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 الملحق ج     09.10/1 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام

 2017 ينايرالنسخة الثانية: 

 

 إزالة الغطاء النباتي
 

 

 

 

 الهيئة الوطنية المسؤولة:

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب بتفويض من وزارة الدفاع

 بي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبللتواصل: نائب المدير في المركز اللي

quality.assurance@lmac.gov.ly 
 

 

 :مالحظة

 امتعتبر هذه الوثيقة سارية المفعول ابتداء من التاريخ المبين على هذه الصفحة. تخضع المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغ 
(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 الحروب وعنوانه

  

 حقوق الطبع والنشر

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

 جميع الحقوق  -2017. ت الحروبالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفاتعود ملكية هذه الوثيقة في شكلها الحالي إلى  
 .محفوظة

mailto:quality.assurance@lmac.gov.ly
http://www.lmac.gov.ly/
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 مقدمة. 1

 /أللغام االغطاء النباتي عقبة مشتركة تواجه عمليات إزالة األلغام ألنه يعوق القدرة على البحث عن يشكل  1.1
 عندثال على سبيل المؤثر على السالمة، يويمكن أن وباستخدام األدوات،  بصرياالقابلة لالنفجار مخلفات الحرب 

 .مخلفات الحرب القابلة لالنفجاراز األرض ومن خالل إخفاء األلغام / يجتا

 تفاصيل اإلجراءات التالية إلزالة الغطاء النباتي خالل عمليات إزالة األلغام:يقدم هذا الملحق  2.1

 ة الغطاء النباتي باستخدام األدوات اليدوية مثل المقصاتإزال .أ

 واضحةالحرق الغطاء النباتي في المناطق غير  .ب

 يدويةالدوات األإزالة الغطاء النباتي باستخدام . 2

 األلغام الغطاء النباتي للمساعدة في عملية إزالةقص حاجة لوجود  عنديجب التقّيد بما يلي  1.2 .أ
 ين:وضمان حركة آمنة للموظف

 يتم تطهيرها.سالتي  المباشرةمواجهة المنطقة على مزيل األلغام يجب  .ب

ام / األلغ وجودأدلة على عن أي بحثًا لغطاء النباتي لالفحص البصري يجب على مزيل األلغام القيام ب .ج
 قطع الغطاء النباتي.قبل أو غيرها من المخاطر  مخلفات الحرب القابلة لالنفجار

أو غيرها من  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارألغام / عند العثور على يجب على مزيل األلغام  .د
، داخل المنطقة سم على األقل من الجسم 10اللون على مسافة عالمة الخطر حمراء وضع المخاطر 

 التي تم إزالة النباتات منها وإبالغ المشرف )المشرف على الموقع أو قائد الفريق( بذلك.

 أثناء عملية القطع، قطعتطهيرها تم يالمنطقة التي لم الدخول في في  تجنب اإلفراطيجب من أجل  .ه
)مثل عصا اإلزالة  مسربالحد األقصى إلى األمام من سم ب 50مسافة تصل إلى إلى الغطاء النباتي 

سم والمسافة  10ما ال يقل عن بالجانبين بين ، وتتضمن تداخل المسربعرض القاعدة( وعبر كامل 
 سم. 50القصوى 

أي اضطراب في التسبب ب ، وتجنبومسيطر عليها طريقة آمنةبى عملية إزالة الغطاء النباتي تجر  .و
 .التي يتم العمل عليهاالغطاء النباتي خارج المنطقة 

تخدام بينما يتم اسالنباتات، كتلة من ، أو الغصنالشجرة، إلمساك يد واحدة يجب عند الضرورة استخدام  .ز
 ع.أداة القطاليد األخرى لإلمساك ب

وبأقسام تصل سيطر عليها مقطع الغطاء النباتي بشكل منتظم من أعلى إلى أسفل بطريقة آمنة و يجب  .ح
 .بالحد األقصىسم  50مسافة كل قسم إلى 

 .استكمال عملية القطعال يجوز سحب الغطاء النباتي قبل  .ط
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 لجهاز قصىاالرتفاع األ البصري وإلىللسماح بالقيام بالبحث يجب إزالة كمية كافية من الغطاء النباتي  .ي
 كاشف.الللبحث في األرض باستخدام ت هناك ضرورة لكشف إذا كانا

 األرض أثناء عملية التقطيع.ال يجب على األدوات مالمسة  .ك

 .تطهيرهاتم يلوقوع في المناطق التي لم بالنباتات الكبيرة / الثقيلة ينبغي السماح لال  .ل

عدم  في منطقة تم تطهيرها، وضمان زالةعمليات اإلقل قد تعر جرى قطعها و النباتات التي يجب وضع  .م
 عائق.تحولها إلى 

 عملية قطع الغطاء النباتي.اإلشراف دائمًا على  يجب .ن

دقة يجب التحقيق ب .تنفيذ عمليات القطعكشف للبحث في الغطاء النباتي قبل جهاز اليمكن استخدام  .س
 أي إشارات.في 

التسبب بأي بطريقة منتظمة، وتجنب  غطاء النباتياله فوق عند استخداميجب مسح جهاز الكشف  .ع
 لغطاء النباتي.ل اال مبرر لهاضطرابات 

كشف، ، عند القيام بذلك بالتوازي مع جهاز المن أعلى إلى أسفليمكن تعديل طول قطع الغطاء النباتي  .ف
 .طهير(عمق التوفقًا لسم ) 13سم إلى  50من  خفضمثل أن يتم الكشف، جهاز الوفقا لقدرة 

 
 

 

 

سم على مراحل 50قطع الغطاء النباتي بارتفاع  –: مثال 2و  1صورة   
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سم 13قطع الغطاء النباتي بارتفاع  –: مثال 2و  1صورة   

 

 اتطهيرهتم يحرق الغطاء النباتي في المناطق التي لم . 3
ء النباتي من أجل إزالة الغطاا تطهيرهتم يلمناطق التي لم احرق لمنظمات األعمال المتعلقة باأللغام يمكن  1.3

الطريقة باأللغام  إزالةتكون عمليات عندما وتطهير مناطق القتال وذلك بشكل عام إزالة األلغام عمليات تسهيل و 
 لنباتات غير عملية أو غير آمنة.لاليدوية أو الميكانيكية 

 ما يلي:االلتزام بيجب  2.3

ذن إخطار السلطات المحلية والحصول على إالمعنية األعمال المتعلقة باأللغام  منظمةينبغي على  .أ
 .حرق بعمليات القبل البدء  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب من

من أجل منع ، والتحكم بعمليات الحرق توخي الحذراألعمال المتعلقة باأللغام  منظمةعلى يجب  .ب
مخاطر غير مقبولة للسكان بالتالي التسبب في ى و األخر في المناطق ق غير مرغوب فيه يحر اندالع 

 المحليين.

 مخلفات الحربو  األلغامحالة واستقرار تغيير أخذ نتائج عمليات الحرق بعين االعتبار مثل  يجب .ت
 .القابلة لالنفجار

على ، على سبيل المثال، المشرف الحرق عن طريق شخص مؤهل تأهيال مناسباً يجب تنفيذ عمليات  .ث
ن يجب أف بدءالطريقة بما فيها  إجراءات الحرق . أما المتفجرةالمعدات  التخلص منغل مشأو الموقع 

 األلغام.األعمال المتعلقة بمنظمة إجراءات التشغيل القياسية ل تكون مفصلة في
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 حرق البدء بعمليات القبل . 4

. يجب أن إدراج المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبالحصول على تصريح من  1.4
 في خطة التنفيذ.أعمال الحرق 

 بما في ذلك خدمات اإلطفاء المحلية.إذا كان ذلك ممكنا، ، خطار السلطات المحليةإ 2.4

 تكون موافقة خطية.ينبغي أن للقيام بالحرق التي مالك األرض الحصول على موافقة  تأكد منال 3.4

 مر.إذا لزم األ تنسيق األنشطة مع وكاالت أخرى  4.4

 إذا لزم األمر، لمنع الحريق من االنتشار.إنشاء حاجز ناري،  5.4

االحتياطات الكافية إلخماد أي حرائق صغيرة في المناطق التي تم تطهيرها. )على سبيل ضمان أخذ  6.4
 المثال، طفايات الحريق، والرمل والماء(.

بلة مخلفات الحرب القاهديد )األلغام / اعتمادا على التوالشظايا االنفجار األمان من ب مسافة تسااح 7.4
 .إقامة مناطق الحرس بناء على ذلك( و لالنفجار

 حرق الخالل . 5

 حرق من مسافة آمنة.المراقبة إجراءات  1.5

 ل أي انفجارات والحوادث األخرى ذات الصلة.يسجت 2.5

ات تعلقة باأللغام ومخلفالمركز الليبي لألعمال المإلى عن أي حوادث ذات الصلة اإلبالغ بشكل فوري  3.5
 .الحروب

 حرق ال بعد. 6

من  االنتهاءند المعنية عوالسلطات  إبالغ المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب 1.6
 .الحرق 

 .ق توقف قبل مغادرة الموقعيحر التأكد من أن ال 2.6

غام عمليات إزالة األلقبل البدء بتنفيذ دخان مؤشرات على وجود آخر  بعد تسجيل ساعة من 24االنتظار  3.6
 .في المنطقة المحروقة


