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 الهيئة الوطنية المسؤولة:

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب بتفويض من وزارة الدفاع

 كز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبللتواصل: نائب المدير في المر 

quality.assurance@lmac.gov.ly 
 

 :مالحظة

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

بالمعايير. أحدث نسخة للمعايير هي تلك التي يتم نشرها على الموقع اإللكتروني للمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات 
  www.lmac.gov.ly وعنوانهالحروب 

  

 حقوق الطبع والنشر

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

ميع الحقوق ج -2017. م ومخلفات الحروبالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغاتعود ملكية هذه الوثيقة في شكلها الحالي إلى  
 .محفوظة

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

علقة المعايير الليبية لألعمال المت يوفر هذا المعيار التعاريف واالختصارات لبعض المصطلحات المستخدمة في
ها صلة لهي تلك التي واردة التعاريف اللدى معظم هذه المصطلحات تعريفات أوسع في االستخدام العام. . باأللغام
 قة باأللغام.األعمال المتعلبمباشرة 

 لألعمال المعايير الليبيةأجزاء أخرى من الواردة في هذه المعيار والتعاريف اإلضافية موجودة في  بعض التعاريف
 .المتعلقة باأللغام

د وقيع عقيتعّين على األطراف، عند تيمكن تغيير التعريفات الموجودة ويمكن إضافة تعريفات جديدة لهذا المعيار. 
دام المصطلحات بشكل صحيح واستخ، التأكد من استيعاب وفهم ايير الليبية لألعمال المتعلقةالمعأو اتفاق مع 

 كمرجع. المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام أحدث طبعة من

مال المركز الليبي لألعلك الغموض الذي يؤدي إلى االرتباك إبالغ ذالذين يشعرون ببعض  القراءعلى : مالحظة
 وإجراء أية تغييرات ضرورية. سيقوم بعمليات المراجعةالذي  أللغام ومخلفات الحروبالمتعلقة با
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 المراجع. 1
ثيقة الو بلة جعل الجزء ذي الصتقوم ب هذا النصيتم اإلشارة إليها في  تتضمن الوثائق التالية األحكام، والتي عندما

 .المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامأحد أجزاء 

ISO 9000: 2000 ساسيات اللغة والمفردات.أ -، نظم إدارة الجودة 

ISO 14000: 2004 لمتطلبات مع التوجيه لالستخدام.ا -، نظم اإلدارة البيئية 

 بادئ توجيهية إلدراجها في المعايير.م -، جوانب السالمة ISO 51دليل 

 خامس.اتفاقية األسلحة التقليدية، البروتوكول الثاني المعدل والبروتوكول ال

رد ا جاء لمجولكن استخدامهالقائمة ال يعني أن ليبيا تقبل جميع جوانب الوثائق المذكورة، هذه دراج في اإل: مالحظة
 .المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبإبالغ 

 المصطلحات، التعاريف والمختصرات. 2

 الذخائر المتفجرة المتروكة 1.2
ئك الذين أو التخلي عنها، والتي لم تعد تحت سيطرة أولجرى تركها رة التي لم يتم استخدامها، الذخائر المتفجهي 

 مسلحة أو محضرة بطريقة أخرى لالستخدام.المتروكة مزودة بصمام، متفجرة الذخائر تكون التركوها. قد 

 ممر مأمون  2.2
 .مناطق خطر محتمل عبرتوفير حركة آمنة الذي جرى ترسيمه بعد تطهيره من أجل ممر الهو 

 الحوادث 3.2
 إزالة األلغام".حوادث مرغوب فيه والذي يترتب عليه ضرر. انظر أيضا "الدث غير احال

 حادثة

 لغام".إزالة األحوادث ؤدي إلى وقوع حادث. انظر أيضا "يإلى وقوع حادث أو لديه القدرة على أن أي حادثة تؤدي 

 خطة االستجابة للحوادث 4.2
ضحية )ضحايا( نقل عند ها استخدامالتي يجب  جراءاتاإلإزالة األلغام تصف  موقعتوبة لكل مكالخطة الهي 

 إزالة األلغام إلى مرفق الرعاية الطبية المناسب.ناجم عن  حادث
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 االعتماد )االعتماد التشغيلي( 5.2
رسميًا  على االعتراف بالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحرو يعمل بموجبه هو اإلجراء الذي 

م ة األلغاكجهة مختصة وقادرة على تخطيط وإدارة وتنفيذ عمليات إزالوإدراجها بمنظمة األعمال المتعلقة باأللغام 
 بأمان وفعالية وكفاءة.

 ISO 9000شهادات  التي تمنح" للهيئات " "شهادة أو التسجيلاالعتماد"تمنح جهة ، ISO 9000: في مالحظة
، ن ذلك عمختلف تماماً  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب ستخدام فياال لمنظمات.إلى ا

 فهم جيدا في مجتمع األعمال المتعلقة باأللغام.تعريف الرئيسي أعاله، الذي ي  الويقوم على 

 اتفاق 6.2
 العناصر األساسية للعقد.تفاق جميع االلعقد". يتضمن عن األغراض قانونية هو "مصطلح بديل و "االتفاق" 

 جهاز مضاد للمناولة 7.2
 ذخيرة.التسبب عن عمد باضطراب الك، نزع سالح أو يالجهاز الذي تم تصميمه ليتم تفعيله عند إجراء محاولة لتحر 

 ألغام مضادة لألفراد 8.2
تل شخص أو ي تم تصميمه لجرح أو قذشخص، والته من قبل مالمسلغم مصمم لالنفجار بفعل وجود أو قرب أو 

 أكثر.

 تقليص المساحة 9.2
قبل، تقليص مساحة المنطقة إلى مساحة أصغر. يمكن  مناطق خطر محتملتقليص من خاللها يتم العملية التي 

لة آلة إزا على استخدام إجراءات بناء الثقة مثل استخدامهذه العملية أثناء و / أو بعد إزالة األلغام. قد تنطوي 
تبارها باع عمومايجب تسجيلها ". تم تقليصها على أنها منطقة تم "تطهيرهامنطقة  تسجيل ال يمكن أبداً  األلغام.
 .فيها "ال خطر معروف"منطقة 

 منطقة القتال 10.2
لمنفجرة بما في ذلك الذخائر غير ا مخلفات الحرب القابلة لالنفجارعلى فيها إلى المنطقة التي تم العثور تشير 

طالق أو إالتي تم فيها ترك، فاعية السابقة الدمواقع الن تشمل هذه المواقف و / أو والذخائر المتروكة. ويمكن أ
 أو المدفعية.الجو  ذخائرإسقاط 
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 تطهير منطقة القتال 11.2
 ألغام.ال تتضمن مخاطر اللمناطق الخطرة حيث من المعروف أن والمراقب لمنهجي التطهير ال

الصلة  يعلى أساس تقييم المخاطر ذسطح األرض في ليبيا،  يمكن تطبيق إجراءات تطهير مناطق القتال على
 لدباباتل ةمضاد، في المناطق التي يوجد فيها ألغام المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغاممن  تصريحوعلى 

استخدام بألغام ة إزاليتم اعتبار هذه العملية باعتبارها األلغام المضادة لألفراد. والتي من المؤكد أنها ال تحتوي على 
 تطهير مناطق القتال.إجراءات 

األلغام من على سطح إزالة عمليات لوصف يتم استخدام مصطلح تطهير منطقة القتال وألغراض هذا المعيار، 
عة بينما يتم استخدام مصطلح تطهير منطقة القتال تحت سطح األرض لوصف عمليات إزالة األلغام المزرو األرض 

 .تحت سطح األرض

 المعيار 12.2
قياسات  ، والتي يتم منها أخذمناطق خطر محتملتحديد من أجل  ستخدمتمصطلح يشير إلى نقطة مرجعية ثابتة 

 عمل.الدقيق لمنطقة اللتسجيل باخرائط للسماح ال

 األفخاخ المتفجرة  13.2
ام القيدما يتم ، أو عنيتم التسبب باضطراب جسم يبدو أنه غير مؤذإيقاع إصابات عندما بهدف يتم زرعه جهاز 
 بشكل طبيعي. ةآمنبحركة 

 مسرب حّدي 14.2
مناطق خطر واجه يي ذلممر الاجانب يجب ترسيم . مناطق خطر محتملحول محيط  ممرإلى مسار أو ذلك يشير 

 بعالمات المناطق الخطرة. محتمل

 إعالم الزّوار منطقة 15.2
يكون  إلى موقع إزالة األلغام. يجب أن ىولاألول دخالنقطة الهدف منها أن تكون قع العمل امو في نقطة مراقبة 

ن تبيّ  عالم، والتيللقيام بعمليات اإل بما يكفيبحجم كبير  محتملالخطر المناطق لخريطة إعالم الزّوار لمنطقة 
 زات موقع العمل.قع ميّ امو 

 موقع الحرق  16.2
 الحرق.ن طريق ع ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار لتدمير األلغام منطقة يتم تحضيرها 
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 المنطقة الملغاة 17.2
ر "ال خط ، والتي يتم إعادة تصنيفها باعتبارمناطق خطر محتملهي المنطقة التي تم تسجيلها في السابق باعتبارها 

ات أكثر هذا التغيير في الوضع يكون نتيجة معلوم. األرضأللغام على لدون تنفيذ أي إجراءات إزالة " فيها معروف
ي الوضع. فبهذا التغيير  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبيسمح ويجب أن ، يةدقة وموثوق

 يكون . يةتغيير في الوضعالتضمن شرحا مفصال ألسباب توينبغي أن الملغاة كل المناطق لجل يجب االحتفاظ بس
 ي.فنلغاء عادة نتيجة لمسح غير اإل

 التطهير 18.2
 عمق محدد.ة إلى منطقة مسجلمن  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو األلغام هو إزالة جميع التطهير 

 منطقة خالية من األلغام، أرض خالية من األلغام 19.2
جميع  لضمان إزالة منظمة األعمال المتعلقة باأللغامظم من خالل تبشكل منمعالجتها شير إلى المنطقة التي تم ت

غام الخالية من األلإلى عمق محدد. يمكن أن تشمل المناطق  لالنفجارمخلفات الحرب القابلة و مخاطر األلغام 
 طهيرها.التي جرى ت والممراتالمسارات الحّدية ني، بما في ذلك فالمسح ال اتعمليخالل األراضي التي تم تطهيرها 

 الممر الذي جرى تطهيره، الممر المأمون  20.2
فق مع يما يتواتطهيره من قبل فريق مسح أو إزالة تم ، حّدييشير هذا المصطلح إلى أي ممر، باستثناء المسرب ال

 ألرض التي تم تطهيرها.ة لير الليبيايلمعا

 االتصال مع المجتمع 21.2
تبادل بهدف والمجتمعات المحلية المتضررة  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامالتواصل بين إلى ذلك يشير 

بادل المجتمع على تالتواصل مع  . يستندالحرب القابلة لالنفجارمخلفات و األلغام آثار المعلومات حول وجود و 
 المعلومات، وينبغي إشراك المجتمعات في عمليات صنع القرار.

مخلفات الحرب القابلة و لحد من اآلثار الناجمة عن األلغام من أجل اعلى مسؤول االتصال المجتمعي و يجب 
 تراتيجيات السالمة التي تشجع تغيير السلوك المناسب.، العمل مع المجتمعات المحلية لتطوير اسلالنفجار

 المقاول 22.2
التنفيذ الشامل المنظمة المسؤولة عن تتم اإلشارة إلى المتعلقة باأللغام. باألنشطة للقيام معها  التعاقدة يتم نظممأي 

المقاول الرئيسي لتنفيذ عها يتعامل مإلى المنظمات األخرى التي كما تتم اإلشارة  "المقاول الرئيسي". مصطلحلعقد بل
 ن من الباطن مسؤولون أمام المقاول الرئيسي.و من الباطن". المقاولن و قاوللعقد األكبر باسم "الممحددة من امكونات 
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 منطقة التحكم أو نقطة مراقبة 23.2
 موقع إزالة األلغام.في تستخدم لمراقبة تحركات الزوار والموظفين التي مناطق الجميع نقاط أو 

 حرج  مطابقةعدم  24.2
المتعلقة  المركز الليبي لألعمال لمتطلبات في تسيير أعمالها وفقاً  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامفشل يشّكل 

حرجة. بشكل عام يشكل اكتشاف أي مخاطر متفجرة في منطقة  مطابقةفي حالة عدم  باأللغام ومخلفات الحروب
 حرجة. مطابقةبأنها منطقة تم تطهيرها حالة عدم  ممنظمة األعمال المتعلقة باأللغاأعلنت 

 مزيل األلغام 25.2
 إجراءات إزالة األلغام في موقع إزالة األلغام.الذي يقوم بتنفيذ مؤهل الشخص ال

 إزالة األلغام، إزالة األلغام ألغراض إنسانية 26.2
 ة باأللغاملمركز الليبي لألعمال المتعلقوفقًا ل" ةإنسانيألغراض "إزالة األلغام" و "إزالة األلغام إن مصطلحات 
األلغام  إلى اإلجراءات المختلفة التي تؤدي إلى إزالة مخاطرالمصطلح شير يو قابلة للتبادل. هي  ومخلفات الحروب

لشركات وا ،إزالة األلغام من قبل المنظمات غير الحكوميةعمليات . يمكن تنفيذ ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
 ةنسانيإألغراض م إزالة األلغاتتمتع والفرق الوطنية لمكافحة األلغام أو الدفاع المدني والوحدات العسكرية.  ،التجارية

 :بالمميزات التالية

  وليس ألسباب عسكرية ةألسباب إنسانييتم تنفيذها 

  األوليهدف باعتبارها السالمة المدنيين يتم تنفيذها مع وضع 

  و ،ثانيالهدف باعتبارها الأللغام امزيلو سالمة يتم تنفيذها مع وضع 

 أقل أهمية من تلك المذكورة أعالهيجب أن يكون دائما الذي  أهداف أخرى، مثل تحقيق الربح 

 حادث ناجم عن إزالة لغم 27.2
نظر أيضًا أ. مخلفات الحرب القابلة لالنفجارمخاطر ألغام أو نطوي على ويإزالة األلغام الذي يقع في موقع حادث ال
 ."الحادث"

 إزالة األلغام ة ناجمة عنحادث

نظر أيضًا أ. مخلفات الحرب القابلة لالنفجارمخاطر ألغام أو نطوي على تو إزالة األلغام قع في موقع تي الت ةحادثال
 ."الحوادث"
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 منظمة إزالة األلغام 28.2
منظمة  إزالة األلغام. مهام أو عسكرية أو تجارية( المسؤولة عن تنفيذ مشاريع ،غير حكومية ،ةيأي منظمة )حكوم

هي  غاماألعمال المتعلقة باألل ولكن ليس كل منظمات منظمة األعمال المتعلقة باأللغامإزالة األلغام هي أيضا 
 .منظمة األعمال المتعلقة باأللغامأنظر أيضًا منظمات إزالة األلغام. 

 موقع إزالة األلغام 29.2
، فيها المسح ي جر يإزالة األلغام. وتشمل هذه المواقع التي أنشطة يشهد  لوصف أي مكانهذا المصطلح ستخدم ي

 هدم.الأو التطهير ني، فالمسح ال

 تدمير في الموقعال 30.2
القيام  العثور عليه. يمكنالمكان الذي تم ي ذخائر متفجرة دون تحريك الجهاز من أل ي تدمير التفجير يشير إلى ال

حرق باستخدام معدات النب الجهاز وتفجيرها، أو عن طريق التدمير من خالل وضع عبوة ناسفة إلى جاب
 متخصصة.

 تدميرال 31.2
مت التي صما ال يمكن لها تأدية وظيفتهإلى حالة ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار التدمير هو عملية تغيير األلغام 

 أي خطر متفجر أو غيره.من أجلها، ولم تعد تشكل 

 األجهزة، األجهزة المتفجرة 32.2
 ها.ييز بيندون تممخلفات الحرب القابلة لالنفجار يستخدم مصطلح "األجهزة" لإلشارة إلى كل من األلغام والذخائر / 

 السالح نزع 33.2
وم هذا يق جهاز اإلشعال. فتيل أوالآمنة عن طريق إزالة مخلفات الحرب القابلة لالنفجار األلغام أو عملية جعل 

 طالق النار.إثر من وصالت سلسلة واحد أو أكعادة بإزالة اإلجراء 

 موقع التخلص 34.2
 .التفجير فيها عبرمخلفات الحرب القابلة لالنفجار األلغام و / أو بعمليات تدمير فيها لقيام لتم التصريح منطقة 

 األثر البيئي 35.2
 ISO]استنادا إلى العمل. وقع اإلجراءات التي تقوم بها منظمة إزالة األلغام في منتيجة أي تغيير في البيئة 

14001: 2004 (E)[ 
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 تقييم األثر البيئي 36.2
ا من وغيره ةوتقييم وتخفيف اآلثار البيئية الفيزيائية الحيوية واالجتماعي، وتوقع، يشير المصطلح إلى عملية تحديد

 اإلجراءات المتعلقة باأللغام قبل إجراء هذا النشاط. ةنشطبأذات الصلة التأثيرات البيئية 

 لمواد المتفجرةا 37.2
 رات، أوالتي تحتوي على بعض المتفجو هي المكونات أو المواد المساعدة المستخدمة من قبل منظمات إزالة األلغام 

 .أجهزة التفجير واإلشعالتتصرف بطريقة متفجرة، مثل 

 الذخائر المتفجرة 38.2
 التي تحتوي على متفجرات. مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو جميع األلغام 

 التخلص من الذخائر المتفجرة 39.2
 وتدمير الذخائر المتفجرة.االسترداد من و اآل تقديمالتحديد وتقييم و 

 مخلفات الحرب القابلة لالنفجار  40.2
هذا شى يتماالذخائر المتفجرة المتروكة أو أجزاء خطرة منها، باستثناء األلغام. )و الذخائر غير المنفجرة كافة 

 (.ةالدولي اتستخداماالالتعريف مع 

 )أو المنطقة العازلة(االنسحاب منطقة 

 إزالةفي عملية عادة في عمليات تطهير مناطق القتال وعلى وجه الخصوص،  منطقة االنسحابيستخدم مصطلح 
مزيد من ال عدم وجودللتأكد من المتفق أنه تم تطهيرها مسافة الوصف من أجل فرعية(، الذخائر ال)القنابل العنقودية 

د عنعنقودية خالل إزالة القنابل المنطقة االنسحاب يجب تحقيق . مخلفات الحرب القابلة لالنفجاربذات الصلة  األدلة
 وتطهيرها إلى العمق المطلوب.القنبلة العنقودية بصمة التعّرف على 

ة ليبيالمعايير اليرجى االطالع على )والمنطقة العازلة( منطقة االنسحاب للحصول على تفاصيل إضافية بشأن 
 .سالمة موقع العمل بإزالة األلغام 10.20 لألعمال المتعلقة باأللغام

 الصمامات 41.2
 .عملية النسفيشير إلى آلية أو الجهاز الذي يبدأ  

 الفتيل 42.2
 سلسلة التفجير.انطالق رق لتوفير تأخير قبل تالمواد التي تح
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 نظم المعلومات الجغرافية 43.2
تخزين نظام لجمع و الوالبيانات الجغرافية والموظفين. تم تصميم  ،لحاسوب والبرمجياتجهزة اعملية جمع منظمة أل

 وتحديث ومعالجة وتحليل وعرض أشكال المعلومات المرتبطة بالجغرافيا.

 تجهيز األرض 44.2
، بالوسائل الميكانيكية. قد يكون ذلك عن طريق تخفيض أو إزالة العقبات مناطق خطر محتملفي تجهيز األرض 

ملية إلى عإزالة األلغام تحويل تهدف إلى التي سطح األرض أو غيرها من العمليات كسر وقطع الغطاء النباتي، و 
تباره اععلى تفجير أو تدمير األلغام، ولكن ال يمكن أبدا أو قد ال ينطوي األرض قد ينطوي تجهيز أكثر كفاءة. 

 .اً تطهير 

 التسليم 45.2
سؤولية متحّمل المجتمع المحلي أو مستخدم األرض(  المستفيد )على سبيل المثالمن خاللها يقبل هي العملية التي 

 المطلوبة.استكمال عمليات إزالة األلغام منطقة بعد 

 شهادة التسليم 46.2
 .تسليم األرضعملية شير إلى الوثائق التي يتم استخدامها لتسجيل ت

 المخاطر 47.2
 [ISO 51: 1999 (E)شير إلى أي مصدر محتمل للضرر. ]دليل ت

 إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية 48.2
ات وتوجيه يرفي معاي للتبادل قابال ةاإلنسانيلألغراض إزالة األلغام وإزالة األلغام مصطلحا انظر إزالة األلغام. )

 .(المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

 األثر 49.2
 ملمناطق خطر محتادية واالجتماعية التي يعاني منها المجتمع نتيجة وجود يشير إلى مستوى المعاناة االقتص

 مسح األثر 50.2
ومخلفات الحرب القابلة أللغام لوجود الحقيقي أو المتصور التقييم األثر االجتماعي واالقتصادي الناجم عن 
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 األلغام.فحة مكا تخطيط وتحديد أولويات مشاريعالنتائج مفيدة عند ال. يمكن أن تكون لالنفجار

 خطة التنفيذ

فيه من  تطلبإصدار أمر مهمة لجميع عمليات إزالة األلغام، بالمعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام تقوم 
ًا وفقاأللغام منظمة األعمال المتعلقة بيجب على . حددةألغام ممكافحة إجراء مهمة  منظمة األعمال المتعلقة باأللغام

 .ذات كفاءةلتسهيل استجابة آمنة وفعالة و  خطة التنفيذألمر المهمة صياغة 

 لغامالمعايير الليبية لألعمال المتعلقة باألحول خطة التنفيذ يرجى االطالع على للحصول على تفاصيل إضافية 
 .سالمة موقع العمل بإزالة األلغام 10.20

 نظام إدارة المعلومات لمكافحة األلغام 51.2
ستخدامه انية اوعا على الصعيد العالمي إلدارة البيانات المتعلقة باأللغام. ستتم دراسة إمكهذا هو النظام األكثر شي

 في ليبيا.

 خامل 52.2
واد ية أو المو كيميا ،مشعةمكّونات ، ذخائر نارية، متفجراتعلى لألجهزة التي ال تحتوي يستخدم هذا المصطلح 

 الضارة أو غيرها.البيولوجية 

 التأمين 53.2
 الموظفين لجميع، والتأمين على الحياة واإلعاقة المناسبالتأمين الطبي إزالة األلغام عمليات مل تأمين يجب أن يش

ركة شالتأمين من خالل وسيط التأمين أو القيام بمسؤولية الطرف الثالث. ليس من الضروري يغطي ينبغي أن كما 
سمي وتوفر ر بشكل ( التي تم تشكيلها االكتتابذاتي )التأمين القد تكون برامج تعاقدي. الشرط الإال إذا كان هذا هو 

لحروب امخلفات التفاصيل إلى المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام و  ميبديال مقبوال. يجب تقد ةالمالئمالتغطية 
 للموافقة عليها.

 وسطةالمتنقطة ال 54.2
 .متراً  50 أكثر منضها البعض تبعد عن بعشير إلى عالمة المسح المستخدمة بين نقاط التحول التي ت

 المتعلقة باأللغاملإلجراءات معايير الدولية ال 55.2
هي تهدف إلى تحسين سالمة وكفاءة األلغام الدولي. و مكافحة عن مجتمع باإلنابة هي المعايير التي تم وضعها 

من خالل تحديد  تفي بعض الحاالو ىء مبادالوضع و اإلجراءات المتعلقة باأللغام من خالل توفير التوجيه، 
المعايير الدولية على مبادئ المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب ستند يالمتطلبات. 
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 .لإلجراءات المتعلقة باأللغام

 تسليم األرض 56.2
إزالة في سياق اإلجراءات المتعلقة باأللغام، عملية تطبيق كل جهد معقول لتحديد وتعريف، و ، يصف هذا المصطلح

و / أو  نيلفني، المسح افمن خالل المسح غير المخلفات الحرب القابلة لالنفجار األلغام / حول كل الوجود والشك 
 .التطهير

ولة ير المعقإلى المجتمع أو العميل بعد اتخاذ جميع التدابإلى التسليم النهائي لألرض  في ليبيايشير هذا المصطلح 
لدى المستخدم النهائي أو على أي خطر متبقي أن يكون مقبواًل يجب األرض أي خطر. عدم تشكيل لضمان 

سمي أن على كافة األراضي التي يتم تسليمها بشكل ر ، ولكن تسليمهاكل األراضي التي يتم تطهير يجب ال عميل. ال
 تكون "خالية من أي خطر معروف".

 وضع العالمات 57.2
. مناطق خطر محتمل( إلظهار موقف خطر أو حدود وسائلالإلى زرع وسيلة )أو مزيج من هذا المصطلح يشير 

 .سياجوضع المطلية إلخ، أو عالمات العالمات، الاستخدام  وضع العالماتشمل يقد 

 لأللغام زالة الميكانيكيةاإل  58.2
 أداة  تستخدم ةواحد آلةقد تنطوي على ، والتي يشير هذا المصطلح إلى استخدام اآلالت في عمليات إزالة األلغام

متنوعة  التي تستخدم مجموعة اآلالتدوات أو عدد من األمجموعة متنوعة من تستخدم  ةواحد وآلةميكانيكية واحدة، 
 من األدوات.

ة تطلب عمليوتالستخدامها في عمليات إزالة األلغام في ليبيا، لالختبار والتقييم آالت إزالة األلغام أن تخضع  يجب
الكالب  اليدوية أوإزالة األلغام بالطريقة باستخدام إجراءات متابعة لغام بواسطة آالت إزالة األمعالجة األرض 

 .الكاشفة عن األلغام قبل اعتبارها أرض تم تطهيرها

 موظفو الدعم الطبي 59.2
د من هؤالء هم موظفو منظمات إزالة األلغام المعينة، وهم مدربون ومجهزون لتقديم اإلسعافات األولية والمزي

 نتيجة وقوع حادث.الذين يتعرضوا لإلصابة ة للعاملين في إزالة األلغام العالجات الطبي

 مذكرة تفاهم 60.2
بهدف وثيقة تستخدم لتسهيل حالة أو عملية في حالة غياب النية إلنشاء حقوق والتزامات رسمية في القانون الدولي، 

 لتعبير عن التزامات مهمة بطريقة ليست ملزمة قانونا.ا



 2017النسخة الثانية: يناير  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 04.10المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

 

 2017النسخة الثانية: يناير   04.10المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

16 

 غاممكافحة األل 61.2
فات مخلو يشير إلى مجموعة من األنشطة التي تهدف إلى الحد من األثر االجتماعي واالقتصادي والبيئي لأللغام 

 .الحرب القابلة لالنفجار

 منظمة األعمال المتعلقة باأللغام 62.2
ل يستخدم هذا المصطلح لوصف أي منظمة تعمل في مجال مكافحة األلغام، بما في ذلك تلك العاملة في مجا

 إدارة، والتوعية من مخاطر األلغام ومساعدة الضحايا.

 الكالب الكاشفة عن األلغام 63.2
بوات عالو ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار للكشف عن األلغام  هاإلى الكالب التي تم تدريبهذا المصطلح يشير 

 خرى.األناسفة ال

مخلفات الحرب القابلة م / التوعية من مخاطر األلغام أو التوعية من مخاطر األلغا 64.2
 لالنفجار 

يادة ز من خالل مخلفات الحرب القابلة لالنفجار األلغام / بيشير إلى األنشطة التي تسعى للحد من خطر اإلصابة 
مة، التوعية من مخاطر األلغام ونشر المعلومات العاهذه األنشطة شمل تالوعي والتشجيع على تغيير السلوك. و 

 المجتمع.التواصل مع و والتعليم والتدريب، 

 الفتة ألغام 65.2
لغام. هدف إلى توفير اإلنذار للجمهور من وجود األتكجزء من نظام وضع العالمات، و هي الالفتة التي يتم وضعها 

 في ليبيا.المفّضلة للمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب  تصاميماليجب استخدام 

 الذخائر 66.2
ة،  النوويالمواد ، أو اإلطالقمكّونات النارية، الذخائر بالمتفجرات، الدواسر،  جهاز كامل مشحون شير إلى ت

 هدم.الية الستخدامها في العمليات العسكرية، بما في ذلك و البيولوجية أو الكيميا

 إبطال اللغم 67.2
فتيل أو الو على عنصر متفجر لمنع أ الكبسوالتأو  المشابك، الدبابيساستبدال مزايا السالمة مثل نشاط يشير إلى 

مرة اشطًا نيجعله الجهاز تأمين إزالة ألن  تماماً  اً آمنهذه اإلجراءات من الجسم جعل تمن العمل. ال جهاز اإلشعال 
 أخرى.



 2017النسخة الثانية: يناير  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 04.10المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

 

 2017النسخة الثانية: يناير   04.10المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

17 

 ال خطر معروف 68.2
مخلفات  أو مخاطر األلغامعلى منطقة بعدم احتواء جميع التدابير المعقولة لمنح الثقة الكاملة يتم اتخاذ  عندما

 وف"، يمكن تعريف هذه المنطقة بأنه "ال خطر معر دون أن يكون قد تم تطهيرها، ولكن الحرب القابلة لالنفجار
 .فيها

 نيفالمسح غير ال

 لغاماألبث تلوّ للوتوزيع والبيئة المحيطة  ،نوع، و نية، عن وجودلفانات، من دون استخدام التدخالت اجمع وتحليل البي
ات مخلف/  لغاماألبث تلوّ لموقع وجود أو عدم وجود المن أجل تحديد أفضل لقابلة لالنفجار مخلفات الحرب ا /

 .األرض وعمليات صنع القرار من خالل تقديم األدلةأولويات تسليم دعم من أجل و  ،الحرب القابلة لالنفجار

 ةالدائم وضع العالماتنظام  69.2
نة، ة غير محددة. تتطلب هذه األنظمة في العادة أعمال صيامصممة لتدوم لفتر اليشير إلى نظام وضع العالمات 

 .ةالمؤقت وضع العالماتعلى عكس نظام 

 معدات الحماية الشخصية 70.2
 كافة المعدات والمالبس المصممة لتوفير الحماية ضد أخطار المتفجرات.

 تفتيش بعد التطهير 71.2
متطلبات مقابل نة من األرض التي تم تطهيرها مصطلح يشير إلى عملية قياس وفحص واختبار أو مقارنة عيّ 

 .التطهير

 األصيل 72.2
و صيل ههي الجهة التي عند التعاقد، تتعاقد مع كيان آخر للقيام بأنشطة مكافحة األلغام المطلوبة. قد يكون األ

ركز، عن المالمركز الليبي لألعمال المتلعقة باأللغام ومخلفات الحروب، والجهة المانحة، ومنظمة تعمل نيابة 
 األلغام.مكافحة أنشطة في  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامشارك يومنظمة تجارية أو أي كيان 

 ضمان الجودة 73.2
الغرض من ضمان الجودة في عمليات متطلبات الجودة. تحقيق لتوفير الثقة ب ةجزء من إدارة الجودة مصمم يه

[ هو التأكيد على أن الممارسات اإلدارية ISO 9000: 2000]استنادا إلى إزالة األلغام ألغراض إنسانية 
تتم ة. يوفعالعنها بأمان متطلبات المعلن الحقق ستويجري تطبيقها، و  ،إلزالة األلغام مناسبةالتشغيلية واإلجراءات 
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تيش عمليات التفيجب أيضًا القيام ب، ولكن ااأللغام نفسهمكافحة الداخلية من قبل منظمات عمليات ضمان الجودة 
 .يقوم بها المركزو / أو التي المصّرح بها من المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب الخارجية 

 مراقبة الجودة 74.2
علق ت. ت[ISO 9000: 2000]استنادا إلى  لتوفير الثقة بتحقيق متطلبات الجودة ةجزء من إدارة الجودة مصمم يه

ي تم الت رضألا"المنتج" هو ة فإن إنسانيألغراض ى المنتج النهائي. في حالة إزالة األلغام التفتيش علمراقبة الجودة ب
. هيرهاهي أراض تم تط تجهيزهاليست جميع األراضي التي تم . لتسليمهامعالجتها بالشكل المطلوب لجعلها مالئمة 

أي ل تشك اأنهبسبب لالعتقاد وجود بعدم كاملة الثقة العطي تبطريقة يجب تجهيز األراضي التي لم يتم تطهيرها 
 خطر.

 إدارة الجودة 75.2
 ISO]استنادا إلى  ظمة لضمان الحفاظ على الجودةتتتضمن إدارة الجودة أنشطة منسقة تهدف إلى توجيه ومراقبة من

9000: 2000]. 

 النقطة المرجعية، معلم 76.2
 هالً س اف عليه. ينبغي أن يكون التعرّ ر محتملمناطق خطمسافة خارج مرجعية تقع على ب عد شير إلى نقطة ثابتة ت

 ر.ويمكن استخدامها للمساعدة في تحديد المعيا

 اإلجراء المّتبع في إبطال مفعول الذخائر 77.2
لي وبالتاظائف أو فصل المكونات األساسية في الجهاز، بقطع و يشير إلى تطبيق األساليب واألدوات التي تسمح 

شمل ين المتفجرات، ولكن ال ينبغي أإبطال مفعول ذخائره يجب أن يكون خاليًا من  . الجهاز الذي تماإلطالقمنع 
 أي متفجرة قد تكون موجودة. إلطالقوسيلة 

 المخاطر المتبقية 78.2
ت ومخلفامصطلح يشير إلى المخاطر المتبقية بعد تطبيق كل جهد معقول إلزالة أو تدمير جميع مخاطر األلغام 

يجب أن تكون  . [ISO 51 :1999معدل من دليل )من منطقة محددة إلى عمق محدد  الحرب القابلة لالنفجار
إلى  جارومخلفات الحرب القابلة لالنفاأللغام خالية من جميع  إزالة األلغامعمليات التي تم تطهيرها في األرض 

 .يمكن تطهيره ممااألجهزة على عمق أكبر بقاء إمكانية في  ةمقبولالالمخاطر المتبقية  تتمثل عمق محدد.

 



 2017النسخة الثانية: يناير  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 04.10المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

 

 2017النسخة الثانية: يناير   04.10المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

19 

 المخاطر 79.2
قد يكون [. ISO 51: 1999 (E)]دليل في حال وقوعه وشدة هذا الضرر ، هو مزيج من احتمال وقوع ضرر

ي على مزيلأو  بسب عدم االنتباه إلى جهاز(ألرض )لعلى المستخدم النهائي  إزالة األلغامعمليات في الخطر 
 (.ينبغير مناساو أداة إجراء الستخدامه ) األلغام

 المخاطر تقييم 80.2
ترحة هو االستخدام المنتظم لجميع المعلومات المتاحة لتحديد المخاطر وتقدير مخاطر استخدام اإلجراءات المق

 [.ISO 51: 1999 (E)إلزالة األلغام ]استنادا إلى دليل 

 السالمة 81.2
 [.ISO 51: 1999 (E)يشير إلى الحد من المخاطر إلى مستوى مقبول ]دليل 

 اإلصابة الثانوية 82.2
يطلق هذا المصطلح على األشخاص الذين يتعرضون لإلصابة وهم غير مسؤولين بشكل مباشر عن انفجار الجهاز 

 .تفجيرحادث في 

 الموقع )أو موقع العمل(

يتم يث حعليه  "الموقع" )أو موقع العمل( هو الموقع المتفقألغراض المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام فإن 
ع، من الموققد يتض. وإجراء أو تعليق أو استكمال عمليات إزالة األلغامعمليات إزالة األلغام،  اتاقتراحفيه تنفيذ 

 اعتمادا على مسرح العمليات، عدة مناطق مخصصة.

 عمق محدد 83.2
لة الحرب القاب ومخلفاتمحددة من كل أخطار األلغام إليه تطهير يشير المصطلح إلى العمق الذي يجب أن يتم 

 ية.الحكومة الليبالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام باإلنابة عن  على النحو الذي يحددهلالنفجار 

 إجراءات التشغيل القياسية 84.2
لغام زالة األإأنشطة  إلجراء منظمة األعمال المتعلقة باأللغاملالحالية هي التعليمات التي تحدد اإلجراءات واألدوات 

 جراءات التشغيلية الدائمة.اإلسمى ت. يمكن أيضا أن مكافحتها أو

 األرض تحت سطح التطهير

تطهير " في عمليات إزالة األلغام وتطهير مناطق القتال لوصف تحت سطح األرضتطهير اليستخدم مصطلح "
 وى سطح األرض.تحت مستالموجودة المحددة جسام أو غيرها من األاأللغام / مخلفات الحرب القابلة لالنفجار 
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 يسطحال التطهير

األلغام / تطهير " في عمليات إزالة األلغام وتطهير مناطق القتال لوصف السطحيتطهير اليستخدم مصطلح "
جسام تعتبر األ مستوى سطح األرض.الموجودة فوق المحددة جسام أو غيرها من األمخلفات الحرب القابلة لالنفجار 

 رض.ستوى سطح األمأجسام فوق ألرض اعلى البارزة  /جزئيا المدفونة 

 عالمة المسح 85.2
 دارة اآلمنة لألرض خالل عمليات إزالة األلغام.اإلتستخدم للمساعدة في التي دائمة العالمة هي ال

 الناجي 86.2
أو  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارتعرض لألذى نتيجة حادث انفجار لغم، هو رجل أو امرأة أو طفل " الناجي"
 ئر العنقودية.ذخاال

 مناطق خطر محتمل 87.2
 . يتمنفجارمخلفات الحرب القابلة لالثة باأللغام و / أو ملوّ لالشتباه بأنها مصطلح عام ألي منطقة ال تستخدم هو 

 األلغام أوعلى وجود مباشرة الدلة غير األني على أساس فعادة خالل المسح غير ال مناطق خطر محتمل تعريف
 .لة لالنفجارمخلفات الحرب القاب

 مهمةال

علقة ال المتفإن المهمة هي ما يصّرح به المركز الليبي لألعم المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامألغراض 
تفق لتنفيذ المالخطة  وفقاً  األلغاممحددة في مجال مكافحة لقيام بأنشطة للمنظمة األعمال المتعلقة باأللغام باأللغام 
ني، فلقبل بدء عمليات إزالة األلغام، أي المسح ابتخصيص رقم فريد من نوعه للمهمة وذلك  يقوم المركزعليها. 

صدار يتم إ(. امنظام إدارة المعلومات لمكافحة األلغيتم في العادة إنتاجه من )تطهير مناطق القتال األلغام أو إزالة 
 حتوي على عدة مهام.يقد المركز الذي  من قبل لمنظمة األعمال المتعلقة باأللغامملف المهام 

 رقم تعريف المهمة 88.2
على  للداللةيستخدم مخلفات الحروب و رقم فريد من نوعه يعطيه المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام و هو 

 .مناطق خطر محتمل

 المسح الفني 89.2
وتوزيع  ،نوع، و اسبة، عن وجودنية المنفإلى جمع وتحليل البيانات، وذلك باستخدام التدخالت الهذا المصطلح يشير 

لموقع وجود أو عدم وجود من أجل تحديد أفضل مخلفات الحرب القابلة لالنفجار /  لغاماألبث تلوّ للوالبيئة المحيطة 
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األرض وعمليات صنع القرار من أولويات تسليم دعم من أجل و  ،مخلفات الحرب القابلة لالنفجار/  لغاماألبث تلوّ ال
 .خالل تقديم األدلة

 ةالمؤقتوضع العالمات نظام  90.2
 .زمنية محدودةلفترة المصمم ليتم استخدامه  وضع العالماتيشير إلى نظام 

 مقبولةالخاطر التي يمكن تقبلها، الم المخاطر 91.2
 ISOفي سياق معين على أساس القيم الحالية للمجتمع ]دليل المقبولة إلى مستوى المخاطر هذا المصطلح يشير 

51: 1999 (E) .] ومخلفات الحرب األلغام وجود إمكانية تم تطهيرها" هي في منطقة " في ليبياالمخاطر المقبولة
هي إزالة األلغام عمليات مقبولة خالل المخاطر ال. من العمق الذي تم تطهيرهعلى عمق أكبر من  القابلة لالنفجار

 .إزالة األلغام الناجمة عن حوادثللتساوي أو أقل من، المعيار الدولي المؤذية التي مستوى الحوادث 

 نقطة التحّول  93.2
يجب أن تحمل . مناطق خطر محتمليشير إلى نقطة ثابتة على األرض وهو ما يشير إلى تغيير في اتجاه محيط 

تكون كل نقاط التحول للترسيم م أشياء معدنية مدفونة استخداينبغي هذه النقطة عالمات واضحة وتسجيلها، كما 
 .بليًا دائماً مستقمرجعا 

 الذخائر غير المنفجرة 93.2
خطيط لها من الممكن أن يكون قد تم إطالقها، إسقاطها، أو التمتفجرة التي تم إعدادها لالستخدام. الالذخائر هي 

 ولكنها لم تنفجر. 

 الضحايا 94.2
ة اقتصادية أو الذين عانوا من إصابات جسدية وعاطفية ونفسية، خسار  ،إما بشكل فردي أو جماعي ،األشخاص

و لغام أالحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم األساسية عن طريق أفعال أو حاالت إهمال متعلقة باستخدام األ
م، بشكل مباشر، وأسرهالذين يتأثرون  الضحايا األفرادالئحة . وتشمل مخلفات الحرب القابلة لالنفجاروجود 

 .ومخلفات الحرب القابلة لالنفجاررضية والمجتمعات المحلية المتضررة من األلغام األ

 أو غيرهم من األشخاصالذي تتم إعالتهم األفراد  في سياق مساعدة الضحايا، ،الضحيةمصطلح شمل ييمكن أن 
 ن.الناجية لعبار ، وبالتالي وجود معنى أوسع  رمخلفات الحرب القابلة لالنفجافي البيئة المباشرة لضحية األلغام / 
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 حايا، مساعدة الناجينمساعدة الض 95.2
فورية يشير هذا المصطلح إلى كافة أشكال الدعم المقدمة للضحايا والناجين وعائالتهم بهدف الحد من اآلثار ال

 وطويلة األجل الطبية والنفسية للصدمة التي تعرضوا لها.

 الزّوار 96.2
ي إلى الذي ال ينتمشخص اللزائر هو االمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب، فإن  ألغراض

 العمل. حصل على إذن المركز ليكون متواجدا في موقع إزالة األلغامفي منظمة  منظمة إزالة األلغام وليس عامالً 

 العملموقع  97.2
تحت  يشير هذا المصطلح إلى جميع األماكن التي تحتاج إلى وجود موظفين أو أن يتوجهوا إليها للعمل والتي هي

 [.R164صاحب العمل ]منظمة العمل الدولية لطرة المباشرة أو غير المباشرة السي


