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شب باستخدام إجهزة قص الع الغطاء النباتيإزالة 

 المحمولة باليد
 

  

 

 الهيئة الوطنية المسؤولة:

 اعالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب بتفويض من وزارة الدف

 للتواصل: نائب المدير في المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

quality.assurance@lmac.gov.ly 

 

 

 :مالحظة

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

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

  

 حقوق الطبع والنشر

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

 جميع الحقوق  -2017. ركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبالمتعود 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

القدرة  ، بما أنه يعيقتطهير مناطق القتالها عمليات تواجهعامة من المشاكل التي الغطاء النباتي يعتبر  1.1
عند  ؤثر على السالمة،يويمكن أن  وباستخدام اآلالت بصريا   لفات الحرب القابلة لالنفجارمخعلى البحث عن 

 على سبيل المثال. مخلفات الحرب القابلة لالنفجاربسبب إخفائه األرض  اجتياز

لة لدعم عمليات إزا زالة الغطاء النباتي في المناطقإلآلة قص العشب المحمولة باليد  يمكن استخدام 2.1
 .المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغاموبعد الحصول على موافقة ام، األلغ

الت إجراءات مفّصلة لعمليات قص العشب باستخدام اآل منظمة األعمال المتعلقة باأللغاميجب أن يكون ل 3.1
يات في عملالمحمولة باليد في إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بها من أجل الحصول على تصريح استخدامها 

 إزالة األلغام في ليبيا.

 المتطلبات واإلجراءات. 2

احتوائها على  مؤكدالخطر المناطق /  محتملالخطر المناطق  فيآالت قص العشب  ال يجوز استخدام 1.2
 امالمعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغ، ومع ذلك فقد تسمح تفجير صالحة لالستخدامألغام وأسالك 

 تقييم المخاطر ذات الصلة.بناء على ضادة للدبابات لّوثة باأللغام المفي المناطق الماستخدامها ب

لة مخلفات الحرب القاببإلزالة الغطاء النباتي في المناطق الخطرة  آالت قص العشب  يجوز استخدامال 2.2
 على سبيل المثال. عمليات تطهير مناطق القتالخالل ، لالنفجار

األعشاب التي يجب أن تأخذ بعين االعتبار آالت قص مخاطر ذات الصلة قبل نشر تقييم اليجب إجراء  3.2
 نوع الذخائر المتفجرة وغيرها من المخاطر.

والمركز الليبي لألعمال الخارجي آلة قص العشب من المراقب  ترخيص استخدامالحصول على يجب  4.2
 ن تكون مفصلة في خطة التنفيذ.، ويجب أموقعكل على أساس المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب 

 :رمخلفات الحرب القابلة لالنفجابفي المناطق الخطرة آالت قص العشب  عند نشريجب التقّيد بما يلي  5.2

 
 

 .اآللة ( الستخداما  )معتمدآلة قص العشب مؤهال   ليجب أن يكون مشغّ  .أ

على أن يكون ( مزيل األلغام على سبيل المثال)يقوم مشّغل واحد بتشغيل آلة قص العشب يجب أن  .ب
 الواقية(.الجسد كاملة )خوذة و / أو قناع ودروع المعدات الوقاية الشخصية مرتديا  

ا تطهيره تميفي المناطق التي لم آلة قص العشب  سالمة لتشغيلاللمسافة يبلغ الحد األدنى يجب أن  .ت
لين العاممن متر  100و كاملةالالوقاية الشخصية  معداتالعاملين اآلخرين الذين يرتدون مترا من  25

 .كاملةالمعدات الوقاية الشخصية اآلخرين الذين ال يرتدون 
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سيتم  في األرض التيلنوع وحالة الذخائر المتفجرة  هذه المسافات كما هو مطلوب، أي تبعا  يجب زيادة  .ث
ل المعايير الليبية لألعما عتفاق مهذه المسافة بعد اال تقليصيتم فيها نشر آلة قص العشب. وقد 

ة، على أساس تقييم المخاطر ذات الصلة، وفي الظروف التي توفر الحماية الكافي المتعلقة باأللغام
 .انجدر الأو الهضبات يعية أو من صنع اإلنسان مثل العوائق الطب

اية معدات الوقالعاملين الذين يرتدون من قبل آلة قص العشب  مسافة األمان منيمكن اقتحام  .ج
 مراقبة عن كثب.الكون هناك حاجة لإلشراف أو تكاملة عندما الالشخصية 

أكد لغطاء النباتي للتقص العشب القيام بمطالعة بصرية لقبل البدء في عملية يجب على مشغل اآللة و  .ح
 .وائقعالد مخاطر واضحة، على سبيل المثال، الذخائر المتفجرة والمواد المشبوهة أو و وجعدم من 

 اإلجراءات المناسبة.بدوره تخذ سيالذي و يتم تحديدها أي مخاطر غ المشرف على الفور بيجب إبال

 ، ووفق أجزاءعليهامسيطر قطع الغطاء النباتي بشكل منتظم من أعلى إلى أسفل بطريقة آمنة و يتم  .خ
 .بالحد األقصىسم  50تصل مساحة كل جزء إلى 

يتم تخفيض هذه المسافة قد ق سطح األرض. سم فو  20يتم قطع الغطاء النباتي لمسافة ال تقل عن  .د
 .تم تطهيرهاألرض  من المؤكد أن سطح سم في الحاالت التي 5الى 

ة سالمو ، قص العشبتصميم آلة على قطع النباتات إلى األمام يتم فيها المسافة القصوى التي تعتمد  .ذ
يسيطر بشكل كامل ل ضمان أنه / أنها في وضع مستقر و المشغل وفعالية الجهاز. يجب على المشغّ 

 الليبيعلى المسافة مع المراقب الخارجي والمركز  . ومع ذلك، يجب االتفاقعلى اآللة خالل عملها
 .بشكل مسّبق لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

قطع للتأكد من عدم وجود أخطار مثل للمنطقة التي ستشهد عمليات يتم إجراء الفحص البصري  .ر
 .إلى األمام لشغّ الم  تقدم قبل وائق وذلك عالوالمواد المشبوهة أو  الذخائر المتفجرة

 .آلة قص العشب يجب أن يكون المشغل تحت إشراف منتظم عند تشغيل .ز

 أمثلة عل نشر آلة قص العشب. 3
كون قد ال ي. محددة إزالة الغطاء النباتي في المناطق التي تم تطهيرها لتسهيل وضع عالمات على مناطق 1.3

ل على األقيجب مع ذلك ولكن الكاملة، معدات الوقاية الشخصية الرتداء المشّغل  في هذه الظروفرط هناك ش
 تقليص المتطاير من آلة قص العشب. يمكن الغطاء النباتيمن العينين )أو قناع( لحماية  نظارات واقيةارتداء 

ز المرك يهامسافة التي وافق علالأو  عةلتعليمات الشركة المصنّ  وفقا  آلة قص العشب التي تعمل  مسافة األمان من
 .الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

 ل.تسهيل عمليات تطهير مناطق القتامن أجل  اتطهيرهتم يإزالة الغطاء النباتي في المناطق التي لم  2.3

 


