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 :مالحظة

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

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

  

 حقوق الطبع والنشر

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

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

 

 

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

ة والجودة عناصر السالمة، والرقاب (LibMAC) تبّنى المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب 
عمال المتعلقة في المعايير الليبية لأل (IMAS) التي تمثل جزءا من المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام

ايير م وذلك بهدف ضمان محافظة هذه األخيرة على المبادئ المتفق عليها في المبادئ التوجيهية للمعباأللغا
 .الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام

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

 .www.lmac.gov.lyوب المتعلقة باأللغام ومخلفات الحر على الموقع اإللكتروني للمركز الليبي لألعمال 

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

ها، فر ل تو ضمان االلتزام بهذه المعايير. يتم استخدام "ينبغي" لإلشارة إلى متطلبات، أساليب أو مواصفات ُيفّض 
ل سار عم" لإلشارة إلى أسلوب أو ميمكنيم أسباب تبّرر لذلك. وتستخدم "ولكنها قد تكون مختلفة عندما يتم تقد

 .ينبغي النظر فيه ولكن ليس من الضروري تطبيقه

  :النسخة من المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام، يشير هفي هذ

 ي( م" إلى أي منظمة )حكومية أو غير حكومية أو كيان تجار مصطلح "منظمة األعمال المتعلقة باأللغا
صر وعنا مسؤولة عن تنفيذ مشاريع أو مهام إزالة األلغام. وتشمل منظمات إزالة األلغام المقرات رئيسية

 .الدعم
  إلى أي منظمة )حكومية، عسكرية، تجارية أو غير حكومية / منظمات إزالة ألغاممصطلح "منظمة "

قد تكون  مسؤولة عن تنفيذ المشاريع أو المهام المرتبطة باألعمال المتعلقة باأللغام. المجتمع المدني(
 .، أو مستشارا أو وكيالفرعياقدا رئيسيا، أو مقاوال منظمة األعمال المتعلقة باأللغام متع

ة " لوصف نفس الهيئإزالة ألغام "منظمةويتم استخدام مصطلحي "منظمة األعمال المتعلقة باأللغام" و 
 .وكمصطلحين مترادفين في إطار هذا المعيار

http://www.lmac.gov.ly/
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 مقدمة .1

ثة هو إعادة األراضي التي يعتقد أنها ملو إزالة األلغام ألغراض إنسانية عمليات الهدف الرئيسي من  1.1

يتم "األرض التي يتم إعادتها هي "األرض التي لمجتمع. إلى ا مخلفات الحرب القابلة لالنفجارباأللغام أو 
ات مخلفو األلغام األراضي التي كان من المشتبه احتوائها على التلوث من  إزالةشهدت التي  هيو تسليمها"، 

األلغام د وجو عدم بالثقة التطهير التي تعطي مسح أو الإجراءات . يمكن تسليم األرض بعد الحرب القابلة لالنفجار
 .مخلفات الحرب القابلة لالنفجارأو 

لة مخلفات الحرب القابفي المناطق التي ال توجد فيها ألغام أو ير التطهاستخدام إجراءات يجب تجنب  2.1
ل ال تعمأسرع  استخدام إجراءاتان ذلك ممكنا  كلموارد البشرية. ينبغي ل ا  هدر تشكل و ألنها مكلفة للغاية  لالنفجار

يتم ا غالبا م. و عمليات مسح كاملةتطهير األرض للعثور على المناطق الصغيرة التي تحتاج إلى على  في الواقع
توجيهات  08.20 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام. تقدم تقنيالم هذه اإلجراءات خالل المسح استخدا

 .تقنيالبشأن إجراء المسح 

 بوجود مخاطر من األلغام أوإلزالة أي شبهة استكمال كافة الجهود الممكنة األرض بعد تسليم يجوز  3.1
 "كل جهد معقول" في هذا المعيار.مطلح في المنطقة. يتم تعريف  لالنفجارمخلفات الحرب القابلة 

 تعريفات .2

 في ليبيا: يضااألر بتسليم إلجراءات المتعلقة في ا م التعاريف التاليةاستخدايجب  1.2

 مناطق خطر محتمل .أ

ألدلة غير اعلى أساس  مخلفات الحرب القابلة لالنفجار/  لغاماألبث تلوّ التي يشتبه بدرجة معقولة بوجود منطقة ال
 .مخلفات الحرب القابلة لالنفجار/  لغاموجود األلالمباشرة 

 مناطق خطر مؤكد .ب

وجود لشرة على أساس األدلة المبا مخلفات الحرب القابلة لالنفجار/  لغاماألب هاثتلوّ التي من المؤكد منطقة ال
 .األلغام / مخلفات الحرب القابلة لالنفجار

 تقنيالمسح غير ال .ت

ث لتلوّ لتوزيع والبيئة المحيطة ، نوع ،وجودحول  ةتقنيوتحليل البيانات من دون استخدام التدخالت ال جمع 
األلغام / مخلفات لمكان وجود وعدم وجود  من أجل تحديد أفضل مخلفات الحرب القابلة لالنفجار/  لغاماألب

ليات صنع القرار من خالل تقديم وعم، ومن أجل دعم تحديد أولويات تسليم األرض الحرب القابلة لالنفجار
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 األدلة.

 تقنيالمسح ال .ث

/  لغاماألبث لتلوّ لتوزيع والبيئة المحيطة ، نوع ،وجودحول  ةتقنياستخدام التدخالت البجمع وتحليل البيانات 
لقابلة األلغام / مخلفات الحرب المكان وجود وعدم وجود  من أجل تحديد أفضل مخلفات الحرب القابلة لالنفجار

 وعمليات صنع القرار من خالل تقديم األدلة.، ومن أجل دعم تحديد أولويات تسليم األرض نفجارلال

 التطهير .ج

 في جارمخلفات الحرب القابلة لالنفو األلغام جميع مخاطر جراءات لضمان إزالة و / أو تدمير اإلالمهام أو 
 منطقة محددة إلى عمق محدد.

 

 توحيد الجهود المبذولة .ح

إلزالة  أو ،ثةالمناطق الملوّ وتوثيق تحديد الذي يتم بذله من أجل مقبول من الجهد الستوى لملالحد األدنى 
 يكون  ندماتم تطبيق "كل جهد معقول" عي. األلغام / مخلفات الحرب القابلة لالنفجار بوجود شتباهاالوجود أو 

 تخصيص موارد إضافية بالنسبة للنتائج المتوقعة.من غير المعقول 

 

 رضإلغاء األ  .خ

ت الحرب مخلفا /األلغام على وجود تلّوث بال تحتوي أدلة تم االستنتاج أنها  مربع(المتر بالمنطقة محددة )
 .مؤكدالخطر المناطق و  محتملالخطر المناطق ل تقنيالمسح غير بعد إجراء ال القابلة لالنفجار

 تقليص األرض .د

ت الحرب مخلفا /األلغام على وجود تلّوث بة ال تحتوي أدلتم االستنتاج أنها  مربع(المتر بالمنطقة محددة )
 مؤكد.الخطر المناطق و  محتملالخطر المناطق ل تقنيالمسح بعد إجراء ال القابلة لالنفجار

 األرض التي تم تطهيرها .ذ

لحرب مخلفات امخاطر األلغام و  ا من خالل إزالة و/ أو تدمير كلهتم تطهير  مربع(المتر بالمنطقة محددة )
 .إلى عمق محدد رالقابلة لالنفجا
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 األرضتسليم  عملية .3

لتي أي األراضي اثقة بتحديد القرار مبني على األدلة التي تساعد على  عملية اتخاذ ياألرض هتسليم  .أ
طرة، على تحديد المناطق الخهذه العملية نطوي ت. لك التي ال تحتاجمزيد من اإلجراءات وتإلى تحتاج 

تطهير و  تقنياألراضي عن طريق المسح التقليص ، و يتقنوإلغاء األرض من خالل المسح غير ال
 .األلغام / مخلفات الحرب القابلة لالنفجارمن فعلي التي تعاني من تلّوث األراضي 

مكتب الموجودة في األدلة التي تم جمعها وتسجيلها و على في ليبيا  ييجب أن يستند تسليم األراض .ب
 قد تكون تلك األدلة سجالت. م ومخلفات الحروبالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغا عمليات

 .التطهيرمسح أو ال

 :في عملية تسليم األراضي المبادئ التاليةتطبق  .ت

  ينبغي سببا كافيا لمسح المنطقة مخلفات الحرب القابلة لالنفجاراأللغام و من خوف السكان قد ال يكون .
 .تقنيالقيام بعمليات المسح ال دلة قبلباألدعم الخوف 

 جمع من أجل  تقنيالجهود للتعامل مع السكان المحليين خالل مرحلة المسح غير البذل كافة  يجب
ثبيت تأن يساعد في ذلك  ال. من شأن ومنطقة خطرة أالكافية إلثبات ما إذا كانت ال دلةاألمعلومات و ال

 الثقة في السكان المحليين الستخدام األرض التي تعتبر غير خطرة.

  السكان ومع ذلك أن األرض غير خطرة، إلى  تقنيالمسح غير الل فيها يتوصفي الظروف التي
 تقني، فإنه قد يكون من الممكن إجراء مسح بسبب الخوف ستخدام األراضيغير مستعدين الن و المحلي
الحصول على يجب أن يحصل ذلك بعد السكان المحليين. عند أنها آمنة وتثبيت الثقة  إلثبات محدود
 .بي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبالمركز الليموافقة 

 رمخلفات الحرب القابلة لالنفجاال دليل فعلي على وجود ألغام أو التي مناطق ال ينبغي تسجيل ال 
 مناطق خطر محتملباعتبارها 

  حول الشك  إزالة حتىالتطهير و  تقنيعلى إجراء المسح ال في ليبياتنطوي عملية تسليم األراضي
ستخدام إما عن طريق ا. من الممكن إزالة الشك مخلفات الحرب القابلة لالنفجارلى ألغام أو عاحتوائها 
 مخلفات الحربلغام و األ وجود ة بعدميكافن ثقة يلجمع ما يكفي من المعلومات لتكو  تقنيالمسح ال

في بعض  تقنيلن يكون المسح النطقة. تطهير جزء أو كامل الم ، أو عن طريقالقابلة لالنفجار
لك ث ذو حد نديجب ع. ةواضح مخلفات الحرب القابلة لالنفجارألغام و مواقع ألن  األحيان ضروريا  
 .تقنيإزالة دون إجراء المسح اللتشهد عمليات جدولة المنطقة 
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 بلة مخلفات الحرب القا وأأللغام ل حساسةحركة أو  ا  ضغطال تشهد مناطق إلى  تقنيقد يشير المسح ال
تطهير مناطق القتال تحت سطح  استخدام إجراءات في هذه المناطقالمناسب  قد يكون من. لالنفجار
إزالة  ( بدال من إجراءات09.11 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام )كما هو موضح في األرض

ألعمال لالمركز الليبي ال يتم ذلك إال بعد الحصول على موافقة اليدوية التقليدية. بالطريقة األلغام 
 .المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

 األدلة المباشرة وغير المباشرة 1.3

ر استنادا إلى تواف لمناطق الخطر المحتمل ومناطق الخطر المؤكدايجب تقسيم المناطق الخطرة إلى  1.1.3
 غير مباشرة لكل خطر.مباشرة أو وموثوقية المعلومات وعما إذا كانت األدلة 

يجب  جارمخلفات الحرب القابلة لالنفوجود األلغام / على األدلة غير المباشرة فقط  التي توفرالمناطق  2.1.3
ات مخلفعلى وجود األلغام /  ا  مباشر  تقدم دليال  التي المناطق  . أمامناطق خطر محتملأن تصنف على أنها 
 .مناطق خطر مؤكدباعتبارها  هافييجب تصنف الحرب القابلة لالنفجار

محتمل مناطق الخطر التعريف معايير  لليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبالمركز ايقرر  3.1.3
مخلفات وفي سياق تحليل مشكلة األلغام / الظروف المحلية الخاصة بطريقة تعكس  ومناطق الخطر المؤكد
 على:تصر دون أن تق المحلية. يمكن أن تشمل األدلة غير المباشرة والمباشرة الحرب القابلة لالنفجار

 

 (مناطق خطر محتملاألدلة غير المباشرة ) .أ

  منتجةمن المحتمل أنها  أراض  عدم استخدام 

  من السكان / المقاتلين المحليين السابقينبالغات شفهية 

  و أما تزال موضع شك ، حيث موثوقية هذه السجالت األلغام / مخلفات الحرب القابلة لالنفجارسجالت
 هالم يتم تقييم

 والتكتيكات والمصادر التاريخية. أنها ملّوثة المعروفأخرى من ق تحليل مناط 

 .مناطق القتال السابقة 

  دليل مباشر على وجود تلوث.ّعمة بمدالسابقة غير الستطالعات االاألدلة من 

  / بدقة.ال يمكن تحديد موقع الحادث  حيث مخلفات الحرب القابلة لالنفجارحوادث األلغام 
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 (طق خطر مؤكدمنااألدلة المباشرة ) .ب

  خاللموثوقية هذه السجالت تم التأكد من ، حيث األلغام / مخلفات الحرب القابلة لالنفجارسجالت 
 عمليات سابقة

 اراأللغام / مخلفات الحرب القابلة لالنفج، قطع األلغام / مخلفات الحرب القابلة لالنفجار رؤية ،
 الشظايا أو الحفر

  طريق الحيواناتتفجيرات أثناء الحرائق أو عن وقوع 

  ،ث.لتلوّ للخ المصاحبة إ( قنابل، علب، المعدات المساعدة )السياجعالمات األلغام 

  / بدقة.حيث يمكن تحديد موقع الحادث  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارحوادث األلغام 

 

 أنواع المخاطر مع المناطقربط  2.3

( دمناطق الخطر المحتمل ومناطق الخطر المؤكربط المناطق الخطرة ) حيثما كان ذلك ممكناينبغي  1.2.3
ذلك  يبما ف) مخلفات الحرب القابلة لالنفجارمع أنواع المخاطر المحددة، مثل األلغام المضادة لألفراد، 

ن أن ث وضماطبيعة التلو  لتأكد من أن التقارير تعكس العنقودية(، أو مزيج من أنواع المخاطر، لالقنابل 
 اءن. في حالة وجود أدلة كافية لتبرير إنشو لمتضرر التي يتعرض لها االمخاطر القرارات تعكس أولويات 

لى عيجب تسجيل الخطر ، الذي يرتبط بها أدلة كافية لتحديد نوع التلوثدون وجود  محتملالخطر المناطق 
 نه غير معروف.أ

 تعريف حدود منطقة المخاطر 3.3

دليل مباشر على وجود األلغام / عليها ي يوجد مع المناطق التمؤكد الخطر المناطق ربط يجب  1.3.3
ليل ث التي تم تحديدها في ضوء تحمناطق التلوّ من أن االستنتاجات أو  مخلفات الحرب القابلة لالنفجار

غير  دليال  فقط المتاخمة التي تقدم  المجاورة أو المناطقيجب تحديد رر القيام بذلك. تب ثخصائص التلوّ 
ميع جفي يجب . مناطق خطر محتملباعتبارها  مخلفات الحرب القابلة لالنفجاروجود األلغام / ا  على مباشر 

 مفرط.وضع مناطق على الالئحة بشكل األدلة والتحليل من أجل تجنب دود على أساس الحاالت تعريف الح
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 منهجيات جمع المعلومات  .4

فيما يتعلق خالل عملية صنع القرار م جميع منهجيات جمع المعلومات ذات الصلة استخدا ينبغي 1.4
المعايير الليبية  في تقنيالمسح غير العمليات وصف مبادئ جمع المعلومات من يتم . بتسليم األرض

 .08.20 امالمعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغ في تقني، والمسح ال08.10 لألعمال المتعلقة باأللغام
ات جمع مزيد من التفاصيل حول مبادئ وعمليال 05.10 متعلقة باأللغامالمعايير الدولية لإلجراءات التوفر 

ات الحصول تفاصيل متطلب 09.10 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامكما تقدم  المعلومات وتحليلها.
 .على تصريح

 

كون لن تلدعم عملية صنع القرار.  ةمعلومات صحيحة وموثوقعملية تسليم األرض على  عتمدت 2.4
 شملتن أستند إليها ال تلبي متطلبات الجودة. ينبغي المعلومات موثوقة ومفيدة إذا كانت البيانات التي يُ 

جميع منهجيات جمع المعلومات توجيهات واضحة بشأن متطلبات الجودة لجمع وتسجيل واإلبالغ عن 
 البيانات والمعلومات.

 

 تسليم األرضمعايير  .5

ل استكماو / أو  تقنيمن المسح ال عملية موثقة جيدا  إال بعد  حتملمالخطر المناطق تسليم يجب ال  .أ
 .عملية التطهير

أن بجميع أصحاب المصلحة بين اتفاق بوجود األرض عملية تسليم في يتمثل أحد المبادئ األساسية  .ب
من  ذلك المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبيحقق  األرض هي آمنة لالستخدام.

 خالل الموافقة على اإلجراءات التي يجب أن تعطي الثقة في سالمة األرض وعن طريق إجراء مراقبة
 لغامالمعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأل. تقدم جراءات بنجاحتنفيذ اإلضمن يي ذضمان الجودة ال

 .تقنياألرض بعد المسح التسليم معايير  08.20

 

 معلوماتال جمع وتحليل 1.5

ل المركز الليبي لألعما المسجلة في نظام إدارة بيانات محتملالخطر المناطق سجل  ينبغي أن يكون  1.1.5
 تملمحالخطر المناطق ال يجب تسجيل في جميع األوقات.  ا  ثيوحد ا  المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب دقيق

 أعاله.المذكورة  1.3 للمادة وفقا  وجود مخاطر بعض األدلة على إذا توفرت إال باعتبارها كذلك 
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أللغام في الماضي، فيما يتعلق لإزالة التي شهدت عمليات معلومات عن المناطق اليجب تقييم  2.1.5
ت يجب في الحاال. اآلن آمنةأصبحت أن األرض بباإلجراءات التي تم استخدامها، وما إذا كانت تعطي الثقة 

قيام ، اللغامالمعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأل باتمتطلالتي ال تلّبي فيها اإلجراءات التي تم استخدامها 
 مخلفات الحربت هناك مخاطر من ألغام أو تحديد ما إذا كانمن أجل  تقنيأو مسح  تقنيبعمليات مسح غير 

 يتم تسجيل فإنه مخلفات الحرب القابلة لالنفجارأو األلغام عدم وجود شبهة على وجود إذا ثبت  .القابلة لالنفجار
 ها.ؤ تم إجرا التي مسحاليتوقف على عملية رض على أنها أرض ملغية أو تم تقليصها وهو الذي األ

 

 التي تم تسليمهاالثقة في األرض  2.5

 مخلفاتألغام أو على بأن المنطقة لم تعد تحتوي قبل تسليم األرض مستوى عال من الثقة يجب وجود  1.2.5
" بذولمجهود ذا المستوى المرتفع من الثقة يجب ضمان القيام "بكل من أجل التمتع به. الحرب القابلة لالنفجار

 موجودة. مخلفات الحرب القابلة لالنفجاراأللغام و قق مما إذا كانت للتح

 مبذولجهد كل  .أ

 :وه جهد معقولكل 

ن ممن السجل التاريخي وعن طريق جمع المعلومات مناطق الخطر المحتمل المناسب لتحديد  تقنيلغير ا المسح
 سلطات المحلية وممثلي المجتمع المحلي.ال

 مخلفات الحرب القابلةاأللغام و أدلة حول وجود  فيها التي تتوفرمناسب وتطهير المناطق  تقنياستطالع 
 فيها. لالنفجار

مخلفات م و اإلجراءات بشكل صحيح، وأنه تتم إزالة كافة األلغااللذين يضمنان تنفيذ الجودة ومراقبة تطبيق ضمان 
 وأاأللغام وجود  إلى العمق المطلوب في جميع المناطق التي يوجد فيها دليل على لقابلة لالنفجارالحرب ا

 فيها. مخلفات الحرب القابلة لالنفجار

 

 كاملالتطهير ال 3.5

تأكيد وجود األلغام األرضية أو في الحاالت التي يتم فيها الكاملة فقط طهير إجراءات الت ماستخداينبغي  1.3.5
الكامل تطهير المنطقة حيث التطهير شمل يجب أن . يمناطق خطر مؤكدا ، وأنهالحرب القابلة لالنفجارمخلفات 

ومنطقة عازلة محددة ال تقل عن عشرة أمتار تمتد في كل  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو توجد األلغام 
هذه المسافة تخفيض تم إال إذا  التي تم تحديدها، مخلفات الحرب القابلة لالنفجارآخر لغم أو االتجاهات من 
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 .المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروببناء على تصريح من 

، ة العازلةزيادة مسافة المنطق أيضا   طلب المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبيقد  2.3.5
تحديد تم ي. عندما ه المنطقةخارج هذ حرب القابلة لالنفجارمخلفات الألغام / وجود بناء على تقييم على احتمال 

طهير التخاصة بالمتطلبات الحدد ت 09.10 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامفإن  مناطق خطر مؤكد
 ه في حالبتفاصيل ما يجب القيام  09.11 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامتحدد . التي يجب تنفيذها

 المناسب للتطهير.جراء إلى أن تطهير منطقة القتال سيكون هو اإل تقنيالمسح التوصل 

 

 التوثيق .6

األدوات  إجراءات اإلدارة السليمة، بما في ذلكإن . تسليم األراضيإدارة المعلومات هي جزء مهم من عملية  1.6
ية ة. وعملمتطلبات أساسية لهذه العملي ف هيوالتكيّ مراقبة تسجيل، والتدريب، والالالكافية التخاذ القرارات، و 

 التوثيق مهمة أيضا ألن:

 .األراضيبشأن تسليم تقييم الوثائق يشكل أساسا التخاذ القرارات  .أ

 .وثائق األساس لمراقبة الجودة الداخلية والخارجيةتشكل ال .ب

 خطأ لمعرفة سبب وجود أيالتي تم استخدامها عند اتخاذ قرار تسليم األرض وثائق يمكن فحص ال .ت
 على األرض مخلفات الحرب القابلة لالنفجاراأللغام أو في وقت الحق على تم العثور وذلك في حال 

 التي تم تسليمها.

 

ق الوثائيجب أن تكون سؤال. محل قانونية المسؤولية تكون الوثائق األدلة األساسية عندما توفر ال .ث
 ،األرض ليمجزءا من وثائق تسلية اتخاذ القرار وعم والتحليل والنتائجالمسح، ن تقييم تبيّ التي صة الملخّ 

 و ،الخرائط والمعلومات األخرى ذات الصلةإلى جانب 

 الذين سيستخدمون األفراد وينبغي أن يشمل تسليم األرض لقاءات مع السلطات المحلية وممثلين عن  .ج
يقة التسليم المستخدمين المحليين والسلطات في وث إفاداتل ي. يجب تسجالتي سيتم تسليمهااألرض 
 النهائية.
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 البيانات /معلومات الجمع لمتطلبات الحد األدنى  .7

جموعة معلى السكان تشكل  مخلفات الحرب القابلة لالنفجار /ث باأللغام على الرغم من أن آثار التلوّ  1.7
عة طبيالفإن  االجتماعية واالقتصادية وتنعكس في قرارات هامة حول تحديد األولويات،اآلثار واسعة من 

 .ةفي جوهرها جغرافيهي  مخلفات الحرب القابلة لالنفجار /ث باأللغام لتلوّ المادية ل

سلسلة من األرض استهداف جغرافي للموارد و تسليم وتشمل جهود  ،وضع اآلثار في سياق جغرافييتم  2.7
م إنه من المهاألرض الستخدامها في اإلنتاج. على هذا النحو فتسليم تحقيق الهدف من من أجل نشطة األ

 .ا بشكل دقيق ومستمرالجوانب الجغرافية للمشكلة، وردود الفعل عليهتسجيل 

منظمات على يجب مناطق الخطر المحتمل ومناطق الخطر المؤكد إلى تسجيل حدود  باإلضافة 3.7
 تسجيل: األعمال المتعلقة باأللغام

 

 أين ومتى؟، و ر عليهو عثتم الما  .أ

 أين ومتى؟تم القيام به، و ما  .ب

 

 مخلفاتالعنقودية،  والقنابل)األلغام للغاية  ةخطر أجسام عندما يتم اكتشاف يجب على المنظمات  4.7
 غرافية)من حيث الج هموقعه و (، وعمقبأكبر دقة ممكنة( تسجيل نوع الجهاز )محددة الحرب القابلة لالنفجار

 األجهزة األخرى المرتبطة به(، وحالة الجهاز.بوفيما يتعلق 

طق / المنابفيما يتعلق  تقنيوالمسح غير ال تقنيل األنشطة الهامة، مثل التطهير والمسح اليسجيجب ت 5.7
تلفة أنواع المخاطر المخمقابل أصول التطهير المسح و ل أداء ي. يجب تسجالتي شهدت هذه األنشطةالمواقع 

 وتحليلها.

تحليل ت عمليالتلبية متطلبات إجراء كاف تواتر الجغرافية بدقة وتفصيل و  البيانات / المعلومات ينبغي جمع 6.7
 األرض ولتلبية احتياجات المستفيدين من التقرير.تسليم في دعم عملية ذات معنى 

لمسح ، اتقني)المسح غير ال البيانات حسب النشاط تمييز إدارة المعلوماتو بيانات النظم جمع على ينبغي  7.7
 توجيهات إضافية في هذا المجال. 05.10يير الدولية المعاتقدم ث. ( وحسب نوع التلوّ والتطهير تقنيال
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 المخاطر والمسؤولية .8

ل كوتعريف، وإزالة ، تحديدمن أجل مبذول المخاطر المتبقية هي المخاطر المتبقية بعد تطبيق كل جهد  1.8
 نيتقمسح الال ،تقنيلمن خالل المسح غير ا مخلفات الحرب القابلة لالنفجارأللغام / المؤكد والمشتبه به لالوجود 
 .التطهيرو / أو 

قا األراضي من قبل المنظمات المختصة وفتسليم تم تطبيق عملية يالمخاطر المتبقية عندما تقليص تم ي 2.8
التي مناطق المراقبة عبر خالل مرور الوقت المخاطر المتبقية يتم تحديد كمية لإلجراءات والعمليات المعتمدة. قد 

. ينبغي اعلى وجود أجسام لم يتم التعامل معهأو أدلة  تحديد أي حوادثا من أجل هر يتقليصها وتطه، و ؤهاإلغاتم 
تاج إلى األرض وتحديد المجاالت التي تحتسليم أنظمة بللحفاظ على الثقة عمليات المراقبة هذه م نتائج استخدا

 تحسين.

 

في  ارة لالنفجمخلفات الحرب القابلأو  عندما يتم العثور على األلغاميتم إثارة مجموعة من األسئلة القانونية  3.8
 ل المتعلقةمنظمة األعماتقع على أية مسؤولية قانونية إلى  شير المسؤولية القانونيةت. تسليمهاالمناطق التي تم 

و ألغام اكتشاف أل يسّمى أي .الشكل المناسبتنفيذها اإلجراءات المكّلفة بها ب يتم اكتشاف عدمعندما  باأللغام
 ."خطيرة عدم مطابقةلم يتم التعامل معها خالل عمليات التطهير بحالة " ب القابلة لالنفجارمخلفات الحر 

ة عمال المتعلقالمركز الليبي لألاإلجراءات التي وافق عليها باستخدام إزالة األلغام عمليات تم إجراء يعندما  4.8
 موافقة المركز على تسليم األرضضمان ومراقبة الجودة، و وإخضاعها لعمليات ، باأللغام ومخلفات الحروب

 عقد.الشروط بملزمة تبقى  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامواعتبار أنها أرض تم تطهيرها، فإن 

ح تقع تحت سط مخلفات الحرب القابلة لالنفجارألغام أو بشكل عام عدم العثور على تتطلب شروط العقد  5.8
 موافقة المركز على اعتبار األرض أنها أرض تمواحدة بعد زالة المطلوب لمدة سنة اإلاالرض وداخل عمق 

 .تطهيرها

 

أرض  على مخلفات الحرب القابلة لالنفجارألغام أو التي يتم فيها العثور على حاالت يتم التحقيق في ال 6.8
لى إنتباه عدم اال)إذا توصل التحقيق إلى أن المنظمة مسؤولة ، و بتسليمها منظمة األعمال المتعلقة باأللغامقامت 

عليق أو ، مما قد يؤدي إلى تفإن ذلك يعتبر حالة عدم مطابقة خطيرة( مخلفات الحرب القابلة لالنفجارألغام / 
 تالية:تثناءات الالمعنية. تنطبق االس منظمة األعمال المتعلقة باأللغامأو المعنية لوحدة لإنهاء االعتماد التشغيلي 

مراقبة عمليات على السطح بعد  لفات الحرب القابلة لالنفجارمخعندما يتم العثور على األلغام أو  .أ
تنفيذ  هذه األجهزة بعد، وهو ما يعني أنه تم وضع بالذاتالتي قام بها المركز في هذه المنطقة جودة ال
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 .خطيرةعدم مطابقة عمليات التطهير ولن تعتبر حالة 

األرض تحت سطح  هادفنأنه جرى ضح التي كان من الوا مخلفات الحرب القابلة لالنفجاراأللغام أو  .ب
 .ةعدم مطابقة حرجعمليات التطهير لن تعتبر حالة بعد 

 

تشويه ب منافسة أزالة أاللغام منظمة ق شامل في حالة وجود شكوك حول قيام يال بد من إجراء تحق: مالحظة 7.8
وضع أنها مسؤولة عن  يجد التحقيقي منظمة يتم سحب االعتماد التشغيلي بشكل فوري أل .سمعة منظمة أخرى 

ختلف في إطار م هاوينبغي محاكمت على األراضي التي تم تطهيرها مخلفات الحرب القابلة لالنفجاراأللغام أو 
 القوانين الليبية.

 وث عدمفي حالة حد منظمة األعمال المتعلقة باأللغاميجب أن يتضمن عقد إزالة األلغام الشروط الجزائية ل 8.8
زالة إباستخدام إجراءات  ب هذه الشروط بشكل عام إعادة تطهير المنطقة التي تم تطهيرهاتتطل خطيرة.مطابقة 

لخطر مناطق اتكون  . عندمامنظمة األعمال المتعلقة باأللغامااللغام ولم يتم التعامل معها وذلك على نفقة 
القابلة  مخلفات الحربغام و اكتشاف األلإعادة تطهير جزء منها في حال ، يمكن االتفاق على كبيرة جدا   المحتمل
فترة ل إصابة مدنيين خالعندما تتسبب حالة عدم مطابقة خطيرة ب .لعمليات التطهيرفي السنة التالية  لالنفجار

هم و / أو أقارب ايالضحللمساعدة في المركز تقديم امساعدة الضحايا على قطاع األرض، يجب تسليم عام من 
 إزالة األلغام.عن منظمة المسؤولة من ال اتفي سعيهم للحصول على تعويض

اكتشاف ها في الحاالت التي يتم في أي مسؤولية تعاقدية منظمة األعمال المتعلقة باأللغامتقع على عاتق ال  9.8
األرض،  لتلكعلى التسليم الرسمي أكثر من عام بعد مرور في منطقة  مخلفات الحرب القابلة لالنفجاراأللغام أو 

 سنة واحدة.ألكثر من لمسؤولية تمديد احدد العقد إال إذا 

تلك رسمي لالتسليم الفي المنطقة بعد  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارعندما يتم اكتشاف األلغام أو  10.8
 ل شيء معقولألنه من المفترض أن يكون المركز قد قام بكعواقب المسؤولية  فإن المركز ال يتحملاألرض، 

ي ف مخلفات الحرب القابلة لالنفجار. عندما يتم اكتشاف األلغام أو سليمهالتلضمان أن األرض كانت آمنة 
ة عمليات تطهير مر إعادة مسح األرض لتحديد ما إذا كان يجب أن تتم على المركز ، يجب تم تسليمهامنطقة 
 أخرى.
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 المسؤوليات والواجبات  .9

 الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب المركز 1.9

 :مل المركز علىيع

سح غير ت الموإجراءاتها باعتبارها مناسبة للقيام بعمليا منظمة األعمال المتعلقة باأللغاممنح االعتماد ل .أ
 والتطهير، و تقني، المسح التقنيال

ة لمنطقاالحفاظ على وثائق االستخدام التشغيلي لكافة اإلجراءات المستخدمة في مجال إزالة األلغام في  .ب
 قبل تسليمها.

 

 منظمة األعمال المتعلقة باأللغام 2.9

 تقني، المسح التقنيعمليات المسح غير الالتي تنفذ  منظمة األعمال المتعلقة باأللغاميجب على  .أ
 القيام بما يلي: والتطهير

 واألدوات التي ستستخدمها جراءاتالتشغيلي من المركز لكافة اإلاالعتماد الحصول على  .ب

 ال المتعلقة باأللغامالليبية لألعمتطبيق المعايير  .ت

 وجعلها متاحة كما هو مطلوب من المركزوثائق الالحفاظ على  .ث

 التشاور بشكل وثيق مع المجتمعات المتضررة بشأن كافة القرارات فيما يتعلق بتسليم األرض .ج
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 : مثال على تسليم األرض 1صورة 

 

 : مثال على تسليم األرض 2صورة 
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 : مثال على تسليم األرض3صورة 

 

 : مثال على تسليم األرض 4صورة 
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 : مثال على تسليم األرض 5صورة 
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 المراجع العامة .10

إدارة  05.10 المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام، على وجه الخصوص، المعيار رقم .أ
 تسليم األرض 07.11المعلومات لعمليات مكافحة األلغام، و 

، و تقنيالمسح ال 08.20، تقنيالمسح غير ال 08.10 باأللغام المعايير الليبية لألعمال المتعلقة .ب
 متطلبات التطهير 09.10

 

 

 سجل التعديالت .11
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