات أو عدداألمن 

 ة األلغام." إلى وحدة من المعدات الميكانيكية المستخدمة في عمليات إزالميكانيكياً  يشير مصطلح "إزالة األلغام .د

ت، اسارّ الدّ آلة إزالة األلغام، مثل المرتبطة بالعمل عناصر  أو عنصرإلى يشير مصطلح "أداة ميكانيكية"  .ه
احدة و ألغام زالة إآلة تستخدم يمكن أن ، إلخ. مغناطيسالث، امناخل، المداحل، الحفارات، المحر ال، الفاّلحة

 تة أو قابلة للتبديل.تكون ثابيمكن أن التي  من األدوات المختلفةمجموعة 

 التحكم عن بعد.جهاز عن طريق أو تشغيلها آالت إزالة األلغام تم قيادة تيمكن أن  .و

 استخدام اآلالت أثناء عمليات إزالة األلغام. 2
 تم تقسيم اآلالت المستخدمة أثناء عمليات إزالة األلغام في ليبيا إلى أربع فئات عامة:ي .أ

  المحمية من األلغامالمركبات 

 التفجير تآال 

 آالت إعداد األرض 

 آالت الكشف 

يمكن االعتماد عليها للتفجير أو الكشف عن كافة األلغام بشكل عام وسيلة ال تعتبر آالت إزالة األلغام  .ب
خطرة، على الرغم من من المؤكد أنها في خطورتها أو في منطقة يشتبه  المتفجرات من مخلفات الحروبو 

 على إزالة األلغام أو ةقادر تكون يمكن أن تخدمة في إعداد األرض، أن بعض اآلالت مثل الحفارات المس
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 عادةالعمق المطلوب. تقتضي هذه الخطوة حدود في األراضي الخطرة إلى  مخلفات الحرب القابلة لالنفجار
 ةمءالمالاختبار  لىإالكالب الكاشفة عن األلغام استنادًا باستخدام القيام بعمليات متابعة سواء يدويًا أو 

التوافق مع بناء على عملية المتابعة هذه وذلك إجراء ضرورة يتم اتخاذ قرار بعدم يمكن أن و . تقييمالو 
 .المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام

تم يجزء واحد فقط من مجموعة من اإلجراءات التي يجب أن ي عمومًا هأللغام لزالة الميكانيكية اإلج. 
نيكية زالة الميكااإل". يجب أن تكون "منطقة تم تطهيرهاتسجيلها اعتبارها و بل قما في منطقة استخدامها 

الكالب االستعانة ب أو اً يدوياأللغام إزالة األلغام )إزالة أشكال أخرى من عمليات مع متكاملة أللغام ل
ر على قاد على أنهتم تقييم الجهاز إال إذا "، "دعت عمليات التطهير إلى ذلككلما  الكاشفة عن األلغام(

 .المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامالتوافق مع  بناء علىو زالة تنفيذ عمليات اإل

 مستوى ى إزالة األلغام فيها ميكانيكيًا إل تالتي تمو خطرة التي يشتبه بأنها المناطق تحتاج يمكن أن د. 
 تعانةاالس أو اً يدوياأللغام زالة )إ استنادا إلى تقييم المخاطرعمليات التطهير الالحقة وذلك آخر من 

 .تسليمها"أي خطر معروف" و خلو المنطقة من قبل اإلعالن عن الكالب الكاشفة عن األلغام( ب

حقة وذلك إزالة األلغام فيها ميكانيكيًا إلى درجة من عمليات التطهير الال تخطرة التي تمالالمناطق تحتاج ه.  
"أي ها من خلو قبل اإلعالن عن الكالب الكاشفة عن األلغام(  أو اً يدويلغام األ)إزالة  استنادا إلى تقييم المخاطر

 .تسليمهاخطر معروف" و 

 زالةاإلأو التي يشتبه بأنها خطرة التي يتم تسليمها بعد استكمال عمليات المناطق الخطرة يجب تسجيل و. 
لحة لعمليات صامعتمدة على أنها المستخدمة اآلالت  إال إذا كانتمناطق المسح الفني باعتبارها أللغام لالميكانيكية 

 إلزالة.ا

شف أو ك، قادرة على تفجير، تدمير، اً إزالة األلغام ميكانيكيالمستخدم في نوع الحسب اآلالت،  أن تكون يجب ز. 
 .هامها فيسيتم استخدافي المناطق التي  إيجادها المتوقع مخلفات الحرب القابلة لالنفجار إزالة أنواع األلغام أو

لذي يرد اوالتقييم المالئمة لى اختبار استنادًا إنفس األرض المرات التي تمر فيها اآللة على يتم تحديد عدد ح. 
الموقع.  فيتنفيذ الو / أو خطة منظمة األعمال المتعلقة باأللغام الخاصة ب التشغيل القياسيةإجراءات  تفصيله في

 ن مختلفين.لة لمعالجة نفس األرض في اتجاهياآليجب استخدام 

 عند اإلمكان(،يجب وضع عالمة على المناطق التي لم تعالج فيها اآللة األرض وفق ما هو مطلوب )ط. 
الة إز عمليات مزيد من أو من المؤكد أنها خطرة فإنها ستحتاج إلى الفي خطورتها كانت يشتبه ، وإذا هاليسجتو 

 ب الكاشفة عن األلغام.باالستعانة بالكال أو اً يدويأو  التاآلاأللغام باستخدام 
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 ق القتال فيباستخدام إجراءات تطهير مناط المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامسمح تيمكن أن : مالحظةي. 
رها من ألغام مضادة لألفراد أو غييؤكد عدم وجود  مالت، بناء على تقيياآلالمناطق التي تتم معالجتها بواسطة 

 أللغام.لتتطلب إجراءات إزالة الذخائر غير المتفجرة التي 

 المحمية من األلغامالمركبات  1.2
خدام يتم عادة استلحماية مستخدميها من االلغام والمخلفات الغير منفجرة .المركبات المحمية  تم تصميم .أ

اجة كون هناك حتني عندما فالمسح غير العمليات خالل المركبات المحمية من األلغام وعلى متنها أفراد 
ري الضرو الجهاز تركيب ، مع فنياً  اً ومسح اً نزاعالتي شهدت مناطق الفي غير ممسوحة  ة على طرق للقياد

 وإعداد األرض والكشف. لتنفيذ عمليات التفجير

ستخدام ايتم . وغالبا ما السالمةمتطلبات و  هاودور  هالنوعتبعا مركبة درجة الحماية على التختلف يمكن أن  .ب
 بطريقة اوغيرهمنظمات األعمال المتعلقة باأللغام من أجل نقل العاملين في المركبات المحمية من األلغام 

 اعتبارات أمنية أخرى.بسبب مناطق النزاع أو آمنة في 

 آالت التفجير 2.2
ب مخلفات الحر  آالت تفجير هي تلك اآلالت التي تم تصميمها بشكل عام لتفجير أو تدمير األلغام بدال منأ. 

 .والمحادل اتحاسات، الفالّ رّ دّ المثل  القابلة لالنفجار

، لغام لسنوات عديدةاألل و ختراق حقالمصممة لهذا الغرض من قبل القوات المسلحة ال التاآلم استخدتم اب. 
اد ن لألفر توفير ممر آماألوضاع القتالية التي تنتشر فيها القوات البرية في حقل ألغام لوكانت مفيدة للغاية في 

 المركبات.ى حتالعسكريين والمعدات و 

ليها عمن الوسائل التي يمكن االعتماد ية، ال تعتبر آالت التفجير إنسانألغراض إزالة األلغام في عمليات ج. 
ضغط للالمقاومة الصمامات األلغام مع دبوس سحب أو  عموماً كما أنها ال تفّجر ة، طو ضغملتفجير جميع األلغام ال

 . الزائد

زالة إسواء كانت عمليات للقيام بعمليات متابعة بعد استخدام اآلالت وذلك هناك ضرورة بسبب ما سبق ذكره، د. 
ة تم الكالب الكاشفة عن األلغام من أجل إعالن المنطقة بأنها "منطقب الستعانةباشكل يدوي أو األلغام تتم ب

 ". تطهيرها

عمق البحث إلى حدود  قادرة على اختراق األرض اتحاسات والفالّ رّ دّ تفجير مثل الالآالت أن تكون  ه. يجب
 .تقييموالالمالئمة . يجب تأكيد ذلك من خالل اختبار فيه موجودة األلغامالمتوقع أن تكون  الذي من المطلوب
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تم التي ي)المحدداآلالت المستخدمة لتفجير أو تدمير األلغام من خالل تطبيق الضغط على سطح األرض و. تشمل 
 .المصنوعة من الصلبعجالت التفجير و الرات ، ومقطو ها باستخدام اآللة(أو سحبها دفع

وصلة ة بـالمجّهز الت اآلمن األرض مثل التي تم إزالتها بعض اآلالت القدرة على تفجير األلغام لكون تيمكن أن ز. 
 " )أو ما شابه(.ALLU"فاحصة مفّتتة

 .ام الموجودةع األلغأنوا لتفجير في االتي سيتم استخدامها اآلالت تأكيد قدرة  تقييموالالمالئمة اختبار يجب على ح. 

 عمليات التطهيرتفجير قبل الآالت استخدام  1.2.2

 .لتأكيد وجود أو عدم وجود ألغام فنياللمسح للقيام بعمليات افي المقام األول التفجير تستخدم آالت أ. 

ة تشير أدلتوجد فيها  في المناطق التي اللتأكيد وجود أو عدم وجود ألغام وذلك تفجير اليمكن استخدام آالت ب. 
ه من أو غير  انفجاريحدث إذا لم وجودها. في  همشتباهالاستخدام األرض إال أن السكان يرفضون  إلى وجود ألغام

 .ويجري تسليمهااألرض عن عدم وجود خطر معروف في عالن اإليتم يمكن أن فألغام على وجود األدلة 

من  المتفجراتاأللغام و حّرك أنها ت معروفمن الأدوات خدم التأني عند نشر اآلالت التي تست: يجب مالحظةج. 
ند تطهير عالمنطقة التي تحتاج إلى  مساحةيزيد من يمكن أن  لكألن ذمسارها خارج أو ترميها  مخلفات الحروب

 .استكمال اآلالت لعملها

كن أن يميرات الكبيرة. من التفجالسيما  أضرارفي  بشكل عامتتسبب اآلالت المصممة لتفجير األلغام يمكن أن د. 
لغام إجراءات بديلة مثل إزالة األواستخدام الت اآل. يجب سحب للغاية مكلفإصالحه و  ايكون هذا الضرر تراكمي

ام ط استخدينبغي فق)إن أمكن( في المناطق القريبة من التفجير. االستعانة بالكالب الكاشفة عن األلغام  أو يدوياً 
 .عدة ألغامالمتعّمد لتفجير عند الاأللغام نفجارات ال آثار مصممة لتحمّ ال تالاآل

 عمليات التطهير بعدتفجير الآالت استخدام  2.2.2

كاشفة الب الالكعبر االستعانة ب أو إزالة األلغام يدوياً تحديد موقع لغم خالل عمليات التطهير ) من الضروري عندأ. 
زروعة المنطقة الم ور عليها من أجل ضمان عدم تواصلعن األلغام( تطهير المنطقة الواقعة خلف آخر لغم تم العث

من عشرة  أقلكون ال يجب أن ت، ولكن بحد ذاته موقعالعلى عازلة( المنطقة ال)طهير هذا التمسافة تعتمد  باأللغام.
ة لقال المتعالمعايير الليبية لألعمإذا كانت  أو، مادياكان تحقيق ذلك مستحيل  ذاإأمتار في جميع االتجاهات، إال 

 .بتقليص هذه المسافةسمح ت باأللغام

ألغام داخل المنطقة العازلة. إذا لم يتم تحديد إذا ال تكون هناك ضرورة للقيام بعمليات تطهير إضافية يمكن أن ب. 
على  رامتأ 10االستمرار بهذه المنطقة العازلة لمسافة  يجب، فلغم خالل تطهير المنطقة العازلةتم تحديد موقع 

المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام إال بتصريح من زلة اعالمنطقة المسافة تقليص يتم ال . اللغماألقل من 
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 .ومخلفات الحروب

خالية رض األاعتبار ني خارج المنطقة العازلة باستخدام آالت تفجير قبل فإجراء مسح بر اقر يتم اتخاذ يمكن أن ج. 
نه وجودها فإهناك أدلة واضحة على إذا كانت األلغام أو م تفجير ت. ولكن إذا من أي خطر معروف قبل تسليمها

 وتنفيذ عمليات تطهير.سحب اآلالت سيتم 

و أعلى الجانب  المتفجرات من مخلفات الحروباأللغام و رمي أنها ت ال يجب استخدام آالت التفجير المعروفد. 
على  تمتدتخدام الكالب الكاشفة عن األلغام تلتها عمليات إزالة يدوية أو باس ذاخالل عملها إال إخلف إلى ال

 10ساحتها والمنطقة العازلة التي تبلغ مألقيت فيها يمكن أن األلغام أن تكون من المحتمل التي كاملة المساحة ال
 .أمتار

زالة إلتنفيذ عمليات يكون من الممكن استخدام آالت إعداد األرض المعتمدة مثل الحفارات يمكن أن : مالحظةه. 
ئمة المالاختبار على أساس متابعة إجراء عمليات دون شرط مع أو  مخلفات الحرب القابلة لالنفجار لغام أواأل

 .المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبوتصريح من تقييم الو 

 

 

 TN لية لإلجراءات المتعلقة باأللغامالمعايير الدو من األمام والخلف مع محادل لأللغام )المرجع:مصفحة آلة تحميل : 1صورة 

09.50/01 

 آالت إعداد األرض 3.2
تستخدم آالت إعداد األرض لتحسين كفاءة عمليات إزالة األلغام عن طريق خفض أو إزالة العقبات  .أ

د األرض مزودة أو آالت إعداتكون يمكن أن أو المواد الخطرة.  مخلفات الحرب القابلة لالنفجار واأللغام /
أو بقواطع  مخلفات الحرب القابلة لالنفجار لحفر األراضي الخطرة المزروعة باأللغام /بأدوات  مدعومة
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مثل الخطرة التي يتم إزالتها باستخدام آالت إعداد األرض إلى معالجة تربة إلزالة الغطاء النباتي. تحتاج ال
تطهير باستخدام عمليات الأو  /التفجير الميكانيكي )كسارات(، و أو /الكشف الميكانيكي )مناخل(، و

 يةمغناطيسبوصلة يؤذن باستخدام اآلالت المزودة يمكن أن اإلزالة اليدوية أو الكالب الكاشفة عن األلغام. 
 المعدنية في المناطق الخطرة.بقايا الحطام إلزالة 

اد ت إعدبواسطة آالالذي تمت إزالته التربة الخطرة أو الحطام عن يجب ترسيم المناطق المحددة للبحث  .ب
 وإزالتها.  األرض

 ويمكن أن تشمل مهام إعداد األرض:ج. 

 قطع وإزالة الغطاء النباتي 

 إزالة أسالك التعثر 

  التربةإرخاء 

  الملّوثة يةنالمواد المعدإزالة ، 

  لخاألسالك الدفاعية إبناء، والصخور والحصى، و الإزالة حطام 

  التربة والحطاممعالجة 

 .حروبالمتفجرات من مخلفات التدمير أو إزالة األلغام و ، إعداد األرض على تفجيرال تنطوي عملية يمكن أن د. 

 

 

 TN المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام )المرجع:: آلية تحميل مصفحة من األمام والخلف تعمل على إزالة األنقاض 2صورة 

09.50/01 
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 ء النباتي قواطع إلزالة الغطا: جرار مّصفح مزّود ب3صورة 

 (TN 09.50/01 المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام )المرجع:

 آالت الكشف 4.2
في خطورتها المناطق التي يشتبه في  المتفجرات من مخلفات الحروبآالت مصممة للكشف عن األلغام و  .أ

صة بتكنولوجيا متخصعبر تزويدها والمحادل، أو المناخل أنها خطرة، وذلك إما من خالل أو التي تأكد 
بعض طرق الكشف  شملتيمكن أن . يةأخذ العينات البخار ، أو أجهزة كشف المعادن ةجهز أبالكشف مثل 

 .عملية الكشفشياء الخطرة خالل تفجير بعض األعلى المادية 

 فجارمخلفات الحرب القابلة لالن آالت الكشف هي تلك اآلالت التي تم تصميمها لتحديد موقع األلغام أو .ب
ألغراض إزالة األلغام عمليات لهذا الغرض في جرى استخدام هذه اآلالت المصممة . و العثور عليهاأ

 لسنوات عديدة. ةإنساني

 :اآلالت التي تعمل علىتشمل آالت الكشف تلك ج. 

  ابلة مخلفات الحرب الق إزالته من المنطقة الخطرة وكشف األلغام أوالذي تمت أو الحطام  تربةالغربلة
 ارلالنفج

  استكشاف باطن األرضفجرة ورادار تالذخائر غير المكاشف المعادن، و ، 

  اقتفاء أثر روائح المتفجرات عن بعد  –البخارية أجهزة أخذ العينات 

 .المتفجرات من مخلفات الحروبو أللغام لتنفيذ عمليات تفجير مقصودة ل استخدام آالت الكشفال يجب د. 

 .ها في عمليات الكشفعند استخدامها اآلالت بشكل مناسب يجب اتباع المعلومات التي تقدمه. 

المالئمة إلى اختبار أللغام لزالة الميكانيكية اإلاستخدامها في عمليات التي يتم  آالت الكشفيجب إخضاع و. 
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 .دورها على النحو المنشودوالتقييم للتأكد من قدرتها على القيام ب

 لفي الحا حداثياتتسجيل المؤشرات ذات الصلة واإلعادة ما يتم ، ملحقةمع أنظمة كشف  آالتعند استخدام ز. 
ؤشرات إما العالمي(. يتم التحقق من المنظام تحديد المواقع التفاضلي أو عالمي النظام تحديد المواقع باستخدام )

لقتال، أو اطق تطهير مناأو إجراءات يدويًا،  إزالة األلغامتقنية استخدام باآللة على مسافة آمنة، أو بشكل فوري و 
 الكالب الكاشفة عن األلغام.الستعانة ببا

 نطقةنفس المفي آالت مماثلة أو مختلفة  إزالة األلغام باستخدام آالت الكشف استخدام  تشمل مهمة يمكن أن ح. 
ينة، آلة معاستخدامها على التي يتم كشف ال، وأنظمة مخلفات الحرب القابلة لالنفجار نوع األلغام / وذلك حسب

 . مهمة إزالة األلغامو 

 ،ر المعتمدةالتحليل في مرافق االختبا ل عمليات الكشف الميكانيكيةخال هاخذأيتم التي ية عينات البخار التتطلب ط. 
نظام ي أو التفاضلعالمي النظام تحديد المواقع باستخدام )منها عينات يتم تسجيل المنطقة التي تم أخذ الوبالتالي 

طهير تالتي تم أخذ العينات عمليات المساحة تتطلب يمكن أن يتم ترسيمها. و يمكن أن و  العالمي(تحديد المواقع 
ار ختباالئج نتاباستخدام الكالب الكاشفة عن األلغام وذلك حسب ، وتطهير مناطق القتال أو اً يدوي إزالة األلغامعبر 

  .(ات من مخلفات الحروبمتفجر المتفجرات( ونوع الذخائر )ألغام أو على وجود مؤشر إيجابي أو سلبي )

. يتهتنق تفي األراضي الخطرة أو الحطام الذي تم مخلفات الحرب القابلة لالنفجار األلغام /يتم البحث عن ي. 
، اً وييدالفحص البصري، أو إجراءات إزالة األلغام مثل إزالة األلغام أكثر من عملية البحث ال تتطلب يمكن أن 

لة للبحث تقنيات بدييتم السماح باستخدام يمكن أن الكالب الكاشفة عن األلغام.  استخداموتطهير مناطق القتال أو 
لبحث افي عملية معدات أخرى يتم السماح باستخدام يمكن أن كما . اليدويةميكانيكية أو المكابس المثل استخدام 

 مثل المغناطيس.

 .تهاوإزال الخطرو الحطام أالتربة عن والبحث  ،لغربلةلعمليات امخصصة المناطق تحديد اليجب ك. 

 المسح الميكانيكي. 3
أو ني المسح الفأو كأحد عناصر ني، فالمسح غير الاألفراد المسؤولين عن عمليات الت لنقل اآليمكن استخدام أ. 
خطرة نها التي يشتبه بأ في المناطقفي المسح الفني الت يتم استخدام اآل. يلتنفيذ المسح الفنوسيلة الوحيدة كال

ليات يام بعملقتحديد ضرورة الأو المتفجرات  مخلفات الحرب القابلة لالنفجار وجود أو عدم وجود األلغام /د من للتأك
 .وتسليم إضافيةأمسح فني، تطهير 

الجغرافيا، تلك المتعلقة بمثل  الميكانيكي نيفالمسح غير العمليات  المعلومات التي تم جمعها خاللتساعد ب. 
عدد اآلالت، مثل الميكانيكي، المسح غير الفني  في تحديد متطلبات نطاق المنطقة الخطرة، و اتوالطقس، والتهديد
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كلما كانت هناك  الميكانيكي نيفمعلومات المسح غير الت كلما قلّ . بشكل عام، الذي تقدمه والدعم هاودور  هانوعو 
 حاجة لمزيد من عمليات المسح الفني.

 غامالدعم الميكانيكي لعمليات إزالة األل. 4
 منظمةلين في العاملنقل  المحمية من األلغامالمركبات  فإنه باإلمكان استخدام اآلالت مثل سابقاً تم اإلشارة كما أ. 

ة يات إزالم آالت إعداد األرض لدعم عملاستخديتم اما  . غالباً ا من المنظماتأو غيرهاألعمال المتعلقة باأللغام 
مناطق والالخطرة للسماح بالوصول إلى مناطق عمليات إزالة األلغام،  مسارات غيرالاأللغام في مهام مثل إعداد 

 .مثالعلى سبيل ال تسوية األرض وإزالة الغطاء النباتي والعقباتوذلك عبر اإلدارية في مواقع إزالة األلغام، 

 هاععاقد مالتي يتم التمنظمة األعمال المتعلقة باأللغام أنشطة جميع آالت عن إعداد تقارير يجب تسجيل و ب. 
 م.أللغاإلزالة األلغام أو لدعم عمليات إزالة ا

زالة ل إأنشطة في مجا على أنهاتسجيل هذه األنشطة يتم  الإزالة األلغام عملية م اآلالت في غير استخداعند ج. 
 .مناطق شملها المسح أو التطهيرعلى أنها معالجتها  تالتي تمالمناطق ، كما ال يتم تسجيل األلغام

 أللغام الميكانيكية لزالة ال عمليات اربة المنظومية لالمق. 5
ي فالتي يمكن استخدامها عبوات الكثيرة من اآلالت واألدوات المصممة لتفجير على الرغم من وجود أنواع أ. 

ير ، ومن غلغامكل أنواع األالقضاء على على تكون قادرة ما  هذه نادراً إال أن ، أللغاملزالة الميكانيكية اإلعمليات 
 .مخلفات الحرب القابلة لالنفجار المرجح أن تفجر كل

ومجموعة من ، مجموعة من األدواتمجهزة بيتم استخدام آالت  حيثمقاربة منظومية اعتماد  أدى ذلك إلىب. 
 الل عمليةإجراءات إزالة األلغام غير الميكانيكية في مراحل مختلفة خاعتماد مختلفة، أو  أدواتاآلالت المزودة ب

 .إطار المقاربة المنظوميةة األلغام. يمكن استخدام جميع آالت إزالة األلغام في إزال

ثل م أللغامإزالة اأساليب استخدام آالت إزالة األلغام التي تتكامل مع غيرها من  تتمثل المقاربة المنظومية فيج. 
 نتائج أكثر فعالية. لضمان تحقيقالكالب الكاشفة عن األلغام الستعانة بباأو ًا إزالة األلغام يدوي

إلزالة  التي تؤدي إلى اختيار اآلالت المناسبةالمقاربة المنظومية فيما يلي مثال على الخطوات المتبعة في د. 
 األلغام الستخدامها في منطقة خطرة.

 خطرة.امها في منطقة باستمرار عند استخدتحقيقه أللغام لزالة الميكانيكية اإلنظمة أل يمكنما تحديد  - 1الخطوة 
 دامها في منطقة خطرة.عند استختحقيقه أللغام لزالة الميكانيكية اإلنظمة أل ما ال يمكن تحديد – 2الخطوة 
 األرض.تسليم قبل أن يتم جب استكمالها يتحديد األعمال األخرى التي  - 3الخطوة 
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 المتطلبات العامة-زالة األلغامالعمليات الميكانيكية ل  .6
 زالة األلغام مع المتطلبات العامة التالية:آالت إأن تتوافق  يجب

في  هاذمن المتوقع أن تنفالمهام التي  أوالمهمة للقيام بمالئمتها لتحديد مدى كل آلة  يجب اختبار وتقييمأ. 
 .فيها الظروف التي ستعمل

تدابير  يجب اتخاذ. موقع العمل أنها آمنة للمشغل وأي شخص آخر فيآلة والتأكد من يجب تقييم عمل كل ب. 
 .لمتوقع تواجدهاا القابلة لالنفجار بمخلفات الحر و من األلغام الضرورية للوقاية الحماية 

  والموافقة عليها. سيتم استخدامها ة وأدا لكل آلة الدائمة التشغيل القياسية إجراءات يجب تدوين ج. 

 المعايير الليبية لألعمال متطلباتمع سطح األرض  غّير شكلجميع اآلالت التي تالتأكد من توافق يجب د. 
 الحفاظ على البيئة والتراث. :07.51 المتعلقة باأللغام

 أللغاملمتعلقة بامعايير الليبية لألعمال الل في عمليات إزالة األلغام وفقاً الستخدام معتمدة لكل آلة يجب أن تكون ه. 
 االعتماد وهذا المعيار. 07.30

 استخدام نوع والعمق( في المنطقة قبلال) لفات الحرب القابلة لالنفجارمخ أللغام /لتحليل مفصل يجب القيام بو. 
ور ت والصخس )النباتااعتبارات أخرى بعين االعتبار مثل التضارييجب أخذ أللغام. ل ميكانيكيةاآلالت في اإلزالة ال

 ني(.فالت )إعداد األرض، المسح الاآلوالغرض من  والمنحدرات(

ضرار ألهذه اآلالت سوف تتعرض و  نفجارات األلغام المضادة لألفرادات لتتحمل فقط اآلالتم تصميم العديد من ز. 
ة بديلجراءات إاعتماد يجب الكبيرة.  مخلفات الحرب القابلة لالنفجار األلغام المضادة للدبابات أوانفجار جراء شديدة 

مما هي ر أكب قابلة لالنفجار بات حر فمخل/  اً ألغامتواجه اآللة إذا كان من المرجح أن  إزالة األلغامفي عمليات 
 مصممة للصمود أمامه.

 موافقةالحصول على في ملف المهام وخطة التنفيذ. يجب أخرى طريقة وأية متطلبات وال الغرضيجب إدراج ح. 
 لك.في ذتغيير أي على  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

ون تككن أن يم. و والتهديد والتضاريس لةعلى نوع اآل يأساسالتي سيتم تبنيها بشكل  إزالة األلغام اتإجراءتعتمد ط. 
أي ية أو باستخدام آالت إضافاأللغام أو إزالة  ةإضافي تقنيللقيام بعمليات مسح  التاآلبعد استخدام هناك حاجة 

 بديلة. إجراءات

تقاطع مسافة  ، يجب تركخطرةن المؤكد أنها التي يشتبه في خطورتها أو التي مالت في المناطق اآلعند نشر ي. 
زيادة  منظمة األعمال المتعلقة باأللغام تقرر. سم بالحد األدنى خارج المنطقة التي تتم معالجتها باآلالت 50تبلغ 

المركز الليبي  وبناء على طلب من مع مرفقات كبيرة لتجهيز األرض(آالت هذه المسافة إذا لزم األمر )عند نشر 
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  .المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبلألعمال 

إذا  أكثر دقة بين الممرات. قاطعيجب أن تكون ممرات آلة إزالة األلغام مستقيمة بأكبر قدر ممكن لضمان تك. 
 قاطعتكون هناك حاجة إلى زيادة مسافة التيمكن أن كانت اآللة غير قادرة على العمل في خطوط مستقيمة، ف

  لالزم من التداخل.لضمان تحقيق الحد األدنى ا

جب أن يكون هناك حاجة الختراق اآلالت لألرض إلى عمق أكبر )الّدراسات، الفاّلحة، الحفارات( فإنه تعندما ل. 
نطقة سم على األقل قبل الم 50تبدأ اآلالت العملية على مسافة كافية لضمان الحد األدنى للعمق المطلوب وهو 

مع  التفاقمؤكد أنها خطرة. يجب إدراج هذه المسافة في خطة تنفيذ الموقع واالتي يشتبه في خطورتها أو التي من ال
 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب قبل بدء عمليات إزالة األلغام.

سجيل د من تم. يجب على منظمات األعمال المتعلقة باأللغام التي تتولى عمليات اإلزالة الميكانيكية لأللغام التأك
 فجاربلة لالنمخلفات الحرب القاو ، األلغام مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو لمعلومات ذات الصلة مثل األلغام كافة ا

لحرب اخلفات مو   وغيرها من األدلة على األلغام مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو المرئية )واألجزاء(، ُحف ر األلغام 
الحرب  مخلفات ونمط األلغام / تقنية قيمة فيما يتعلق بنوع وموقعمعلومات . يجب أن يوفر ذلك القابلة لالنفجار
 والمناطق التي تم تقليصها. القابلة لالنفجار

  هاتقييماآلالت و اختبار  .7
 .فيها لالستخدام المقصود في الظروف التي ستعملتها لضمان مناسبيتم اختبار وتقييم اآلالت أ. 

مليات عمواقع قبل نشرها في ومرة أخرى  ليبياإلى قبل وصول األجهزة ر والتقييم القيام بعمليات االختباجب يب. 
 أللغام في ليبيا.لزالة الميكانيكية اإل

 المطلوبة لكل آلة:االختبار والتقييم  عند تحديد درجةحد األدنى أخذ ما يلي بعين االعتبار يجب كج. 

  اودورهاآللة نوع 

  قة لآللةوالتقييمات السابنتائج االختبارات 

 في عمليات إزالة األلغام هااستخدامو  تاريخ اآللة 

 عمر اآللة وصالحية خدمتها 
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 نطاق االختبار والتقييم 1.7
 لآلالت من أجل:وتطوير وإجراء عمليات االختبار والتقييم ينبغي تصميم أ. 

 ددةمحفي بيئات التشغيل ال لةالظروف التي يكون فيها باإلمكان استخدام اآل التعرف على 
  محددةفي بيئات التشغيل اللآللة التعرف على ظروف التشغيل المثلى 
 رب ت الحمخلفا مختلفة من األلغام أوال نواعاألوتفجير أو إزالة  ،وتدمير ،تحديد فعالية اآلالت في تعطيل

 وأأللغام لفقط القيام بذلك المناطق الخطرة في بيئات التشغيل المختلفة. يجب من  القابلة لالنفجار
 مصّنعةلفقا لمواصفات الشركة او لمكافحتها لة وتطوير اآلالتي تم تصميم  مخلفات الحرب القابلة لالنفجار

  ن التي ستكو  مخلفات الحرب القابلة لالنفجار أونوع من األلغام تحديد المخاطر المتبقية من كل يجب
ن مو عدد أإزالة األلغام الفردية  آلالتستعمل فيها اآلالت وذلك بالنسبة مستهدفة في بيئات التشغيل التي 

 المقاربة المنظومية. اآلالت أو األدوات التي تستخدم كجزء من 
  ضيار األالظروف البيئية مثل المنحدرات، التربة الرطبة، )لالستخدام لة نشر اآل علىأية قيود تحديد 

 .صلبة، درجات الحرارة وما إلى ذلك، أو بعض المخاطر المتفجرة(ال
 أللغامة لالميكانيكياإلزالة موقع يعمل في لة للمشغل وأي شخص آخر اآلد سالمة يتقييم وتأك. 
  الجهاز على تحقيق معايير محددةقدرة التعرف على إجراءات التشغيل الالزمة لضمان. 

 

ال من خالل آمن وفعّ أو ثبت أنه  /ية االختبار والتقييم على جهاز واستكمال عملدليل على وجود  عندب. 
مخلفات و المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام فإن الكفاءة التشغيلية، لمصلحة و في مواقع أخرى،  هاستخدام
القبول  اختباريجب القيام داخل البلد ب، ولكن عناصر االختبار والتقييم وافق على استبعاد بعضييمكن أن  الحروب

 . عمليات إزالة األلغام في ليبيا يللحصول على االعتماد التشغيلي لكافة األجهزة الستخدامها ف
لى النحو الت إزالة األلغام للتأكد من أنها قادرة على أداء مهامها عآلمراقبة داخلية وخارجية عمليات تجرى ج. 

الختبار وعمليات اانتظار اإلجراءات التصحيحية  في هافيوقكذلك تفي الحاالت التي ثبت أنها ليست ويتم المطلوب، 
 .والتقييم

بسجالت وب ومخلفات الحر  لألعمال المتعلقة باأللغامركز الليبي المو  منظمات األعمال المتعلقة باأللغامتفظ حتد. 
 . لأللغام الميكانيكيةالمراقبة وعمليات اإلزالة بسجالت االختبار والتقييم لآلالت، و 

 

 االختبارالتقييم و إجراء  2.7
ي فر اآلالت درجة اختبا دُ ي عمليات إزالة األلغام في ليبيا. تحدّ آالت فنشر االختبارات التالية قبل إجراء  يجبأ. 

ة لألعمال الليبي لمعاييروفقًا ليتم االختبار و  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب ليبيا من قبل
م المعدات اختبار وتقيي :03.40 إلى المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام الرجوعمع  المتعلقة باأللغام

 ضرورة:لألعمال المتعلقة باأللغام، عند ال
  ي ظلها فور دقادرة على أداء ت اآللة وأداتها / أدواتها تحديد ما إذا كانيهدف إلى  اختبار :داءاألتجربة 

 .مصّنعةتقييم مواصفات الشركة الإلى و  ظروف مماثلة ومتكررة
  بعد التعرض لالنفجارات اآللة إمكانية تدّمر عدم لتحقق من ى ايهدف إلاختبار  :صالحية الخدمةاختبار
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العاملين على فراد األخذ بعين االعتبار أيضًا فرص بقاء األيجب مالحظة: لتصميم. لمعايير المستخدمة ك
 .على قيد الحياةاآلالت 

 روض أن من المف التيبيئة ال لة قادرة على العمل فياآللتأكد من أن يهدف إلى ااختبار  :اختبار القبول
 .تعمل فيها

 

يبي المركز اللتحت السيطرة وبناء على تصريح من في بيئة آمنة و يجب القيام بعمليات االختبار والتقييم ب. 
 . لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

ي الموقع فحات فالّ وال اتسار والدّ  الغطاء النباتيقطع لتقييم آالت  تفاصيل الشروط المرجعية الملحق أيقدم ج. 
ول صفإنه يورد بالتفصيل نموذج عمليات التقييم في الموقع للحالملحق ب للحصول على اعتماد التشغيل. أما 

 . آلالتتفاصيل شروط ما قبل عمليات اختبار وتقييم االملحق ج ويقدم  على االعتماد )اختبار القبول(

 إجراءات التشغيل القياسية الميكانيكية .8
 ق عليهافي حدود إجراءات التشغيل القياسية المقدمة لالعتماد التشغيلي والتي وافإال اآلالت تخدام اسال يمكن 

د من تأكال منظمات األعمال المتعلقة باأللغام ىيجب عل .المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب
لي ماد التشغياالعتللحصول على تم تقديمها  أللغام التيلالميكانيكية زالة اإللعمليات  أن إجراءات التشغيل القياسية

 بالتفصيل في الواردة سائلتغطي المو  تاو داألو  تالاآلإجراءات استخدام كل نوع مختلف من تقدم بالتفصيل 
 أدناه:الرئيسية العناوين 

 أللغام الميكانيكية لزالة ال إدارة عمليات  1.8
ل القياسية عمليات وفقا إلجراءات التشغيتنفيذ البطريقة تضمن أللغام لكية زالة الميكانياإليجب إدارة عمليات أ. 

 ة وفعالةاإلشراف المالئم لضمان عمليات آمنكما يجب القيام بوخطة التنفيذ،  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامل
 لمستوى المطلوب.ل وفقااألرض التأكد من معالجة و 

 لحوادثلخطة االستجابة  2.8
 ليبية لألعماللمعايير الوذلك وفقًا ل، دعم طبي كاف  وجود أللغام دون لميكانيكية إزالة إجراء أي عمليات  يمكنال أ. 

 .الدعم الطبي إلزالة األلغام :10.40 المتعلقة باأللغام

ورتها في خطيشتبه للعمل في منطقة اآللة  )أو ما شابه( قبل نشروادث حعملية للالستجابة االخطة يجب إعداد ب. 
مة الميكانيكية اإلجراءات الالز  اتلعمليللحوادث لخطرة. يجب أن تتضمن خطة االستجابة و من المؤكد أنها أ

 . عن بعدها فييتم التحكم آلة ال من داخل أي مصابين لل الفعّ الو  مناآل الءخلإل
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ية القياستشغيل في إجراءات الواستعادة اآللة لحوادث لالستجابة لخطط ا يجب تضمين اإلجراءات التفصيليةج. 
 . لالعتماد التشغيلييتم تقديمها التي لغام لألزالة الميكانيكية لعمليات اإل

فقا لتفاصيل ادث بانتظام و و حللاالستجابة على خطة التذريب يجب أللغام لزالة الميكانيكية اإلعمليات تنفيذ عند د. 
 التدريبذا هإجراء . يجب عم الطبي إلزالة األلغامالد :10.40 معايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامال متطلبات

ذه هل ييجب تسجالتدريب أقرب ما يكون للواقع. كون يأن واضحة في موقع إزالة األلغام، ولكن ينبغي مناطق في 
 . ضمان الجودة لمراقبيمتاحة أن تكون و في وثائق موقع إزالة األلغام  التدريبات

 استعادة اآلالت خطة  3.8
أنها  أو من المؤكدفي خطورتها يشتبه للعمل في منطقة اآللة  قبل نشرعملية الستعادة اآلالت خطة  يجب وضعأ. 

 . الوفعّ  آمناآلالت بشكل  اإلجراءات التي من شأنها استخراجخطة تصف الخطرة. يجب أن 

ت التشغيل إجراءا بالتفصيل فيالتي ترد )باستخدام جميع الخيارات على استعادة اآلالت التذريب يجب ب. 
 ؤكد أنهاأو من الم في خطورتها يشتبهللعمل في منطقة اآللة ( مرة واحدة على األقل في كل موقع قبل نشر القياسية

 . مدة العمليات في الموقعطوال أشهر في موقع إزالة األلغام  3على األقل مرة كل ذلك و ، خطرة

تنفيذ  جبيقدر اإلمكان. واقعية األلغام ويجب أن تكون واضحة في موقع إزالة منطقة في  بالتدريباتيجب القيام ج. 
يجب  احد.و كثر من شهر التي تستمر ألأللغام لزالة الميكانيكية اإلفترات الراحة في عمليات عمليات التدريب خالل 

 قبيلمراتكون متاحة يجب أن وسجل اآلالت )أو ما شابه( و في وثائق موقع إزالة األلغام هذه التدريبات ل يتسج
 . ضمان الجودة

ال يمكن الوصول آلة تأمين الوصول إلى أو آلة ستعادة هناك حاجة لنشر أجهزة أخرى للمساعدة في ات إذا كاند. 
 . ستقوم بهالدور واإلجراءات التي معتمدة وفقا لهذه اآلالت أن تكون إليها فيجب 

 وغيرها من األخطار مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  األلغام 4.8
إجراءات التشغيل القياسية تحديد ذلك في  أجهزة. يجبانفجار أي  لصمود في وجهلم تصميم آالت إزالة األلغام تأ. 

 مخلفات الحرب القابلة لالنفجار أو لغامُ األعلى اآلالِت يجب تقييم التهديد الذي تشكله المقدمة لالعتماد التشغيلي. 
)أو معتمدة( الستخدامها ضد . إذا لم تكن اآللة مصممة لياتالعمعليها بشكل غير متوقع خالل م العثور تالتي ي

جراءات لإلمراجعة وإجراء  لف اآللة عن العميتوق، يجب مخلفات الحرب القابلة لالنفجار أولغام األاألنواع من هذه 
خطة على اإلجراءات و ت تعديالإدخال يؤدي إلى يمكن أن لمخاطر مما لتقييم إجراء يجب و موقع. الفي عتمدة الم

بعد إال أللغام لزالة الميكانيكية اإلعمليات عمليات االختبار والتقييم لآلالت. ال يمكن استئناف  التنفيذ أو مزيد من
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 . المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبالحصول على تصريح من 

 إزالة األلغامفحص آالت  5.8
في يشتبه  لة من منطقاآلكلما تم سحب اآلمنة وذلك ت المحددة اآلالمنطقة تفتيش ص اآلالت في حيجب فأ. 

 روبمتفجرات من مخلفات الحألغام، التأكد من عدم وجود التفتيش يجب على خطرة. أو من المؤكد أنها خطورتها 
في  اآلالت بشكل مفصل. يجب تضمين إجراءات تفتيش داتها / أدواتهالة وأاآلجزء من أخرى في أو مكونات خطرة 

 .قدم لالعتماد التشغيليلغام التي تُ أللإلزالة الميكانيكية قياسية لعمليات اإجراءات التشغيل ال

مخلفات  /األلغام إزالة فحص آالت يتم العمل على عند العمل في مواقع إزالة األلغام التقيد بما يلي حين يجب ب. 
 :الحرب القابلة لالنفجار

ت مخلفا من األلغام /خالية كون المنطقة تفي الموقع. يجب أن يلها اآلالت وتسج منطقة تفتيشتحديد يجب ج. 
 .قبل استخدامها الحرب القابلة لالنفجار

دار ج من حماية كافيةو الذين ال يتمتعون باألفراد الذين ال يرتدون معدات الوقاية الشخصية أيجب تمركز د. 
 . عملية التفتيش أثناءاآللة متر من  100، على مسافة عو صنجدار مطبيعي أو من 

لمعايير امتوافقة مع أللغام لالميكانيكية إلزالة واإزالة األلغام خالل عمليات سالمة اليجب أن تكون مسافات ه. 
 . 3، الجدول في مواقع العمل إزالة األلغامالسالمة عند  :10.20 الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام

تمدين في معأفراد على يد  فقط مخلفات الحرب القابلة لالنفجار لغام /األإزالة التفتيش على آالت عمليات تتم و. 
 قع العثورالتي من المتو  مخلفات الحرب القابلة لالنفجار /قادرين على التعرف على األلغام و إزالة األلغام مجال 
فقا و ة الشخصية التفتيش ارتداء معدات الوقايالذي يجري عملية لشخص يجب على افي موقع إزالة األلغام. عليها 

 . 10.30 لمعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامل

لتربة أو اداة إلزالة األلتحريك اآللة و / أو ضرورة تكون فيها في ظروف تتم عملية التفتيش هي عادة "بصرية" و ز. 
على مسافة  ن يكون أالتفتيش ية لمعالشخص الذي يجري . يجب على ن العوائق لتسهيل عملية التفتيشغيرها م

 آمنة.

غ وإبال هاأو بالقرب منلة اآل فوق أو مكونات خطرة  متفجرات من مخلفات الحروبلغم / يجب تحديد موقع أي ح. 
، كيتحر على ت المتفجرة فقط التخلص من المخلفان في مجال يعمل األفراد المتخصصو . بذلك لموقععلى اشرف الم
 . الموجودة )أو ما شابه( الحرب القابلة لالنفجار مخلفات نزع أو تدمير األلغام /أو ، تحييدأو 

بقى ي. إطفاء المحركو  منطقة التفتيشإلى )يدويا أو عن بعد( قيادة اآللة  يجب قبل إجراء عملية التفتيش، ط. 
لخروج ر لريثما يتم إعطائه الضوء األخضأثناء عملية التفتيش لة ، داخل اآلتعمل يدوياً التي آلالت المشغل، في ا

 . اآللة أو قيادتهامن 
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ا هذتحديد يجب ة بين المنطقة الخطرة ومنطقة التفتيش بعين االعتبار. اآلليجب أخذ المسار الذي تسلكه  ي.
 م /األلغاط الحتمال سقو  أثناء التنقل بين المنطقتينلة قدر اإلمكان. يجب مراقبة اآل اً كون قصير ي يجب أنالمسار و 

 ليهاعوضع عالمة فيجب  مخلفات حرب قابلة لالنفجارألغام / لوحظت إذا  ها.من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار
 . واإلبالغ عنها والتعامل معها

 لةاآلاختبار  6.8
ب لغام. يجلألزالة الميكانيكية اإلموقع عند إجراء عمليات الفي اآلالت اختبار تخصيص منطقة / مناطق يجب 

لة ب القابمخلفات الحر  للكشف عن األلغام / كل يوم اقبل استخدامهة لم منطقة االختبار للتأكد من أداء اآلاستخدا
اآللة  اختبارمناطق  /منطقة تحديد وإعداد  متطلباتعلى المطلوبة ومعالجة األرض إلى العمق المطلوب.  لالنفجار

تبار األرض في منطقة االخظروف . يجب أن تكون اآلالتمع تلك المفصلة لمنطقة تفتيش متسقة )ق( أن تكون 
 . عليها اآللةعمل تمماثلة لتلك التي سوف 

 أو طورتهاخفي  في المناطق التي يشتبهتحقيق المعايير المطلوبة أثناء االختبار ت في إذا فشلآلة ال يجوز استخدام 
 .العكسثبت يخطرة في الموقع، حتى من المؤكد أنها التي 

 التربة مّددت 7.8
ختلف يلتربة. ل ةعالجة الميكانيكيالممختلطة مع الهواء الذي يحدث أثناء اللتربة التربة هو الزيادة في حجم امّدد تأ. 

 متابعةليات لعمعند التخطيط  معروفاً التربة  مّددتألرض التي يجري تجهيزها. يجب أن يكون ل التربة وفقاً مّدد مدى ت
 تغير.يقبل أن األصلي سطح األرض ل عمق المعالجة الميكانيكية مع اإلشارة إلى يلذلك يجب تسجم، و زالة األلغاإل

لة زاالقياسية لعمليات اإلفي إجراءات التشغيل بالتفصيل التربة  مّددتيجب تضمين إجراءات قياس وتسجيل ب. 
 .تقدم لالعتماد التشغيليالتي أللغام لالميكانيكية 

 االتصاالت 8.8
منظمات على يجب و لغام. لألكانيكية زالة المياإلمن أجل إجراء عمليات  اتصاالت كاف   توفر مستوى يجب أ. 

ابه( وفي شأو ما عمليات )النظام اتصاالت بين موقع إزالة األلغام وقاعدة االلتزام بإنشاء و  األعمال المتعلقة باأللغام
 اإلشراف وموظفي الدعم الطبي ومشغلي اآلالت.فريق  موقع إزالة األلغام بين أفراد

إرسال بمشغل ح لليسماالتصاالت م تشغيلها يدويًا مستوى مناسب من اآلالت التي يتداخل يجب أن يتوفر ب. 
 .واضحبشكل رسائل الواستقبال 

ت لتسجيل كل االتصاالت ذا )أو ما شابه( في موقع إزالة األلغاماتصاالت السلكية يجب الحفاظ على سجل ج. 
 . أخرى مهمة خاصة في حالة وقوع حادث أو أحداث الصلة، 
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غام لأللإلزالة الميكانيكية عمليات اقياسية لاالتصاالت المطلوبة في إجراءات التشغيل ال يجب تضمين تفاصيلد. 
 .التي تقدم لالعتماد التشغيلي

 الميكانيكيةالعمليات سجالت  9.8
ية األلغام بسجالت تفصيلالتي تشرف على عمليات إزالة منظمة األعمال المتعلقة باأللغام أن تحتفظ يجب أ. 

 .معالجتها بدقة تالتي تمكانيكية، بما في ذلك تسجيل المناطق لعملياتها المي

ت مخلفاواأللغام و  معالجتها تالتي تممساحة األراضي و  ساعات العملمن األساسي أيضا إعداد تقارير حول ب. 
التي ائية من أجل جمع السجالت اإلحص ساسيةاألمشاكل والعطال األو  التي تم العثور عليها القابلة لالنفجار بالحر 

تية في اللوجس اتر يوالتأخ ميكانيكيةالعطال األ. اإلبالغ عن الوقت غير التشغيلي، مثل لةقيمة اآلبتقييم تسمح 
 . أمر ضروري لهذا التقييم أيضاً  ،بين المواقعالتنقل 

أللغام ل يةزالة الميكانيكاستكمال عمليات اإلاألرض بعد تسليم  هذه المعلومات على سبيل المثالتسّهل يمكن أن ج. 
 . لمقبولالمستوى اهي في أن المخاطر المتبقية  بشكل كافالبيانات اإلحصائية  تإذا أثبتالحقة إزالة  عملياتدون 

لصلة االعمليات الميكانيكية ذات تسجيل المعلومات المتعلقة بمنظمات األعمال المتعلقة باأللغام يجب على د. 
م لقة باأللغاالمركز الليبي لألعمال المتعحول التقدم في العمليات إلى دورية تقارير على أن يتم إرسال  ،يومي بشكل

األلغام بمنظمة األعمال المتعلقة إبالغ نهاية كل أسبوع عمل ولكن يجب . يتم ذلك في العادة عند ومخلفات الحروب
يومية التفاصيل التسجيل  منظمة األعمال المتعلقة باأللغام. يجب على المركزالتقارير التي يشترطها  متطلباتب

 إجراءات التشغيل القياسية التي قدمتها لالعتماد التشغيلي.الدورية في متطلبات اإلبالغ وغيرها من 

 خدماتالالصيانة و  10.8
 عةمصنّ لشركة اللوفقا للمبادئ التوجيهية تشغيلها يجب مناسب بشكل إزالة األلغام المحافظة على آلة  أجلمن أ. 

 جب أن يكون اتها. يلدورها وقدر  وفقاً و  واتفاقية االعتماد منظمة األعمال المتعلقة باأللغامل اسيةإجراءات التشغيل القيو 
يع اآلالت جمومؤهالتهم لتشغيل تأكيد معارفهم ومهاراتهم وقادرين على آالت إزالة األلغام مؤهلين ومعتمدين  ومشغل

 . بكفاءة عمليات إزالة األلغامالمقترح تشغيلها في 

 ةلعادة اآلاستفيما يتعلق بو  لياتهم في حال حدوث عطل ميكانيكياعتماد مشغلي اآلالت مسؤو يشمل  يجب أنب. 
مة صيانة و / أو خدأعمال مشغلي اآلالت إجراء من يكون مطلوبا يمكن أن . تالوتفتيش اآل واختبار والحوادث

 اآلالت ومشغليكون لمتوقع أن يكون ذلك من مسؤولية موظفي الدعم الميكانيكي، ولكن من ايمكن أن الت و اآل
 قادرين على القيام بعمليات الفحص اليومية األساسية لآلالت التي يعملون عليها.
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يجب و الت. اآلخدمة اتخاذ اإلجراءات الكافية لعمليات صيانة و منظمات األعمال المتعلقة باأللغام يجب على ج. 
 ما يلي:اإلجراءات  تضمن هذهتأن 

 آللة يجب لال مكونات ضرورية للتشغيل الفعّ . وعندما تتعطل التاآلت عمل مراجعة روتينية لمكونا
 . العملمواصلة قبل  اأو استبداله اإصالحه

  ه إصالحعطل يجب  ديتحدوعندما يتم  آلالتاسالمة  لخصائصروتينية العمليات التفتيش القيام بيجب
 .العملمواصلة قبل 

 ة على الفور إلى منطقة آمن ؤثر على سالمة العمليةي يمكن أنتفجير التي تتعرض إلى لة يجب سحب اآل
عدم ينبغي إلى خطر فإنه  ايعّرض مشغلهأو اآللة فعالية ص يقليمكن أن وتفتيشها. إذا كان الضرر 

 .حتى يتم إصالح الضرراستخدامها 

يل ءات التشغالخدمات والصيانة في إجراوضع تفاصيل إجراءات منظمات األعمال المتعلقة باأللغام على يجب د. 
 . المقدمة لالعتماد التشغيليأللغام لالميكانيكية إلزالة لعمليات االقياسية 

 على مواجهتها تدريباتالو حرائق المن  االحتياط 11.8
تم  في الموقع كلماموجودة  في آلة مكتوبة الواجب اتباعها في حالة حدوث حريقالجراءات اإليجب أن تكون أ. 

 قةالوثي خطرة. يجب أن تصف هذهأو من المؤكد أنها في خطورتها يشتبه ام في منطقة استخدام آلة إزالة األلغ
ة تن اآللكان على مونقلهم إلى منطقة آمنة. كلما إخراج مشغلي اآللة  اإلجراءات الفورية التي يجب اتخاذها لضمان

 . إخماد الحرائقحريق أو أنظمة  يجب أن تكون مجهزة بمطفأة ،أفراد

المؤكد  أو منفي خطورتها يشتبه منطقة إلى لدخول بامنظمة األعمال المتعلقة باأللغام ألفراد ماح السيجب ال ب. 
صبحت الذين أإزالة األلغام مشغلي آلة إال كمالذ أخير إلنقاذ لمكافحة حريق اندلع على متن اآللة  خطرةأنها 

ام لقة باأللغالمركز الليبي لألعمال المتعمن  موافق عليه ومعتمدإذا كان اإلجراء ال يتم ذلك إال و  خطر.حياتهم في 
 . ومخلفات الحروب

التحكم تم يإزالة األلغام التي آالت فيها تعمل التي معدات مكافحة الحرائق في مواقع إزالة األلغام يجب توفر ج. 
 .بالوقوداآلالت د يتزو فيها جميع األماكن التي يتم في فيها عن بعد، و 

إجراءات في حاالت الحرائق ضمن طوارئ وضع إجراءات ال ال المتعلقة باأللغامنظمات األعممعلى يجب د. 
 .أللغام المقدمة لالعتماد التشغيليلإلزالة الميكانيكية القياسية لعمليات االتشغيل 
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 مواصفات فريق العمل 12.8
فريق  لغاملألانيكية زالة الميكاإلمواقع  يعمل في، يجب أن خطر المحتملداخل منطقة الاآلالت استخدام  عندأ. 

 كاف لضمان ما يلي: بشكل ؤهلالعمل الم

  لعملياتاالمحافظة على معايير 

 األخرى  تحقيق التكامل الفعال مع عمليات إزالة األلغام 

  توفير الدعم الالزم في حاالت الطوارئ 

 ةيل القياسيإجراءات التشغ الميكانيكية ومسؤولياتهم فيفريق عمل العمليات يجب تضمين تفاصيل جميع ب. 
 .أللغام المقدمة لالعتماد التشغيليل الميكانيكيةلعمليات اإلزالة 

 والمسؤوليات التنظيمي الهيكل. 9
 ام لقة باأللغمنظمة األعمال المتعوالمسميات الوظيفية بين تختلف بنية وحدة إزالة األلغام الميكانيكية يمكن أن أ. 

ء كاف إلجراإال أنه ال بد من وجود عدد ختلف، ييمكن أن هلين الموظفين المؤ عدد وعلى الرغم من أن وأخرى، 
 .عمليات آمنة وفعالة إلزالة األلغام

منصبه  إطارفي أللغام لزالة الميكانيكية اإلعمليات ومعتمدًا في مجال  مؤهالكل شخص يجب أن يكون ب. 
 . ومسؤولياته

 اليدويةزالة واإل أللغاملالميكانيكية زالة مثل اإل ،دأكثر من نشاط تطهير واحاأللغام إزالة عمليات تشمل عندما ج. 
ين ذلك يتطلب وجود عدد كاف من المشرفإن ف ،وتطهير مناطق القتال الكالب الكاشفة عن األلغاماالستعانة بو 

ن في و خصصالمت فراداأليكون يمكن أن  .المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامبما بتوافق مع  وموظفي الدعم
 جراء و / أو دعم عدد من أنشطة إزالة األلغام.إللإلشراف، و مؤهلين ومعتمدين إزالة األلغام  جالم

ام لقة باأللغمنظمة األعمال المتعوالمسميات الوظيفية بين تختلف بنية وحدة إزالة األلغام الميكانيكية يمكن أن د. 
الة األلغام ز واحدة إلآلة "قسم" أو "فريق" يضم  ،"قةفر إلى " "وحدة"عبارة تشير  هذا المعياروفي إطار ، ولكن وأخرى 

 . لها أو أكثرشغومُ 

ن كل بيلمسافة لالحد األدنى أن يتوافق يجب ، و أو أكثرة عمل واحدة يمكن أن يشمل موقع إزالة األلغام وحده. 
 .3، الجدول مةالعمل بسالفي مواقع  إزالة األلغام 10.20 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغاممع تشغيل آلية 

إلدارة وتنفيذ ودعم أللغام لزالة الميكانيكية اإلخالل عمليات في الموقع يجب وجود عدد كاف  من المشغلين و. 
 .حال وقوع حادثالسيما في  العمليات
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لك ة بما في ذالآمنة وفعّ  بطريقة لتسهيل عمليات إزالة األلغام يدوياً للمتطلبات الضرورية الحد األدنى فيما يلي ز. 
 موقع:ال منالمصابين  جالءإ

 (الحد األدنىب 2) المشرف على الموقع
  زالة الميكانيكية في مجال اإلالموقع )أو أي شخص من ذوي المؤهالت يجب وجود مشرفين إثنين على

يكونان قادرين على و اتصال موثوقة ويمتلكان وسائل  ( دقائق5خمس )على ُبعد تمركزان ي أللغام(ل
 .عمليات في الموقعالف على اإلشرا

  على األقل (1) على إدارة حاالت الطوارئ في موقع واحد اً الموقع قادر على يجب أن يكون كل مشرف ،
 .زوارللإرشادات وتعليمات مبّسطة تقديم على  اقادر على األقل ( 1مشرف واحد )يجب أن يكون و 

  ة األلغام ( آليات إلزال3ة األلغام تضم ثالث )( مواقع إلزال3ثالثة )الموقع إدارة واحد على مشرف بإمكان
د واحمشرف ، أي العمل إضافية كافية لجميع المواقع وفرق بالحد األقصى، شريطة وجود عمليات إشرافية 

 .في كل موقع تشغيلي على األقل( 1)
  يجب أن منطقة العمل أثناء العمليات. من أقرب ما يمكن  الموقع أوفي  (1واحد )يجب وجود مشرف

إزالة  :10.20 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامتتوافق مسافة الحد األدنى لموقع المشرف مع 
آلالت اآللة / اإلى منطقة عمل الوصول سيرا مع القدرة على  ،3، الجدول في مواقع العمل بسالمة األلغام

 .(2)دقيقتين إثنين في غضون 
  ُأي ما  ( آليات عاملة3)ثالث بالحد األقصى على شراف باإلموقع ( على ال1لمشرف واحد )سمح ي(

د" " لنقطةحسب ما هو محدد في اذا كانت واقعة إو  لقيام بذلكامن كان من اآل (، إذاوحدة واحدة يعادل
 . المذكورة أعاله

 ةآلام باستخد ة األلغام في الموقع في وقت واحدإجراءات إزالفي حالة تنفيذ مجموعة مختلفة من : مالحظة 
د كاف عد، ينبغي أن يتوفر تطهير مناطق القتالأو  الكالب الكاشفة عن األلغامباالستعانة بأو  ايدويأو 

متعلقة المعايير الليبية لألعمال البما يتوافق مع لموقع اتنفيذ ودعم الأن يتم الموظفين لإلشراف و من 
ي ف ل محددةًا وتطهير مناطق القتايدويمسافات العمل من أجل إزالة األلغام تفاصيل . لهذا اإلجراء باأللغام

 . في مواقع العمل بسالمة إزالة األلغام: 10.20 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام

 

 الحد األدنى(ب 3)أخصائيو إزالة األلغام 
 

  ون أخصائيين، اعتمادًا على حجم التهديد، في موقع عمليات إزالة األلغام يتمتع( 3ثالثة )يجب وجود 
 ين علىيكونوا قادر يجب أن تطهير مناطق القتال و  أو /إزالة األلغام يدويا وبالمؤهالت الكافية في مجال 

يشارك يمكن أن  مالحظة( دقائق. 5في غضون خمس )لة / اآلالت إلى منطقة عمل اآلالوصول سيرا 
 .إزالة األلغامهؤالء في عمليات 

 لة / إلى منطقة عمل اآل اسير الوصول على  قادران هؤالء االختصاصيين( من 2)ن ايجب أن يكون إثن
 (2)دقيقتين في غضون اآلالت 

  اط للنقموافقا جاء ذلك إذا فقط ( مواقع تشغيلية 3اختصاصيين في ثالث )( 3ثالثة )باإلمكان انتشار
 .المذكورة أعاله
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 الحد األدنى(ب 1)مسعف 
 .ملياتع( مواقع 3( دعم ما يصل إلى ثالثة )1)بإمكان مسعف واحد 

دقائق لكل ( 5) خمسفي غضون العالج الطبي الوصول إلى موقع ( قادرا على 1واحد )المسعف يجب أن يكون ال
 .يقدم له الدعمموقع تشغيلي 

  طبي الدعم ال: 09.20 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامللمزيد من المعلومات يرجى مراجعة
 لعمليات إزالة األلغام

 والتحّكم القيادة. 10
 خالل عمليات إزالة ينكافي تحّكمقيادة و مستوى ضمان وجود مسؤولية الموقع على مشرف التقع على عاتق أ. 

 .األلغام

ناطق الم، يةالسكانالمناطق أكثر صعوبة خاصة في المناطق الحضرية،  تحّكمالقيادة والمسألة تصبح يمكن أن ب. 
 شكله، معلمهمة الشاملة والتهديد الذي تلعتبار االذلك ينبغي إيالء المتاخمة للطرق واعتمادا على التضاريس. ول

فني لامسح الالستكمال عمليات آلالت واألعداد المناسبة لع ا نو األمدروسة. يجب نشر و استجابة مناسبة وضع خطة 
 .الةآمنة وفعّ تطهير بطريقة الأو 

مجموعة ل قاوف والمسافة بينهمنفسه وقت اللموقع في اآلالت والعاملين في عمليات إزالة األلغام في اعدد يتحّدد ج. 
لك ذالمشرفين. ومع  اتالظروف المناخية وقدر  ،التهديد، طبيعة األرض ،منهجية التطهيرمن العوامل من بينها 

مال المتعلقة المعايير الليبية لألعالمذكور أعاله و  ،والمسؤولياتالتنظيمي الهيكل : 8يجب أن يتوافق ذلك مع القسم 
 .3، الجدول في مواقع العمل بسالمة إزالة األلغام: 10.20 األلغامب

راد فجميع اآلالت واألع يتيح له مراقبة في موقالتأكد من وجوده حيثما كان ذلك ممكنا،  المشرف،يجب على د. 
كل آلة وشخص تحت  يجب على المشرف مراقبة دنىوبالحد األومع ذلك،  ،في وقت واحدقيادته العاملين تحت 

 .مرة واحدة خالل كل نوبة عمله مسؤوليت

من و أنها تعمل التأكد من أنشطة جميع اآلالت والعاملين تحت قيادته و بأن يكون على علم يجب على المشرف ه. 
 .بأمان وكفاءة وفعاليةيؤدون مهامهم أن العاملين 

ى تليها فترة بالحد األقصدقيقة  60ام لغلألزالة الميكانيكية تنفيذ عمليات اإلعند تبلغ مدة نوبة العمل الواحدة و. 
على  لسالمة، وبالتالي يتعيني األمن واإيالء أهمية لعامل   جميع األحواليجب في دقائق.  10ال تقل عن راحة 

عتبر غير تُ التي الظروف العمل و / أو زيادة فترة الراحة، في نوبة تقليص مدة  منظمة األعمال المتعلقة باأللغام 
 . مرتفعة جداً شاقة أو درجات الحرارة العمل روف ظ كأن تكون  آمنة،

يقة أو دق 30فترة نوبة العمل هي إذا كانت بالحد األدنى دقائق  5إلى  قائدق 10راحة من اليمكن تخفيض فترة ز. 
 ل.أق
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ى يرج القتالمناطق تطهير و  اً متطلبات السالمة أثناء عمليات إزالة األلغام يدويللمزيد من المعلومات حول ح. 
 . 2و  1دولين ، الجفي مواقع العمل بسالمة إزالة األلغام  10.20المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغاممراجعة 

 

 )الحد األدنى من المتطلبات(تحّكم : مثال على القيادة وال1صورة 

 ومراقبة الجودةالجودة ضمان . 11
المتعلقة  المركز الليبي لألعمال متطلباتضمان الجودة على  لعمليات الداخلية والخارجية الرقابةمستوى يعتمد أ. 

 م األلغابمنظمات األعمال المتعلقة ل باأللغام ومخلفات الحروب وعلى النحو المفصل في إجراءات التشغيل القياسية
لى ع أيضا إو الرجلغام، ويجب لأل زالة الميكانيكيةاإلفيما يلي الحد األدنى من متطلبات مراقبة الجودة لعمليات ب. 

 إدارة الجودة:: 07.40 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام
 
  عمليات  تمتاألرض حيث على مراقبة الجودة "الداخلية" من عمليات ٪ 10ما ال يقل عن يجب إجراء

 .لغام لتأكيد مستوى إزالة األلغاملألزالة الميكانيكية اإلأثناء عمليات والتطهير ني فالمسح ال
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 اً لغام يدويإزالة األ)زالة األلغام إلأخرى ساليب أو أآلة أخرى مراقبة الجودة باستخدام ب القيام بعمليات يج، 
توى مس يذأداء تقديم ( مع القدرة على تطهير مناطق القتالأو الكالب الكاشفة عن األلغام االستعانة ب

 .التطهيرني أو الفلمسح ينافس اآللة التي تم استخدامها ل
 

  بة مراقعمليات عند إجراء  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبيوافق أن يمكن
ب مخلفات الحر  لأللغام و / أويتجاوز مستوى اإلزالة المطلوب عمق لى عألرض التي تم حفرها لالجودة 

ت ما إذا كانكيد الفحص البصري، وتأعلى ، ثم على أساس تقييم المخاطر، ذات الصلة القابلة لالنفجار
 .يحاشى مع متطلبات الحصول على تصر أبعاد المنطقة )خندق( كافية لمراقبة الجودة، للتأكد من أنه يتم

  ي لمنطقة التلخالل مراقبة الجودة ذات الصلة  متفجرات من مخلفات الحروبو / أو في حال اكتشاف لغم
 .والمعاييرجراءات فإن ذلك يتم اعتباره غير مطابق لإل تم تطهيرها ميكانيكياً 

 االعتبارات البيئية. 12

 عامةاعتبارات  1.12 
نتهاء من بعد اال الستخدامها واالستفادة منهاناسبة مفي حالة األراضي التي تخضع لمعالجة ميكانيكية يجب ترك أ. 

 األعمال. 

تي، أو لة الغطاء النباتشمل العمليات الميكانيكية إزا عندما، نظمات األعمال المتعلقة باأللغامميجب على ب. 
الحفاظ : 07.51 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامة في المفصل شروطالتطبيق من  التأكد  تجهيز األرض، 

 .على البيئة والتراث

األرض أو عدم تلوث ضمن تطريقة ب تشغيل وإصالح وصيانة وخدمة آالت إزالة األلغامأعمال يجب أن تتم ج. 
 .ود والزيوت والشحوملوقمن االمياه 

 التحتية ىحماية الممتلكات والبن 2.12
أو  الممتلكات يلحقيمكن أن محتمل ضرر خذ بعين االعتبار أي األميكانيكية  ألية عملياتيجب عند التخطيط أ. 

يها فعّرض تتيمكن أن التي  في األماكن أصحاب األمالك أو السلطات المحليةيجب التشاور مع البنية التحتية. 
تخدام ما تم االتفاق عليه قبل اسل األضرار على أن يتم التعويض عن أي ضرر وفقالممتلكات أو البنية التحتية 

 .اآلالت

 حماية التراث األثري  3.12
ال يمكن أثرية.  قيمةلمنطقة يكون ليمكن أن ه أن أو يصبح واضحايكون معروفا عندما ال يجوز استخدام اآلالت أ. 
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أجزاء من قطع أثرية معمارية من أصل غير مكان وجود من  متراً  25على مسافة لجة األرض معابآلة السماح ألي 
 .لمختصة من المتاحف و / أو اآلثارمعروف حتى يتم منح اإلذن من قبل الدائرة ا

ثرية معمارية من أصل غير معروف، ال بد من سحب أأجزاء من قطع اكتشاف إلى آلة استخدام  يؤدي عندماب. 
ت غام ومخلفاالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللإخطار  منظمة األعمال المتعلقة باأللغاميجب على . راً لة فو اآل

 اً يدوي . يمكن إجراء إزالة األلغامبهذا االكتشاف إبالغ السلطات المختصةباالكتشاف والطلب من المركز  الحروب
 من حدودمترا  25يصل قطرها إلى في منطقة غام واالستعانة بالكالب الكاشفة عن األلتطهير مناطق القتال و 

 االكتشاف.

الكالب بواالستعانة تطهير مناطق القتال و  اً أثناء إزالة األلغام يدوييمكن حملها أثرية إذا تم اكتشاف قطع ج. 
ات ومخلفغام المركز الليبي لألعمال المتعلقة باألل جمع تلك القطع األثرية وتسليمها إلىيجب ، الكاشفة عن األلغام

ألثرية االحتفاظ بالقطع امنظمة األعمال المتعلقة باأللغام سمح للعاملين في يُ ي أقرب وقت ممكن. ال ف الحروب
  .تاريخ أصلها حديثامهما كان 

 لقطع األثرية احماية  4.12
كا ليبيا مل ام فيالمتعلقة باأللغاألنشطة يتم اكتشافها خالل التي تبقى القطع األثرية التي يمكن حملها باليد و أ. 

مهمة  قطع أثرية أن المنطقة تحتوي على أو يصبح واضحا عندما ُيعرفال يجوز استخدام اآلالت . ةليبيالللحكومة 
 التاريخية أو القيمة.من الناحية 

لمتعلقة االمعايير الليبية لألعمال في  مذكورقطع أثرية عندما يتم اكتشاف اتباعها صف اإلجراءات التي يجب و ب. 
 . 07.51 األلغامب

 بشريةال المحافظة على الرفات  5.12
ماح يمكن الس أن المنطقة تحتوي على رفات بشرية. ال أو يصبح واضحا عندما ُيعرفال يجوز استخدام اآلالت أ. 

طقة يجب معالجة المن الرفات البشرية.العظام أو مكان وجود من  متراً  25 على مسافةمعالجة األرض بآلة ألي 
 .إزالة األلغامالمعتمدة األخرى في مجال جراءات اإلم باستخدا

ل المعايير الليبية لألعمافي  مذكورعندما يتم اكتشاف بقايا بشرية اتباعها وصف اإلجراءات التي يجب ب. 

 . 07.51 المتعلقة باأللغام
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 المسؤوليات. 13

 :المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب 1.13
 بما يلي:لمركز يقوم ا

ير المعاي النظر في إجراءات التشغيل القياسية الستخدام الجهاز للحصول على االعتماد التشغيلي وفقا لمتطلباتأ. 
 .الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام

ظمة منإجراءات التشغيل القياسية المعتمدة من الذي يضمن تطبيق الجودة ومراقبة الجودة نظام ضمان  تنفيذب. 
 .ألعمال المتعلقة باأللغاما

 .المحتملين لآللة ينمستخدمتقديم المشورة للج. 

 :المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبكما يجب على 

 .آلةمنح االعتماد إلى أي قبل ه ماستخدال نظام االختبار والتقييموضع أ. 

 .ةلإنشاء نظم اإلبالغ لجمع البيانات حول أداء اآلب. 

 منظمة األعمال المتعلقة باأللغام   2.13
 :زالة األلغامإلتخدم آالت التي تسمنظمة األعمال المتعلقة باأللغام يجب على 

 .عند الحاجةآالتها اختبار وتقييم في  دعم المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبأ. 

شكل ببها  لتزامال، واالآالت إزالة األلغام على نحو فعّ شغيل تإجراءات التشغيل القياسية التي تضمن  وضعب. 
 .وضمان سالمة جميع الموظفين مناسب

ع من نو لكل  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبمن الحصول على االعتماد التشغيلي ج. 
 .األلغامدامها في عمليات إزالة استخالتي سيتم الميكانيكية  اتجراءأنواع اإل

 .ة األلغاماستخدام آالت إزالفي  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبلمعايير  االمتثالد. 

 . طريقة المعتمدةالتطبيق الممارسات اإلدارية واإلجراءات التشغيلية به. 

لغام بي لألعمال المتعلقة باألالمركز اللي لمطلوبة من قبلا إنشاء وصيانة نظم اإلبالغ وتقديم المعلوماتو. 
 .ومخلفات الحروب في الوقت المناسب
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 المراجع العامة. 14
يكانيكية اإلزالة الم :09.50 رقمالمعيار  ، على وجه الخصوص،المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغامأ. 

طهير دليل عمليات الت: 09.50/01 مالمعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغا ،للصوربالنسبة لأللغام، و 
 .الميكانيكية / العمليات األرضية باستخدام الجرارات التجارية والحّماالت األمامية

نظام : 10.20/1، مةفي مواقع العمل بسال إزالة األلغام - 20.10 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامب. 
 .لطبي إلزالة األلغامالدعم ا: 10.40ترسيم موقع إزالة األلغام و

 سجل التعديالت. 15

 

الرقم 
 التسلسلي

 التاريخ
 يوم/شهر/سنة

 

 :طرف تم تعديله من قسمالجزء / ال المعيار
 سم:اإل

 المنصب:
 المنظمة

 

 مالحظات
 

1 16/11/15 09.50 
اإلزالة 

الميكانيكية 
 لأللغام

دوغ وير رئيس العمليات /  الكل
 ضمان الجودة

ألعمال دائرة األمم المتحدة ل
 المتعلقة باأللغام

ضافة تفاصيل إو  مراجعة
 إلى معيار حالي

2 16/11/15 09.50 
 الملحق أ

دوغ وير رئيس العمليات /  الكل
 ضمان الجودة

دائرة األمم المتحدة لألعمال 
 المتعلقة باأللغام

 معيار جديد

3 16/11/15 09.50 
 الملحق ب

دوغ وير رئيس العمليات /  الكل
  ضمان الجودة

ائرة األمم المتحدة لألعمال د
 المتعلقة باأللغام

 معيار جديد

4 16/11/15 09.50 
 الملحق ج

دوغ وير رئيس العمليات /  الكل
 ضمان الجودة

دائرة األمم المتحدة لألعمال 
 المتعلقة باأللغام

 معيار جديد


