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يجوز  ال. المتحدة لألمموحقوق الطبع محفوظة  ،امأللغعمال المتعلقة باألمم المتحدة هذه معياراً دولياً لألوثيقة ا تشّكل
غرض آخر من دون  ألي أوشكال أو بأي وسيلة ألإعادة نسخها أو تخزينها أو نقلها أو أي جزء منها بأي شكل من ا

 .مم المتحدةألبالنيابة عن االتي تعمل  غامأللمال المتعلقة باألعم المتحدة لألمالحصول على إذن خطي مسبق من دائرة ا
 
 .للبيع ليست الوثيقة هذه
 

 المدير
  دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام

 ، الطابق السادس1األمم المتحدة  بالزا
 (NY 10017)نيويورك، 

 الواليات المتحدة األميركية
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 +1( 212) 963 0691هاتف: 
 +1( 212) 963 2498فاكس: 
 

 
 

 . جميع الحقوق محفوظة. 2012مم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام دائرة األ© 

 تحذير
ولية دلمعايير الا أن إلى نظراً ن على صححححفحة الغالف. من التاريخ المبيّ  أضحححححت هذه الوثيقة سححححارية المفعول اعتباراً 

شارة  ،تخضع لمراجعة دورية( IMASلألعمال المتعلقة باأللغام ) ست مشروع ل اإللكترونيموقع العلى المستخدمين ا
الححححمححححعححححايححححيححححر الححححدولححححيححححة لححححألعححححمححححال الححححمححححتححححعححححلححححقححححة بححححاأللححححغححححام مححححن أجححححل الححححتحححححححححقححححق مححححن وضححححححححححعححححهححححا 

(http://www.mineactionstandards.org/ أو ،)متعلقةال لألعمال المتحدة األمم ائرةلدموقع اإللكتروني ال 
 (.gron.oitcaenimwww.//p:tht) باأللغام
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 تمهيد
 

اقتُرحت المعايير الدولية لبرامج إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية ألّول مرة من قبل فرق العمل في خالل مؤتمر 
. وتم تحديد المعايير لكافة جوانب أنشطة إزالة األلغام 1996انعقد في الدنمارك في تموز/يوليو عام تقني دولي 
، أعّدت مجموعة 1996وفي أواخر عام  كما تم االتفاق على تعريف عالمي جديد لعملية "التطهير". ،والتوصية بها

غت المعايير الدولية لعمليات التطهير لألغراض عمل بقيادة األمم المتحدة المعايير المقترحة في الدنمارك، وصا
في آذار/مارس عام  الطبعة األولى (UNMASوأصدرت دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام )اإلنسانية. 
1997.  

كس ومنذ ذلك الحين توسع نطاق هذه المعايير األصلية لتشمل المكونات األخرى لألعمال المتعلقة باأللغام ولكي تع
وقد أُعيد تطوير المعايير وأعيدت تسميتها إلى المعايير المعايير. والتغييرات على اإلجراءات التشغيلية والممارسات 

 .2001أكتوبر /األول تشرين في األولى النسخة وصدرت ،(IMAS)الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام 
 

األمم المتحدة المسؤولية العامة لتمكين وتشجيع اإلدارة الفعالة لبرامج األعمال المتعلقة باأللغام، بما في ذلك  تتولّى
لذلك إن دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام هي عبارة عن مكتب ضمن تطوير المعايير والمحافظة عليها. 

أصدرت هذه المعايير بمساعدة وعمال المتعلقة باأللغام. لأليير الدولية األمم المتحدة مسؤول عن تطوير وحماية المعا
 . ةإزالة األلغام لألغراض اإلنسانينشطة مركز جنيف الدولي أل

 
على نحو فردي من قبل لجان تقنية بدعم  هاوتنقيح تهايتم إعداد المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام ومراجع

التالي  ويرد أحدث إصدار لكل معيار على الموقعمن المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. 

http://www.mineactionstandards.org كما تتم  .المعلومات عن عمل اللجان التقنية، باإلضافة إلى

على نحو فردي أقلّه مرة كل ثالث سنوات لعكس تطّور قواعد  مراجعة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام

 القوانين والمتطلبات الدولية. ب بهدف دمج التعديالت التي لحقت ها،األعمال المتعلقة باأللغام وممارسات
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 مقدمة

 

 التوقّعمكلفة ومحدودة وباهظة الثمن. ومن المالئم  المتفجرة بالذخائرالتلوث الالزمة للتصدي لمشاكل  المواردإن 
أن تبذل ، المتفجرة الذخائر المشاركة في برامج ذات صلة من السلطات والوكاالت والمشغلين واألطراف األخرى

 يشّكلو في أقصر وقت ممكن.وقصارى جهدها لضمان نشر األصول لتحقيق أكبر قدر ممكن بأقل تكلفة ممكنة 
 يشّكلو .المتفجرة بالذخائر الملوث المعقّدعالم التحدياً كبيراً عند التعامل مع إلى هذا المستوى من الكفاءة  الوصول
 لتحقيق هذه األهداف. الرئيسيةاألرض وتطبيقه الوسيلة تحرير مفهوم 

 واألماكن) المتفجرة الذخائرالتي تتواجد فيها  األماكن تعريفوتحسين  تحديداألرض تحرير عملية  نفيذت شملي
المتفجرة في  الذخائرالمعقولة والمناسبة إلى حين التأكد من غياب  الجهود جميعوذلك من خالل بذل  (،منها الخالية

 من المنطقة.   إزالتها أومن تدميرها كلها  التأكد وجودها؛حال  في أومنطقة معيّنة، 

التي تم الوصول  والمرحلة ،محليةال والشروط الظروف بحسبالالزمة لتنفيذ العملية  المعقولةعة الجهود يطب تختلف
 سير العملية. سياق المعلومات الجديدة المكتشفة في عناآلثار المترتبة و ،األرضتحرير إليها في عملية 

ق الجهد العملي من خالل المسح غير التقني )الذي يشمل جميع الطرق غير التقنية المناسبة(، والمسح وعادة ما يطبّ 
، التطهيرتتقدم العملية من المسح غير التقني عبر المسح التقني إلى  في العادةوعلى الرغم من أنه  التقني والتطهير.

ينبغي على المخططين والمشغلين وصناع . معيّنباع أي تسلسل اتنّص أي من المتطلبات على ضرورة ي إال أنه ال
المعلومات والتقنيات واألساليب ذات الصلة واالستفادة القرار مراجعة الوضع في كل االوقات وتحديد جميع مصادر 

ً فعاالً ومجدمنها كل ما كان ذلك مناسباً و  . يا

 ،يضمن جمع البيانات بدقة وتناسقواألرض  ومات يحيط بكامل عملية تحريردارة معلفعال إل نظام تواجدينبغي 
لتقديم دعم موثوق  وتحليلها وتقديمها وفقاً لألشكال والجداول الزمنية وإدخالها في قواعد البيانات بالشكل الصحيح

 علىرض اتخاذ قرارات وتتطلب عملية تحرير األ لصناع القرار ومراقبي الجودة واألطراف المعنية األخرى.
وتحدد طبيعة الخطر والطريقة تلك التي ال تقدم في كثير من األحيان ظروف بسيطة ومحددة بوضوح. ، الواقع أرض

األراضي بسهولة وكفاءة. وفي الوقت نفسه  تحريرلى حد كبير إمكانية أو عدم إمكانية تطبيق عمليات إ بها موّزعال
نبغي استخدامها للتخطيط وتحديد األولويات، يقدم العالم الحقيقي العديد من مصادر األدلة الواقعية التي يمكن وي

وينبغي أن تكون السلطات والوكاالت نشطة في تحديد جميع مصادر  .تهاالتخاذ القرارات والتحقق من صحو
 ً  لعملية تحرير األراضي والوصول إليها واستخدامها. البيانات والمعلومات والتحليالت ذات الصلة دعما

ً األكثر شيوعللمعلومات  الفعلي المصدر اكتشاف  -في خالل العمليات التقنية  المصدر الموجود"الثابت" هو و ا
هذه بما فيه الكفاية على أهمية  التشديد. وال يمكن التطهيرأو أعمال  التقنيالمواد الخطرة الفعلية أثناء المسح 

من العناية واالهتمام.  ممكن بأكبر قدر معها تتعاملأن  والتطهير التقني المسحتقوم بالبيانات، وينبغي للمنظمات التي 
سلطات والوكاالت أن ال علىينبغي  إنماإذ ال ينبغي فقط جمع تفاصيل "ما تم العثور عليه" وتسجيله واإلبالغ عنه، 

تضمن تحليل المعلومات للمساعدة في تحديد االتجاهات واألنماط أو غيرها من الخصائص التي يمكن أن تساعد 
وعندما تشير البيانات  على اتخاذ قرارات صحيحة وفعالة، وزيادة الثقة في عمليات تحرير األراضي. القرار صنّاع
راضي، ينبغي استخدامها لدعم التحسين المستمر لإلجراءات أوجه قصور في عملية تحرير األ وجودإلى 

 والسياسات. اتوالممارس

بمبادئ  المتعلقةتوجيهات ال ،المسح غير التقني الُمعنون 8.10المتعلقة باأللغام  جراءاتالمعيار الدولي لإل يعرض
 المسح غير التقني.بما في ذلك كيفية إلغاء األرض عن طريق ئه، جراإ كيفيةالمسح غير التقني و

بمبادئ المسح  المتعلقةتوجيهات ال ،المسح التقني الُمعنون 8.20المعيار الدولي لإلجراءات المتعلقة باأللغام  يعرض
 األرض عن طريق المسح التقني. تخفيضبما في ذلك كيفية ئه، جراإ كيفيةالتقني و

متطلبات إجراء التطهير  ،التطهيرمتطلبات  الُمعنون 9.10المعيار الدولي لإلجراءات المتعلقة باأللغام  عرضي
 األرض التي تم تطهيرها. وتحرير
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متطلبات إجراء تطهير  ،تطهير أرض المعركة الُمعنون 9.11المعيار الدولي لإلجراءات المتعلقة باأللغام  عرضي
 األرض من خالل تطهير أرض المعركة.أرض المعركة وتحرير 

 

 تحرير األرض

 

  النطاق .1

 ،األراضي لتحريريوفر هذا المعيار المبادئ التوجيهية ويحدد الحد األدنى من المتطلبات لتمكين وضع سياسة وطنية 
ومنظمات إزالة األلغام ألعمال المتعلقة باأللغام لللسلطات الوطنية  النطاق يحدد المسؤوليات وااللتزامات واسعةكما 

 والوكاالت المعنية.

 المعيارية المراجع .2

 

 .أحكامها من جزًءا وتشكل المعايير في القائمة هذه إلى. ويشار المعيارية بالمراجع قائمة"أ"  المرفق في ترد

 

 المصطلحات والتعريفات واالختصارات .3

 لجميع كاماًل مسرًدا  (IMAS 04.10) 4.10 باأللغام المتعلّقة لألعمال الدولية المعايير قاموس في يرد
  .(IMAS) باأللغام المتعلقة لألعمال الدولية المعايير سلسلة في المستخدمة والتعاريف المصطلحات

 
"يجب"،  الكلمات تسحححتعمل(، IMAS) باأللغام المتعلّقة لألعمال الدولية بالمعايير الخاصحححة المعايير سحححلسحححلة وفي

 المعايير في المستخدمة اللغة مع ستخداماال هذا ويتوافق. لالمتثال المطلوبة الدرجة على للداللة"يمكن" و"ينبغي" 
 (:ISO) للمعايير الدولية للمنظمة التوجيهية والمبادئ

 
التالؤم مع لمتطلبات والطرق والمواصفات الواجب تطبيقها من أجل اإلشارة إلى للمة "يجب" كتستخدم  (أ

  ر؛المعيا
 المفضلة؛ المواصفات أو األساليب أو المتطلبات إلى لإلشارة"ينبغي"  تُستخدم (ب
 .إلى الطريقة أو مجموعة اإلجراءات الممكنة لإلشارة"يمكن"  تُستخدم (ت

 

 اشتباهلتحديد وتعريف وإزالة كل وجود و المعقولةالجهود  جميع" عملية تطبيق تحرير األرضمصطلح " يصف
 جميع، ويجب أن يحدد معيار "تطهيرالتقني أو ال من خالل المسح غير التقني أو المسح المتفجرة الذخائربوجود 
 الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام. السلطة" من قبل المعقولة الجهود

 إلى جهة حكومية في الدولة المتضررة من (NMAA) "الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام السلطةمصطلح " يشير
تكون لجنة مشتركة  ماغالباً و ،هاوتنسيق تهاوإدار باأللغامتتولى مسؤولية تنظيم األعمال المتعلقة الذخائر المتفجرة 
 بين الوزارات.

المتعلقة باأللغام، قد يكون ضرورياً ومناسبًا أن تتولى منظمة في ظّل غياب السلطة الوطنية لألعمال   مالحظة: 
األمم المتحدة أو هيئة دولية أخرى معترف بها بعض أو كافة مسؤوليات ومهام مركز األعمال المتعلقة 

 أو على نحو أقّل تواتراً السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام.، باأللغام

بشكل  المتفجرة الذخائرناتج عن  فيها تلوثوجود بمنطقة يشتبه " إلى به بهامنطقة الخطر المشتمصطلح " يشير
  . بوجودها مباشرة غير ألدلةبناء  وذلكمنطقي 

 ةمباشر أدلة على بناء المتفجرة الذخائرالمؤكد تلوثها ب منطقةال" إلى المنطقة المؤكد خطورتها" مصطلح يشير
 وجودها.ب
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 وجود حولدخالت التقنية وذلك دون استخدام الت من" إلى جمع وتحليل البيانات مسح غير تقنيمصطلح " يشير
عدم  أو وجودها مكان تحديدمن أجل  بها والبيئة المحيطة وتوّزعها هاونوع المتفجرة الذخائرتلوث ناتج عن 

  لعمليات تحرير األرض من خالل توفير األدلة. المناسب ولويات واتخاذ القراراأل ودعمبشكل أفضل وجودها 

تلوث وجود  حولإلى جمع وتحليل البيانات باستخدام التدخالت التقنية المناسبة وذلك  "مسح تقني"مصطلح  يشير
 عدم أو وجودها مكانوالبيئة المحيطة بها من أجل تحديد بشكل أفضل  وتوّزعهاونوعها  المتفجرة الذخائرناتج عن 
 لعمليات تحرير األرض من خالل توفير األدلة. اتواتخاذ القرارعملية تحديد األولويات  دعمو وجودها

تدمير و/أو  تطهيرباأللغام إلى المهام واألنشطة التي تضمن  ة" في سياق األعمال المتعلقالتطهيرمصطلح " يشير
ً  أو ،منطقة محددة على عمق محدد من المتفجرة الذخائر مخاطر جميع  السلطة عليها تنص أخرى مقاييس ألي وفقا

 .المكلفةالسلطة /باأللغام المتعلقة لألعمال الوطنية

األدنى المقبول من الجهد لتحديد وتوثيق المناطق الملوثة ما يعتبر الحد  "المعقولةالجهود  جميعمصطلح " يصف
االلتزام  اعتبار يتم ماعند "المعقولةالجهود  جميع"تطبيق  تمّ يو. الذخائر المتفجرة بوجود أو إزالة وجود أو االشتباه

 بموارد إضافية غير معقول في ما يتعلق بالنتائج المتوقعة.

 (2)م األرض الملغاة

ً  المتفجرة الذخائر تلوث ناتج عنوجود  يظهرها ال تحتوي على دليل تبين أنّ دة منطقة محدّ  التقني غير للمسح  تبعا

 .خطورتها والمؤكد بها المشتبهلمنطقة الخطر 

 

 (2)م المخفضةاألرض 

ً  المتفجرة الذخائرث ناتج عن تلو وجود يظهرها ال تحتوي على دليل دة تبين أنّ منطقة محدّ  منطقة للمسح التقني ل تبعا
 .خطورتها والمؤكد بها المشتبه الخطر

 (2)م األرض المطهرة

 عمق محدد. إلى المتفجرة الذخائرمن خالل إزالة و/أو تدمير جميع  تم تطهيرهامنطقة محددة 

 

 فحص المعلومات األولية .4

إزالة مدخالت مناطق الخطر الزائدة أو غير الصحيحة أو المكررة في قواعد البيانات من خالل فحص  تعتبر
ا من عملية تحرير األراضي. وحيثما ، على الرغم من أنها ال تشكل جزءً انشاًطا هامً  ،البيانات الموجودة أو تحليلها

وباإلضافة  المناطق، وتعديلها حسب االقتضاء.بين هذه المدخالت و الربطيكون من المعقول القيام بذلك، ينبغي 
مناطق عند ال مسحإلى إجراء استعراض للمناطق الخطرة القديمة داخل قواعد البيانات، ينبغي القيام بعمليات إعادة 

 (.IMAS 05.10) 5.10 لألعمال المتعلقة باأللغام يةالدول المعيارمن اإلرشادات في  يدالمز يمتقد يتمالضرورة. و

 

 عملية تحرير األرض .5

 عام 5.1

 التي األراضي بثقة على األدلة والتي تساعد على تحديد المبنيةعملية اتخاذ القرارات هي تحرير األرض عملية  إنّ 
على تحديد المناطق الخطرة، وإلغاء األراضي من  تنطوي العمليةو. تحتاج ال منها وأي العمل من المزيدتحتاج 

 بالذخائر فعليًا الملوثةاألراضي  تطهيرخالل المسح غير التقني، وتخفيض األراضي من خالل المسح التقني و
 .المتفجرة
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 المبادئ 5.2

 :ةالوطني األراضيعند تطوير عملية تحرير  اآلتيةينبغي تطبيق المبادئ 

و/أو ينبغي تقييم أي معلومات تتعلق بالتلوث على أساس األدلة التي تم جمعها من خالل المسح غير التقني  (أ

التي  يدةالمعلومات الجدف .ةالمعني المنطقة/بالموقع الصلة ذاتموجودة البيانات ال من المسح التقني وتحليل أي

"مناطق خطر إنشاء  یوالتي ال تؤدي إل المتفجرة الذخائرب منطقة ما تلوث یعل يلدل يملتقد يهاالعثور عل يتملم 

 ينبغي أن تؤدي إلى تسجيل إلغاء األرض.   ال ،(CHA)خطورتها"  ةمؤكد"مناطق  أو (SHA)مشتبه بها" 

 

 وذلك، (CHA)خطورتها  ةومناطق مؤكد (SHA) بهامشتبه  إلى مناطق خطر الخطر مناطقبغي تقسيم ين (ب

ينبغي تصنيف أو مباشرة لكل خطر.  وما إذا كانت األدلة غير مباشرة إلى توافر المعلومات وموثوقيتهاا استنادً 

. (SHA) مشتبه بهاخطر على أنها مناطق  المتفجرة الذخائرعلى وجود  اغير مباشرً  المناطق التي تقدم دلياًل 

 .(CHA)ا خطورته ةمؤكدأنها مناطق فينبغي تصنيفها على  ،اً مباشر المناطق التي تقدم دليالً  أّما

 
 

ينبغي تسجيل األراضي التي يتعذر الوصول إليها أو جمع المعلومات الكافية حولها على أنّها مناطق خطر  ال (ج

 إال البياناتفي قاعدة  (SHA)افتراضيًا. وال ينبغي تسجيل مناطق الخطر المشتبه بها  (SHA)مشتبه بها 

 NMAA)) باأللغام المتعلقة لألعمال الوطنية ةالسلط تقوم قد ر القيام بذلك.تبرّ  التيكافية الدلة األ توفّر حال في

 التي يتعذر الوصول إليها أو التي تكون المعلومات حولها محدودة.  ناطقالم مع للتعامل أخرى عملياتإعداد ب

 

الخوف  إنّما، في هذه المنطقة المتفجرة بالذخائروجود تلوث قد يتجنّب الناس منطقة معيّنة بسبب خوفهم من  (د

ومدعوًما باألدلّة قبل  مبرًرالخوف ال بّد أن يكون هذا اتلوث. العلى  وقاطعًا شرعيًا دليال يشكل ال ذاته بحدّ 

 .خطورتها ةأو مؤكد مشتبه بهاخطر منطقة كقبل اعتبار المنطقة 

 

. (CHA)خطورتها ةمؤكدالأو  (SHA)الخطر المشتبه بهاإجراء استجابة تدريجية عند تحديد منطقة ينبغي  (ه

 األحداث بعض فرض. قد تالتطهيروينبغي أن ينطوي ذلك عادة على إعطاء األولوية ألنشطة المسح على 

هذه العملية  تتبّع يتم عام، وبشكل   .موقف أي في ذلك القيام ينبغي ال أنّه إال التطهير مرحلة إلى مباشرة التوجه

حتى النقطة التي  والتطهيرمن خالل بعض أو جميع أنشطة المسح غير التقني والمسح التقني  تسلسليبشكل 

وال تحتاج االستجابة المحددة إلى اتباع أي تسلسل  .المتفجرة بالذخائريتم فيها إزالة االشتباه و / أو وجود تلوث 

 المحلية. واألوضاعثابت واحد، بل ينبغي تحديدها على أساس الظروف 

 

د بشكل أفضل، ما يؤدي إلى ي التطبيق الفعال لعملية تحرير األراضي أن المنطقة المتبقية للتطهير ستحدّ يعن (و

عملية جمع المعلومات التي تؤدي إلى تحديد هو بحد ذاته  فالتطهير. التطهيرزيادة كفاءة استخدام أصول 

المعيار الدولي  يصفوقف عملية التطهير.  وقتاتخاذ قرار فعال حول بالمنطقة الملوثة بشكل كامل والسماح 

 .تطهير( متطلبات الIMAS 09.10) 9.10لألعمال المتعلقة باأللغام 

 

عندما تعتبر آمنة لالستخدام بعد تنفيذ عملية  تطهيرها بعد الاستالمها و/أو تخفيضينبغي إلغاء األرض و/أو  (ز

 إلى األدلة.بشكل جيد، ومستندة وموثقة ، موثوقة

 

على حد سواء، في المراحل الرئيسية لعملية تحرير  والنساءل االمشاركة المحلية، بما في ذلك الرج دمجينبغي  (ح

 األراضي من أجل ضمان استخدام األرض بعد التسليم.

 

 تقييمال بمجّرد حريرهاوت (CHA( أو المؤكدة خطورتها )SHAالخطر المشتبه بها ) مناطق إلغاء يجوز ال (ط

  أولوية ثانوية. إعطاؤها يمكنتأثيرها. إال أنّه إلى انخفاض فقط  استناًدا أّن آثارها طفيفة على المجتمع
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الذخائر الصغيرة عندما ال يزال هناك اشتباه وجود األلغام أو التلوث بب اهشتباالمن  يضاقد يتم تحرير األر (ي

. وقد تدعو الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية للتأكد بكل ثقة من متفجرات أخرى من مخلفات الحربوجود ب

 تلوث في المنطقة.عدم وجود أي 

 
 

 األدلة المباشرة وغير المباشرة 5.3

 مناطق الخطر المشتبه بها تعريفات على توافق أن (NMAA)الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام  السلطة على

(SHA) والمؤكدة ( خطورتهاCHA)الذخائرسياق تحليل مشكلة ومحلية ال ظروف، مع األخذ في عين االعتبار ال 

 المحلية.  المتفجرة

 األدلة المباشرة وغير المباشرة على سبيل المثال ال الحصر: وتشمل

 ((SHA) )مناطق الخطر المشتبه بها األدلة غير المباشرة (أ

 يحتمل أن تكون منتجة.  مستخدمة غير أراض   •

 السابقين.  المقاتلينتقارير شفوية من السكان المحليين أو  •

 . للشك أو لم يتم تقييمها قابلةموثوقية مثل هذه السجالت  زالت ال، حيث المتفجرة الذخائرسجالت  •

 والتكتيكات والمصادر التاريخية. تحليل مناطق التلوث المعروفة األخرى •

 مناطق القتال السابقة. •

 مباشرة على وجود التلوث.الة دلّ باأل المدعومة غيرأدلة من عمليات المسح السابقة  •

 بدقة.مواقع وقوع الحوادث  ال يمكن تحديد عندما المتفجرة الذخائر أحداثحوادث أو  •

 

 ((CHA)المناطق المؤكدة خطورتها) األدلة المباشرة (ب

 خالل العمليات السابقة.في حيث تم تأكيد الموثوقية الذخائر المتفجرة سجالت  •

 أجزاء منها أو شظايا أو ُحفر. أوللذخائر المتفجرة المالحظة البصرية  •

 التفجيرات أثناء الحرائق أو عن طريق الحيوانات. •

 ( المرتبطة بالتلوث.، إلخوالمعدات المساعدة )صناديق، علب واألسيجةعالمات األلغام  •

 تحديد موقعها بدقة. التي يمكنالذخائر المتفجرة  أحداثحوادث أو  •

 

 المناطقبربط أنواع المخاطر  5.4

( بأنواع محددة من هاتروخط المؤكدة المناطق /بها مشتبه خطرال مناطقمناطق الخطر ) ربطوحيثما أمكن، يجب 

 القابلة الحرب مخلفاتأو  ةأو الشرك خداعي المبتكرةالعبوات الناسفة  المخاطر مثل األلغام أو الذخائر العنقودية أو

لضمان أن تعكس التقارير طبيعة التلوث وضمان أن قرارات  1( أو مجموعة من أنواع المخاطرERW) لالنفجار

تعكس المخاطر التي قد يكون المتضررون عرضة لها. وفي حال وجود أدلة كافية لتبرير إنشاء تحديد األولويات 

تسجيل نوع  ينبغي، ولكن ال توجد أدلة كافية لتحديد نوع التلوث المرتبط بها، (SHA)طر مشتبه بها خمنطقة 

 غير معروف. كخطرالخطر 

 

                                                      
 .في نظام إدارة معلومات اإلجراءات المتعلقة باأللغامقد يتم تسجيلها هذه القائمة ليس شاملة، ثمة خصائص أو فئات/عوامل أخرى  1
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 تحديد حدود منطقة الخطر 5.5

، المتفجرة الذخائرالمناطق التي يوجد فيها أدلة مباشرة على وجود إلى حدود  خطورتها ةمؤكدالمنطقة الحدود تشير 

 المعقول من مناطق التلوث المحددة، في ضوء تحليل خصائص التلوث، يبرر القيام بذلك.ستقراء الا يكون عندما أو

مواصلة فينبغي ، المتفجرة الذخائرأدلة غير مباشرة على وجود  سوى تقدمال التي أما المناطق القريبة أو المحيطة 

األدلة والتحليل من أجل تجنب  إلىفي كل الحاالت ينبغي تعيين الحدود استناداً ف. خطر مشتبه بهامناطق اعتبارها 

 .إضافيةتضمين مناطق 

 

 جمع المعلومات منهجيات .6
 

تم وصف  .تحرير األرضذ قرار خالل عملية اتخا فيينبغي استخدام جميع منهجيات جمع المعلومات ذات الصلة 

ادئ جمع ، مب8.10المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  في اسطة المسح غير التقنيمبادئ جمع المعلومات بو

المعيار الدولي لألعمال ويقدم  .8.20المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  المعلومات بواسطة المسح التقني في

تفاصيل ترد  حين فيعمليات جمع المعلومات والتحليل. مبادئ و حولتفاصيل من ال مزيدال 5.10المتعلقة باأللغام 

 .9.10في المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  متطلبات التطهير

 

تعتمد عملية تحرير األرض على معلومات صحيحة وموثوقة لدعم اتخاذ القرار ولن تكون المعلومات موثوقة 

كانت البيانات المستندة إليها في حد ذاتها ال تلبي متطلبات الجودة، لذلك ينبغي أن تشمل جميع في حال ومفيدة 

 سجيل وإعداد تقارير البيانات والمعلومات.منهجيات جمع المعلومات توجيهات واضحة ومتطلبات الجودة لجمع وت

 

 معايير تحرير األرض .7
 

ة، ولكن المستوى المطلوب من ا للظروف المحليّ تبعً ن استيفاؤها قبل تحرير األراضي يّ تختلف المعايير التي يتع

 تم تطهيرها.ضت أو فّ ال يزال هو نفسه، سواء ألغيت أو خُ  المتفجرة بالذخائراألرض خالية من التلوث  الثقة بأنّ 

 المصلحة أصحاب يشملا في وضع معايير مقبولة. و أساسيً وتشكل مشاركة جميع أصحاب المصلحة واتفاقهم عاماًل 

أصحاب األرض و المحلية المعنية الجهاتو أنشطة إزالة األلغامومنظمات الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام  السلطة

 .هاومستخدمي

 

 :هأنّ  يظهراألرض عندما  تحرير ييرمعا يفاءاست يتموبشکل عام، س

على التلوث إذا  دليلت الجهود المبذولة لتكون كافية إليجاد كان ،العثور على أدلة فيهافي المناطق التي لم يتم  (أ

 . و/أووجد فعالً 

 وإزالته تلوثت الجهود المبذولة لتكون كافية إليجاد الكان بالتلّوث، العثور فيها على أدلة في المناطق التي تمّ  (ب

  (.معيّنة)ضمن حدود 

توجيهات بشأن تطوير معايير اإللغاء من خالل المسح غير  8.10المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  يقدم

من خالل المسح  تخفيضهات لتطوير معايير اليتوج 8.20المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ويقدم التقني.

 .9.10في المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  تفاصيل متطلبات التطهير تردحين  في. التقني

 

 وتطهير األرض تخفيضإلغاء والثقة في  .8
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 عام 8.1

عال  من الثقة والكفاءة من أنه لم يعد هناك أي دليل على أن المنطقة تحتوي على تلوث  بمستوىينبغي التحقق 

وال يمكن اكتساب هذه الثقة إال بعد بذل  .مطّهرة كأرضها أو قبولها تخفيضها أو ئقبل إلغا وذلك، المتفجرة بالذخائر

 وإلزالته عندما يتّم العثور عليه.  اموجودً  المتفجرة الذخائرب ما إذا كان التلوث المعقولة للتحقيق في الجهود جميع

 

 عقولةالم الجهود جميع 8.2

والصناعات. وهو يشير  القانونيةالمعقولة" على نطاق واسع في العديد من األنظمة  الجهود جميع" مصطلحيستخدم 

 النظام.  مخرجاتتحقيق المستوى المنشود من الثقة في ل بذلهإلى مستوى الجهد المطلوب 

 

 وتطهير بجمع تخفيضبتحديد األرض الخطرة وما يتبع ذلك من عمليات إلغاء و ةمرتبطالد وكل الجهتقريباً تتعلق 

 الذخائر على فيهاالعثور التي يمكن  باألماكن المتعلّقةمن أجل دعم القرارات  هاوتحليل تهاالمعلومات ومعالج

 .فيها ينبغي بذل جهود إضافية التي األماكن، و(فيها العثور يمكن ال والتي) المتفجرة

 

من أجل تحقيق المستوى  المتوقع بذله المعقولعمال المتعلقة باأللغام الجهد في األ " المعقولة الجهود جميع" تمثّل

ضمن  المتفجرة بالذخائرتلوث ال ها وتطهيرها خالية منتخفيضالمطلوب من الثقة بأن األرض التي تم إلغاؤها و

الجهود  تكتشف أن المتوقّع من هاس العقل )أو المنطق( أنّ أسلى ع يتبيّنعندما الجهود "معقولة"  تكونحدود معينة. 

 كان. أينما تهأو إزال هوتدمير التلوث و/أو إيجاد إن كان موجوًدا التلوثأدلة على وجود  المبذولة

 

سابقا  تطهيرها بعد تحريرهاأو  هاأو تخفيض سابقًاالمعقولة" إللغاء األراضي المشتبه بها  الجهود جميعيتم بذل "

ستنتاج بثقة أنه ال يوجد دليل على التلوث الل ةعلى معلومات كافية وموثوق فيهايتّم الحصول  التينقطة العند 

مجموعة من أنشطة تحليل المعلومات والمسح والتطهير للوصول  إجراء حاجة إلىال برزوقد ت. المتفجرة بالذخائر

السلطة الوطنية  تحدد أن ينبغي ،وفي ما يتعلق بتحقيق الثقة في أنشطة األعمال المتعلقة باأللغام إلى هذه النقطة.

لألعمال المتعلقة باأللغام النقطة التي يكون من غير المعقول توقع بذل المزيد من الجهود فيها لتحقيق النتيجة 

 . المرجّوة

  سبيل التعداد ال الحصر:  على" المعقولة الجهود جميع"تشمل و

الرجال وبما في ذلك النساء والفتيات والفتيان  يهاجميع مصادر المعلومات ذات الصلة والوصول إلتحديد  •

  عن المواد التاريخية والتحليلية.فضاًل 

 إنشاء نظم إدارة المعلومات المناسبة والفعالة والمحافظة عليها.  •

 أنظمة إدارة الجودة المناسبة والفعالة والمحافظة عليها. إنشاء •

على  مختصة واإلجراءات المناسبة من أجل تحديد أدلةاألنشطة العملية المناسبة، باستخدام الموارد ال تنفيذ •

 . لهاستجابة االو هاالتلوث وتحليل وجود

 .الرصد هذاعملية تحرير األرض وتحسينها في ضوء نتائج أداء  رصد •

واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين العملية في ضوء الملغاة والمخفّضة والمطّهرة  األراضيمتابعة جودة  •

 .الّرصد هذانتائج 

األراضي  تحريرإنشاء نظم اتصال مناسبة وفعالة والحفاظ عليها لضمان فهم أصحاب المصلحة لعملية  •

 والموافقة عليها وقبولها. 

 

 يلي: ماوينبغي تحديد 
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بشأنها  وإعداد التقارير هاوجمع المتفجرة بالذخائرلتلوث في أدلّة ا معقولة من الجهد الالزم للتحقيقالمستويات ال (أ

 وتحليلها؛

غير                       موضوعية لتقييم وقياس أهمية المسح الفردي لجميع أنواع معلومات المسحالمعايير ال (ب

 و ؛التقني

 . المسح استنتاجات للتوّصل إلىالمطلوبة  المعلومات كمية وموثوقيةمعايير لال (ج

 

 

 إدارة الجودة  8.3

 . (QC)ومراقبة الجودة (QA) الجودة تشمل إدارة الجودة في تحرير األرض تطبيق ضمان

المسح  منظماتل (IMAS 07.40( والمراقبة )IMAS 07.30على االعتماد ) (QA) ينطوي ضمان الجودة
على هيئة ضمان الجودة التأكد من أن منظمات  ينبغي. ئهاأثنا فيو عملية تحرير األرضقبل  أنشطة إزالة األلغامو

معتمدة الجراءات اإلق المعدات المناسبة وتطبّ  ، ومن أنها تستخدمالمسح والتطهير تتكون من موظفين مؤهلين
أوجه القصور في  أنظمة داخلية وخارجية فعالة لتحديد، باإلضافة إلى اعتماد وفقا للسياسات المتفق عليها فعالةالو

  .هاحوتصحي منتجاتهاراضي أو أي من ألر اعملية تحري

من الفحص والتفتيش للتأكد من أن نتاج عملية تحرير األرض يلبي المتطلبات المحددة   (QC)مراقبة الجودة تتألف
عمليات تفتيش  جميع وضعاألرض والمعلومات والتقارير. ينبغي  -على سبيل المثال ال الحصر –وقد يشمل 
أجل توفير أدلة  منها ؤإجراو وتحديدهاتقارير ذات الصلة ال( ومطّهرة)سواء كانت ملغاة أو مخفضة أو  األرض

وقد ال تكون  .األراضي الملغاة والمخفضة والمطهرة جودةذات مغزى بطريقة فعالة لدعم الحفاظ على الثقة في 
ألراضي الملغاة ا رصد يكون أن ينبغي إذا، رة دائمً ضرورية أو مبرّ  التطهيرسمية بعد عمليات التفتيش الرّ 

على لحفاظ اوالمخفضة والمطهرة على المدى الطويل سمة من سمات العملية الشاملة لتطهير األراضي وذلك بغية 
 جودتها.  موثوقية

تحسين النظام باستمرار من خالل تحليل دارة جودة تحرير االرض على متطلبات إلوينبغي أن يشمل أي نظام 
  . هاوتطهير هاتخفيضو األراضي نات المتعلقة بأداء النظام وجودة إلغاءالبيا

أنشطة إزالة مسح والمتطلبات منظمات  تحديد( NMAA)الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام  السلطةينبغي على 
 .لسياسة العامةأخرى ل في معيار وطني أو وثيقة األلغام

 التوثيق .9

 عام 9.1

حيحة بما في ذلك صة الاإلجراءات اإلداريّ عملية تحرير األرض. إذ تشّكل اً من رئيسي اً جزءات تعتبر إدارة المعلوم
 دلياًل  التوثيقوفر يللعملية. ومتطلبات أساسية  ،والتنظيم والرصدآليات صنع القرار المناسبة والتسجيل والتدريب 

 ذت على نحو سليم.على أن هذه اإلجراءات والنظم قد نفّ 

 توثيق الجودة ما يلي: يستلزم

ً ل أساسً تشكّ أدلة ك (أ  خطورتها ةمؤكدالمنطقة الو (SHA) الخطر المشتبه بهامنطقة  تعيينقرارات لا
(CHA) وتخفيضها واستالمها.  األراضيإلغاء و 
 

 ودليل لمراقبة الجودة الداخلية والخارجية. كأساس (ب
 

ألي تحقيق  كأساس ،أو المطهرة المخفضةفي حال ظهور أخطار في وقت الحق على األرض الملغاة أو  (ج
منطقة الأو  (SHA) المشتبه بها أو من ناحية أخرى تحرير منطقة الخطر تخفيضفي قرار اإللغاء أو ال

 و ؛ة لتصحيح المشاكل أو منع تكرارهااإلجراءات المناسبتحديد لو (CHA) خطورتها ةمؤكدال
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 .شكّ لل اموضعً ؤولية المسعندما تكون  أساسي دليلك (د

 
 

 متطلبات جمع الحد األدنى من البيانات والمعلومات 9.2

على السّكان على الصعيدين االجتماعي واالقتصادي، ويؤثر أيضاً في يؤثر  بالذخائر المتفجرةالتلوث ال شك أن 
 هي المتفجرة بالذخائر الطبيعة الفيزيائية للتلوث أنّ  إالّ القرارات المهمة المتخذة بشأن كيفية تحديد األولويات، 

توضع اآلثار في سياق جغرافي حيث تشمل جهود تحرير األراضي االستهداف بالتالي جغرافية في األساس. 
وعلى هذا النحو من  األراضي لالستخدام اإلنتاجي. تحريرالجغرافي للموارد واألنشطة لتحقيق الهدف المتمثل في 

 . واتّساقل الجوانب الجغرافية للمشكلة واالستجابة لها بدقة ج  المهم أن تس  

 علىينبغي  (CHA) خطورتها ةمناطق المؤكدالو (SHA) بها ل حدود مناطق الخطر المشتبهباإلضافة إلى تسجي
 :اآلتيل يتسج المنّظمات

 ما الذي تم العثور عليه وأين. •

 ما تم القيام به وأين ومتى. •
 

( لالنفجارقابلة  محددةحرب مخلفات خطرة هامة )ألغام وذخائر عنقودية و مواداكتشاف  لدىينبغي على المنظمات 
من الناحية الجغرافية وفي ما يتعلق باألجهزة عمقه ومكانه )و (بأعلى قدر ممكن من الدقة) الجهازنوع تسجيل 

 .ه( وحالتاألخرى المرتبطة بها

لمناطق با الصلة ذاتمات تسجيل األنشطة الهامة مثل التطهير والمسح التقني وغير التقني وينبغي على المنظّ 
 .هوتحليل التطهير ألنواع المخاطر المختلفةالمسح وأداء أصول  كما ينبغي تسجيل والمواقع التي أجريت فيها. 

لتلبية االحتياجات الالزمة  متكّرر وبشكل  فاصيل قة والتّ وينبغي جمع البيانات / المعلومات الجغرافية بما يكفي من الدّ 
 إدارة نظم وضعينبغي  كما. وتلبية متطلبات متلقي التقارير ا لعملية تحرير األراضيإلجراء تحليل ذي مغزى دعمً 

البيانات حسب النشاط )المسح غير التقني والمسح التقني  بتصنيف تسمح بطريقةالمعلومات و جمع البيانات
 IMAS) باأللغام المتعلقة لألعمال ةيالدول رييالمعا في ةيإضاف إرشادات ريتوف تميالتلوث.  نوع حسب( ووالتطهير
05.10.) 

متطلبات الدقة الموضعية للبيانات  تحديد (NMAA) الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام اتالسلطينبغي على 
 المختلفة.

 
 إعداد التقارير 9.3

والمناطق المحددة والنشاط التشغيلي وأداء  المتفجرة بالذخائرينبغي إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بالتلوث 
 الذي والشكل بالطريقةأثناء عمليات تحرير األراضي لجميع المتلقين المناسبين،  فياألصول والقرارات المتخذة 

 المستلمين.هؤالء لستوفي الشروط المعقولة ي

معترف بها  لسلطاتأو و/معاهدات الدولية لل متثالباال المتعلّقة كتلكالمستوى العالي  ذاترير اوينبغي إعداد التق
 .السلطاتوالجداول الزمنية الصادرة عن تلك  شكالاألو لإلجراءاتوفقاً 

( NMAA) المثال سبيل علىعمال المتعلقة باأللغام أللسلطة الوطنية للوينبغي إعداد التقارير على المستوى الوطني 
وأنظمة إدارة المعلومات والمدراء التنفيذيين وغيرهم من مستخدمي المعلومات بشكل  تتم فيه إدارة البيانات 

وينبغي تحديد األشكال والجداول الجودة واالتساق واالمتثال لمتطلبات متلقي التقارير.  ضمان والمعلومات من أجل
 التقارير على المستوى الوطني في المعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام إلعدادالزمنية والمتطلبات األخرى 

.(NMAS)  
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حسب النشاط )المسح غير التقني والمسح بنات رير القدرة على تصنيف البيااينبغي أن تتضمن أنظمة إعداد التق
 حسب نوع التلوث.وبالتقني والتطهير( 

 السياسة والمعايير الوطنية وضع .10

 عام 10.1

يمكن صياغة السياسات والمعايير الوطنية بشأن تحرير األراضي من خالل تشريعات أو وثائق سياسات محددة 
ل إلى سياسة ومعايير وطنية بشأن تحرير األراضي، ال سيما ينبغي التوصّ  كماتصدرها السلطة الوطنية المعنية. 

 مع جميع أصحاب المصلحة. ، من خالل التشاور وتخفيضهافي ما يتعلق بمعايير إلغاء األراضي 

 
 تحرير األرضلتطوير السياسة الوطنية  10.2

القواعد والمعايير ومبادئ العمل التي تحكم الطريقة التي تهدف  تحّدد كماد السياسة غرض المنظمة وأهدافها تحدّ 
للتوجه االستراتيجي والخبرة الميدانية. وفي  تتطور السياسة استجابةً و المنظمة من خاللها إلى تحقيق هذه األهداف.

جب أن تصدر المقابل، تؤثر السياسة على الطريقة التي يتم بها وضع الخطط وكيفية تعبئة الموارد وتطبيقها. ي
 كحد أدنى: اآلتيتتضمن  األراضيغام سياسة وطنية بشأن تحرير أللعمال المتعلقة باالوطنية لأل السلطة

 ؛عامة عن المصطلحات المتفق عليها لمحة (أ
ها وتطهيرها )أي من خالل المسح غير التقني والمسح التقني تخفيضبيان يصف كيفية إلغاء األرض و (ب

 ؛(التطهيرو
 ؛متفق عليها في عملية تحرير األرضللمبادئ الوصف  (ج
 ها؛تخفيضو األرضقائمة المعايير المتفق عليها إللغاء  (د
 ؛تطبيقه يّةعامة عن مفهوم تحرير األرض وكيف لمحة (ه
 تحرير األراضي. حولالتوجيه بشأن وضع معايير وطنية  (و

 تحرير عملية فعاليةينبغي مراجعة السياسة على فترات زمنية مناسبة وتحديثها عند الضرورة للحفاظ على 
 . تهاومصداقي األراضي

 

 وطنية بشأن تحرير األراضيالمعايير ال تطوير 10.3

عمليات الساليب واألتقنية والمعايير الوثيقة رسمية تضع  يكون ما وعادةً . راسخمبدأ أو شرط المعيار هو 
لألعمال المتعلقة باأللغام  ةيالدول رييالتقني في المعا ريإرشادات بشأن المسح غ ميتقد تمّ  دة.موحّ الممارسات الو
(IMAS 08.10وبشأن المسح التقني في المعا )ةيالدول ريي ( لألعمال المتعلقة باأللغامIMAS 08.20.) 

 لعمليةالة فعّ المناسبة وال ةيوطنال رييمعاال( NMAAالوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام ) ةالسلط تطّورأن  نبغيي
 .ةيالظروف واألوضاع المحلبطريقة تتماشى مع  الصلة ذات رييوالمعا رييهذه المعا یا إلتحرير األراضي، استنادً 

 المخاطر والمسؤولية .11

بلد أو منظمة أو فرد. وعادة ب متعلّقًا يكون أن يمكنإلى أي مسؤولية قانونية أو واجب أو التزام  "ةالمسؤوليّ تشير "
في منطقة ما، بعدم  مفقودمثل وقوع حادث أو اكتشاف عنصر  ما يتعلق بحدث ضار ما ترتبط المسؤولية في

 االمتثال لسياسة أو إجراء متفق عليهما.

 الجهود جميعصف تطبيق "ي الذيمبني على األدلة لتحرير األرض والشفاف والاً وق جيدً موثّ النهج ال ويوفّر
يكون فيها لصانعي القرار على جميع المستويات الثقة في آلية أساسية لمعالجة مسائل المسؤولية بطريقة  ،"المعقولة

 اتخاذ قرارات فعالة ومناسبة.

اشتباه لتحديد وتعريف وإزالة كل وجود و ةد المعقولوالجه جميعالمخاطر المتبقية هي المخاطر التي تبقى بعد تطبيق 
 خالل المسح غير التقني و/أو المسح التقني و/أو التطهير. من المتفجرة الذخائروجود ب
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ا لإلجراءات من قبل المنظمات المختصة وفقً  األراضييتم تقليل المخاطر المتبقية عند تطبيق عملية تحرير 
الزمن من خالل رصد المناطق الملغاة والمخفضة  ويمكن قياس المخاطر المتبقية على مرّ  المعتمدة. والعمليات

 ة. أو أدلة على المواد المفقود وقائعوالمطهرة لتحديد أي حوادث أو 

ولتحديد المناطق التي تتطلب  يضاوينبغي أن تستخدم نتائج هذه المتابعة للحفاظ على الثقة في أنظمة تحرير األر
 التحسين.

ل سياسة تفصّ  بوضع ،نيابة عن الحكومة ،(NMAA) الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام السلطةومن المهم أن تقوم 
المحلي  المسؤولية من منظمة األعمال المتعلقة باأللغام إلى الحكومة أو المجتمعجوانب المسؤولية بما في ذلك نقل 

 :اآلتيةينبغي تطبيق المبادئ عند إنجاز معايير معينة. 

وعلى هذا النحو، تتحمل الدولة القومية )أو السلطة  ،وأخيًرا أّوالً  وطنيّة مسؤولية المتفجرة بالذخائرالتلوث  إنّ  (أ
 الذخائرالوطنية المختصة( مسؤولية قبول المساءلة والمسؤولية عن الضحايا في جميع المناطق المتضررة من 

الوطنية  سلطةوهذا يشمل المناطق المعروفة وغير المعروفة والمناطق التي تم تطهيرها وتسليمها لل. المتفجرة
ال  ولكن. نتيجة لعملية تحرير األرضها تخفيضأو  المحليين باإلضافة إلى المناطق التي تم إلغاؤهاسكان للأو 

يمكن اعتبارهم مسؤولين عن اإلصابات في تلك المنطقة إال عندما تكون الوكالة المنفذة مسؤولة مباشرة عن 
 سيتعين إثبات صحة هذه المطالبة على أساس كل حالة على حدة. ،وحتى ذلك الحين المنطقة المتضررة حاليا.

 الجهود جميعافقون على تعريف "جميع أصحاب المصلحة يو أنّ  المعتمدة األراضي تحرير سياسةتعني  (ب
 تجنّبفي المعقولة". كما تساعد عملية تحديد هذه الجهود وقياسها في خالل وضع سياسة تحرير األراضي 

 النزاعات المتعلقة بقضايا المسؤولية.

المشغلين التطبيق المناسب للمبادئ من قبل و من قبل الحكومة اضيالموافقة على سياسة تحرير األر تشيرإذا  (ج
يُعتب ر  في المنطقة المتفجرة بالذخائرالتلوث مستوى خطر  أنّ  إلى الوطنية السلطةمن قبل  ستالموقبول اال

 منخفض بشكل  مقبول من قبل الحكومة بعد المسح أو التطهير. 

ً تخفيضفي المناطق التي تم إلغاؤها أو  المتفجرة الذخائرب تلوثتم العثور على  في حال (د  ،ها أو تطهيرها سابقا
ا إلى مدى نجاح المنظمات في تنفيذ عملية المتعلقة بالمسؤولية من حيث المبدأ استنادً  النزاعاتينبغي تسوية 

ال يعني  ،المتفجرة بالذخائروإّن مجّرد ظهور التلوث  تحرير األراضي التي تجسد عادة في المعايير الوطنية.
 تلقائيا أن المنظمة ينبغي أن تكون مسؤولة. 

 أو الحوادث في حال الفائتة المتفجرة بالذخائرالتلوث المنظمة مسؤولة في حاالت حيث المبدأ لن تكون  من (ه
وبالتالي أن المنظمة بذلت المتفق عليها بشكل مناسب  يضاسياسة تحرير األر تنفيذ تم قد هأنّ  أظهر التحقيق

بعد التطهير. وتتوفر  تسليمهاها و/أو تخفيضها و/أو ئالمنطقة آمنة قبل إلغا أنّ لضمان  ةالمعقول الجهود جميع
 10.60المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ما يتعلق بإجراء التحقيقات في توجيهات إضافية في

(IMAS 10.60.) 

إذا أظهر  المتفجرة بالذخائرتلوث المنظمة من حيث المبدأ مسؤولة في حاالت الحوادث الناجمة عن  تكون (و
 التحقيق ما يلي:

 أود أو إجرامي أو إهمال جسيم أو سوء سلوك                      متعمّ  تصّرفعن سوء  اكان الحادث ناجمً  .1
 المتضررين؛/رحقوق أو سالمة الفرد/األفراد المتضرّ لعدم مباالة و استهتار

 ؤدي إلىي مّمامال األعللقيام ب صحيحضة بشكل قة أو مفوّ صة أو مصدّ لم تكن المنظمة معتمدة أو مرخّ  .2
 تحرير األراضي؛ل خاطئقرار  أخذ

 ا السياسة الوطنية السائدة أو المعايير.المنظمة عمدً  انتهكت .3
 المتفق عليه. اضيالمنظمة أخطاء إجرائية جسيمة أو انحرفت بشكل كبير عن مفهوم تحرير األر ارتكبت .4

 
التي يتم العثور عليها بعد تحرير األراضي في السياسة الوطنية  الموادسؤولية التعامل مع موينبغي توضيح  (ز

 .األراضي لتحرير
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 أعمال ما بعد تحرير األرض .12

رة وتوفير كبير من خالل رصد األراضي الملغاة والمخفضة والمطهّ  يمكن التخفيف من المخاطر المتبقية إلى حدّ 
تم اكتشاف التلوث  في حالو .وقت الحقفي  المتفجرة بالذخائرموارد المسح والتطهير إذا تم اكتشاف تلوث 

 في كفيلة الشفافةتحقيق الجانب عملية  إلىاألصول المناسبة  باستخدامالسريعة  االستجابة تكون المتفجرة، بالذخائر
( NMAA)الوطنية للعمال المتعلقة باأللغام  السلطةينبغي أن توفر ثقة بعملية تحرير األراضي. ال فقدان من الحدّ 

 خاذها. وقد تشمل ما يلي:توجيهات واضحة حول اإلجراءات الواجب اتّ 

خالل فترة معقولة للتأكد بأن المجتمعات المحلية  فيها وتطهيرها تخفيضمتابعة األرض التي تم إلغاؤها و (أ
 المتفجرة؛ بالذخائرتلوث ض وأنه لم يتم اكتشاف تستخدم األر

تم إلغاؤها أو  على األرض التي بشأنهاوالتحقيق  المتفجرة بالذخائروضع آليات تمكن من اإلبالغ عن التلوث  (ب
 من قبل؛ ها أو تطهيرهاتخفيض

التوثيق وصنع القرار، األمر الذي يفسح المجال أمام اقتراح التوصيات لتحسين  لعمليّت ي ةالمنتظم المراجعة (ج
 ي؛ضاعملية تحرير األر

المتوقع وإجراء مسح  غير المتفجرة بالذخائرالتلوث األموال لألعمال المتعلقة باأللغام للتعامل مع توفير  (د
 ؛إضافي

وتحديث قواعد البيانات ( CHA)خطورتها  ةمؤكدإعادة تصنيف األراضي التي تم إلغاؤها سابقاً إلى منطقة  (ه
 المتفجرة؛ بالذخائرتلوث تم العثور على أدلة مباشرة على وجود  إذاذات الصلة 

 رها؛ذا لزم األمر تعديل سياسة تحريإو يضاالتحقيق في األسباب الجذرية التي أدت إلى تحرير األربالشروع  (و
 و

 باألرض لتعكس المخاطر المتبقية.فرض قيود و/أو تحديد التدابير المرتبطة  (ز
  

 المسؤوليات وااللتزامات .13
 

 لوطنية لألعمال المتعلقة باأللغاما السلطة .13.1

 أن تقوم بما يلي: (NMAA) الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام السلطةيجب على 

  والحفاظ عليها؛  تهاالسياسة الوطنية لتحرير األرض والمعايير ذات الصلة ومراجع وضع (أ

 ؛تقني والمسح غير التقني والتطهيراعتماد المنظمات القادرة على إجراء المسح ال (ب

 تشمل:ل يضاإعداد ونشر المعايير والتوجيهات حول تحرير األر (ج

طبيقها على المسح غير التقني والمسح التقني عقود واتفاقيات ضمان الجودة ومراقبة الجودة ليتم ت .1

 والتطهير.

 .يضاوثائق تتعلق بتحرير األر .2

 متطلبات جمع البيانات بما في ذلك الدقة الموضعية ألنواع البيانات المختلفة. .3

 ؛للتحقق من وجود أدلة على األخطارتحديد مستويات الجهد المعقول  (د

أدلة على وجود خطر المتفجرات  فيهاتخفيض األرض التي ال يوجد /تحديد المعايير المتفق عليها حول إلغاء (ه

 بعد المسح غير التقني و/أو المسح التقني. 

تحديد قضايا المسؤولية المتعلقة بمنظمات المسح والتطهير والمجتمع المحلي واالفراد الذين يقومون بالمسح  (و

 والتطهير وفقاً للتشريعات الوطنية.

خالل عملية  في المستخدمة األصولالتشغيلي المسجل لجميع  ستخدامباال المتعلقة الوثائق جميع على الحفاظ (ز

 .وتوفيرها )من، ماذا، أين، متى( تحرير األرض
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لتسجيل وتحليل األدلة ولدعم التخطيط وتحديد  والحفاظ عليها ضمان انشاء نظم إدارة معلومات مناسبة وفعالة (ح

 األولويات ونظم إعداد التقارير.

 .والمطهرة المخفضةالملغاة وما يتعلق باألرض  في والحفاظ عليها ضمان انشاء نظم متابعة مناسبة وفعالة (ط

 

 أنشطة إزالة األلغاممنظمات  .13.2

 يلي:تتولى المسح والتطهير القيام بما يجب على المنظمات التي 

ا( مو مركز األعمال المتعلقة باأللغام أو ما يعادلهأ الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام السلطةالحصول )من  (أ
 ي؛ضاجراء أنشطة تحرير األرعلى االعتماد إل

وفي حال عدم وجودها يجب على المنظمة تطبيق المعايير  .االمتثال للمعايير الوطنية للمسح والتطهير (ب
 ؛المبرمة بينهما العقد أو االتفاقيةبموجب  المحّددةأو المعايير  (IMAS) باأللغامالدولية لألعمال المتعلقة 

 ؛جمع وإتاحة المعلومات الالزمة كما هو مطلوب وفقاً للمعايير المعمول بها (ج

ا، بما في ذلك جميع المعلومات ذات الصلة، إلى المنظمات التي عند االقتضاء، تسليم المواقع رسميً  (د
 متابعة؛ التضطلع بأنشطة 

 الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام السلطةد من قبل احتها كما هو محدّ إتالمحافظة على الوثائق و (ه
(NMAA ).أو مركز األعمال المتعلقة باأللغام أو ما يعادلها 

المجتمعات المتضررة بما في ذلك النساء في ما يتعلق بجميع القرارات إللغاء التشاور بشكل وثيق مع  (و
 .  هاأو تسليم هااألراضي المستصلحة أو تخفيض

لمنظمة أن ينبغي على ا ،مماثلة سلطة( أو NMAA) باأللغام المتعلقة لألعمال الوطنية السلطة غياب ظلّ  وفي
السلطة الوطنية لألعمال  إنشاءمرحلة تتحمل مسؤوليات إضافية. ويشمل ذلك مساعدة الدولة المضيفة في خالل 

، في صياغة المعايير الوطنية ما( ومركز األعمال المتعلقة باأللغام أو ما يعادلهNMAA) المتعلقة باأللغام
، بما في ذلك ضمان الجودة والتطهيرمسح التقني لعملية تحرير األراضي عن طريق المسح غير التقني وال

  .تهاومراقب
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 الملحق أ

 )معياري(

 المراجع

وال تنطبق أي من هذه المنشورات على  ا من أحكامه.، المشار إليها في نص هذا المعيار، جزءً اآلتيةتشكل الوثائق 
األطراف في االتفاقات القائمة على هذا الجزء ومع ذلك، تشّجع  لمراجع المؤرخة والتعديالت الالحقة والتنقيحات.ا

من المعيار على التحقيق في إمكانية تطبيق أحدث طبعات الوثائق المعيارية المبينة أدناه. أّما بالنسبة للمراجع غير 
و( زاأليالمؤرخة، فتنطبق آخر طبعة من الوثيقة المعيارية المشار إليها. ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية للمعايير )

 للمعايير الصالحة حاليًّا: ةاألوروبي المعاييريزو أو ( بسجالت األIEC) الدولية الكهروتقنية اللجنةو
 

 
 .المصطلحات والتعريفات IMAS 04.10 (أ

 .أنشطة إزالة األلغاماعتماد منظمات  IMAS 07.30 (ب

 .أنشطة إزالة األلغاممنظمات الرقابة على  IMAS 07.40 (ج

 المسح غير التقني. IMAS 08.10 (د

 .التقنيالمسح  IMAS 08.20 (ه

 .تطهيرالمتطلبات  IMAS 09.10 (و

 .في أرض المعركة تطهيرال IMAS 09.11 (ز

 إدارة المعلومات لألعمال المتعلقة باأللغام. IMAS 05.10 (ح

 .تطهيرالتوثيق ما بعد  IMAS 08.30 (ط

 .(ERW)لالنفجارمخلفات الحرب القابلة ووضع عالمات الخطر لأللغام  IMAS 08.40 (ي

 تفتيش األرض المطهرة. IMAS 09.20 (ك

 التطبيق اآللي. IMAS 09.50 (ل

 :إعالمي

 رموز تحرير األراضي.  2016-07.11/01تقنية  مذكرة (م

 
 لألغراض األلغام إزالةنشطة أل الدولي جنيف مركز ويحتفظ. المراجع هذه من طبعة/  نسخة أحدث استخدام ينبغي

نشطة أل الدولي جنيف مرکز حتفظي. والمعيار هذا في المستخدمة المراجع جميع من بنسخ( GICHD) اإلنسانية
 المتعلقة لألعمال ةيالدول رييالمعا من طبعة/  نسخة آلخر بسجل( GICHD) ةياإلنسان لألغراض األلغام إزالة

 اإللکتروني الموقع یعل هايعل االطالع مکنيو مراجع،الو دلةغيرها من األ إلى باإلضافة(،  (IMASباأللغام
  .)IMAS) ) )gr.osdradantsonitcneaim.www باأللغام المتعلقة لألعمال ةيالدول للمعايير

 
 األخرى المهتمة والمنظمات والهيئات العمل وأرباب باأللغام المتعلقة باألعمال المعنية الوطنية للسلطات وينبغي

 .باأللغام المتعلقة األعمال برامج بدء قبل نسخ على تحصل أن
  

http://www.mineactionstandards.org/
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 الملحق ب
 )إعالمي(

 الوثائق الدولية ذات الصلة

أو المشححتبه  المعروفةبمسححح ووضححع عالمات على المناطق  متعلّقةتتضححمن ثالث اتفاقيات دولية التزامات قانونية 
 .المتفجرة الذخائر(، وإزالة وتدمير ERW) لالنفجار القابلة الحرب مخلّفاتباأللغام /  بتلوثّها

يمكن  التفاقية حظر أو تقييد استتتتتتتتعمال أستتتتتتتلحة تقليدية معينة( II APالبروتوكول الثاني المعدل ) ويقتضحححححححي
جميع االحتياطات " اتخاذتقليدية( السحححححححلحة األ)االتفاقية المتعلقة ب الضتتتتتتترر أو عشتتتتتتتوائية األثر اعتبارها مفرطة
 المدنيين من آثار األلغام واألفخاخ المتفجرة واألجهزة األخرى".  المعقولة لحماية

إجراءات إلزالة أن تتخذ الدول األطراف وأطراف النزاع المسحححلح بالتفاقية نفسحححها ليقتضحححي البروتوكول الخامس 
ل المعلومات ذات ي( وذلك باإلضحافة إلى تسحج3األلغام المتفجرة من مخلفات الحرب أو إزالتها أو تدميرها )المادة 

وهي ملزمة أيضحححححا باتخاذ جميع (. 4)المادة بها وإحالتها  حتفاظواال فجرةالصحححححلة باسحححححتخدام أو ترك الذخائر المت
 (.6( والبعثات والمنظمات اإلنسانية )المادة 5المادة ) االحتياطات الممكنة لحماية المدنيين

 األلغام حظر معاهدة) هاوتدمير األلغام المضادة لألفراد وإنتاج ونقلمن اتفاقية حظر استعمال وتخزين  5ة فالمادّ 
لتحديد جميع  جهدها  قصححححارىبذل "بـحححححححححححكل دولة طرف  تقوم بأن تقضححححي(، أوتاوا اتفاقية أو لألفراد المضححححادة

األلغام المضححادة لألفراد أو يشححتبه في  أنّها تحتوي على  علىالمجاالت في إطار واليتها أو سححيطرتها التي تعرف 
أن تكون جميع األلغام المضححححادة لألفراد في المناطق  ،بتلك األلغام وضححححمان وفي أقرب وقت ممكن أنها مزروعة

ضححمان و أخرى وسححائل أو بسححياج ومحمية ومرصححودة بعالمات   محددةالملغومة الخاضححعة لواليتها أو سححيطرتها 
ا من كل وت ". الموجودة، حتى يتم تدمير جميع األلغام المضحححادة لألفراد فعليًا لمدنيينابعاد إ قضحححي هذه الماّدة أيضحححً

رف أن "تدمر أو تضححمن تدمير جميع األلغام المضححادة لألفراد في المناطق الملغومة الخاضححعة لواليتها أو دولة ط
 .سيطرتها". وتعرف "المنطقة الملغومة" بأنها "منطقة خطرة بسبب وجود األلغام أو االشتباه بوجودها"

 يتال اتتقييم وتسجيل التهديدمسح وب"كل دولة طرف  تقوم بأنالذخائر العنقودية  بشأن تفاقيةاالمن  4المادة  تقضي
لتحديد جميع المناطق الملوثة بالذخائر العنقودية  جهدها قصارىبذل كل مخلفات الذخائر العنقودية و اتشكله

 وسائلبسياج أو  يةومحم ومراقبةبعالمات  محّددة[ المناطقأن .. ]لضمان ......أو سيطرتها لواليتها الخاضعة
ناطق الملوثة كل مخلفات الذخائر العنقودية الواقعة في الم من التخلص[ ... ]و لـالمدنيين فعليًا بعادإأخرى لضمان 

 باحتوائها ةمنطقة معروف" العنقودية على أنّها المنطقة الملوثة بالذخائر تعرف االتفاقية". وتدميرها بالذخائر العنقودية
 أو يشتبه في احتوائها على مخلفات الذخائر العنقودية". األلغام على

 االعتراف بقيمةخالل  من" حظر األلغام المضادة لألفراددول األطراف في اتفاقية ال وافقت ،2008عام الفي 
المناطق التي يشتبه في احتوائها  تحريرعملية  جراءإلاستفادتهم من مجموعة كاملة من الوسائل العملية الناشئة 

 علىكلما كان مناسباً تشجيع الدول األطراف ب، "من الثقةمستوى عال  وبسرعة أكبر بمضادة لألفراد على ألغام 
نفيذ الكامل والفعال والمناسب تطبيق جميع األساليب المتاحة لتحقيق الت" المعنونةورقة التنفيذ التوصيات الواردة في 

 . هذه التوصيات هي كما يلي:5لمادة ل

تقر الدول األطراف بأنه يمكن اتخاذ ثالثة إجراءات رئيسية لتقييم األراضي التي سبق تحديدها واإلبالغ عنها  -
 طقة ملغومة: من خالل الوسائل غير التقنية والمسح التقني والتطهير، حيثما ينطبق ذلك.كجزء من من

الدول األطراف في عملية تنفيذ المادة  عج  ش  المناطق الملغومة بشكل  سريع وفعال وآمن، تُ  تحريربغية ضمان  -
المتاحة، باإلضافة إلى  على وضع خطط وطنية تستخدم، حسب االقتضاء، مجموعة كاملة من الطرق 5

 التطهير، لتحرير األرض. 
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ع - الدول األطراف على اتخاذ جميع الخطوات الالزمة إلدارة المعلومات المتعلقة بالتغييرات في حالة  تُّشج 
ملغومة المبلغ عنها سابقا، وإبالغ الدول األطراف األخرى والمجتمعات المحلية ذات الصلة داخل المناطق ال

 بلدانها بهذه التغييرات في المركز.

 5.4على أن تدرج في طلباتها، وفقا للمادة  5طلبات التمديد بموجب المادة  الدول األطراف التي تعدّ  تُشّجع -
 فيالوفاء بااللتزامات  أجل منوغيره من أساليب تحرير األراضي  )د(، إشارة إلى كيفية تطبيق التطهير

 خالل فترة التمديد المطلوبة. 

الدعم المقدم  أنّ  ضمان ،المساعدة ألنشطة األعمال المتعلقة باأللغام التي تقّدم الدول األطراف على ينبغي -
 ملغومة.يسهل تطبيق مجموعة كاملة من اإلجراءات إلعادة تقييم وتحرير المناطق ال

ا إلى أفضل والمسح التقني استنادً  التطهيركما أّن العديد من الدول قد وضعت سياسات ومعايير وطنية بشأن  -
، عند االقتضاء، في ما هاا على مراعاة هذه الممارسات وتطبيقع أيضً ج  ش  الممارسات الدولية القائمة، فإنها تُ 

 . ألراضيل غير التقني تحريرالبيتعلق 

بوسائل غير تقنية، يوصى  وتحريرهاوعند وضع السياسات أو المعايير الوطنية المتعلقة بإعادة تقييم األراضي  -
 لةمسجّ وا دً موثقة جيّ وعملية رسمية ال تكون أن؛ اآلتيةالمبادئ  االعتبار عينبأن تأخذ الدول األطراف في 

عالية الدرجة ال إلى باإلضافة إلعادة تصنيف األراضي؛معايير محددة وموضوعية واللتحديد المناطق الملغومة 
درجة عالية من و  تحريرهاعملية رسمية لتسليم األراضي قبل  من المشاركة المجتمعية وقبول صنع القرار:

مراقبة الآلية و تحريرهاقبل  يضااألر ستالمالعملية رسمية ركة المجتمعية وقبول صنع القرار والمشا
مجموعة مشتركة من و تلبي قضايا المسؤوليةسياسة وطنية رسمية و ستالماالب القيام مستمرة بعدال

 المصطلحات الستخدامها عند وصف هذه العملية.

ألراضي وتحريرها من خالل الوسائل غير التقنية وفقا لم تقر الدول األطراف بأنه عند إجراء إعادة تقيي -
جودة والتي تتضمن المبادئ الرئيسية التي أبرزت في هذه الورقة ليست ال عاليةلسياسات ومعايير وطنية 

وثقة  بسرعة "لغومةمالمناطق التي جرى اعتبارها " تحرير وسائل هي إنّما 5.1مختصرة لتنفيذ المادة  ةطريق
 أكبر. 

االعتراف بقيمة خالل  من، "2011عام ال، في في اتفاقية الذخائر العنقوديةالدول األطراف  وافقتوبالمثل، 
جراء عملية تحرير المناطق التي يشتبه في احتوائها استفادتهم من مجموعة كاملة من الوسائل العملية الناشئة إل

كلما كان  ،تشجيع الدول األطراف علىمن الثقة"، مستوى عال  وبعلى مخلفات الذخائر العنقودية بسرعة أكبر 
 ً تطبيق جميع األساليب المتاحة لتحقيق التنفيذ الكامل " المعنونةورقة التنفيذ التوصيات الواردة في  على ،مناسبا

 هذه التوصيات هي كما يلي: .4والفعال والمناسب للمادة 

إعادة األراضي المتضررة إلى للذخائر العنقودية و التأثير اإلنسانيمن أجل الحد من  هتقر الدول األطراف بأن -
ينبغي  من االتفاقية، 4بموجب المادة  بكفاءة المجتمعات المحلية الستخدامها في اإلنتاج وتنفيذ التزاماتها

 قودية.تلوث مخلفات الذخائر العن تطهيرفعالة لتحديد والجميع التدابير المتاحة و استخدام

تحرير األراضي التي  ،وحيثما أمكن ،ثالثة إجراءات رئيسية لتقييم اتّخاذ الممكن من هتقر الدول األطراف بأنّ  -
بمخلفات الذخائر العنقودية : من خالل المسح  بتلوثها كجزء من منطقة يشتبه عنها واإلبالغتم تحديدها سابقا 

 غير التقني والمسح التقني والتطهير.

نظرا للخصائص الفريدة لمخلفات الذخائر العنقودية، فإن هذه التدابير ستكون في معظم الحاالت مختلفة عن  -
 (.ERW) لالنفجارتلك المستخدمة في المناجم وغيرها من أنواع مخلّفات الحرب القابلة 

 وتحريرهاع الدول األطراف على استعراض نهجها إزاء تحديد األراضي المتأثرة بالذخائر العنقودية جّ ش  تُ  -
الحقا، وعند الضرورة، تعديل المنهجيات المستخدمة مع مراعاة التوصيات المقترحة في هذه الورقة من أجل 

 نظام األكثر كفاءة لحالتها الخاصة.التحديد 



 مسودة
IMAS 07.11 
 الطبعة األولى

2018 تموز/يوليو ،4التعديل   

 
 

21 

حيثما لم تكن قد فعلت ذلك بعد، على وضع معايير وطنية لألعمال المتعلقة باأللغام، لدول األطراف، اع جّ ش  تُ  -
األرض وتقنيات  تحريرتوضح بالتفصيل منهجيات وتقنيات  ،وفقا للمعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام
 المسح الفعال وتطهير مخلفات الذخائر العنقودية.

 

 

 ج الملحق
 )معياري(

 األراضي تحرير رموز
 

ترتبط عملية تحرير األراضي بالمناطق الجغرافية التي تمّر بسلسلة من األنشطة الّرامية إلى تحرير المناطق 
 الخطرة لالستخدام اإلنتاجي.

وبما أن اإلجراءات المتعلقة باأللغام جغرافية بطبيعتها، فإن نظم المعلومات الجغرافية تؤدي دوًرا هاًما في إدارة 
بيانات تحرير األراضي وتسهيل اتخاذ القرارات القائمة على األدلة للتخطيط وتحديد األولويات واإلبالغ  وتحليل

والرصد. وباعتبارها لغة رسومية على الخرائط، تسمح رموز رسم الخرائط البديهية بتمثيل واضح وموحد لعملية 
 .2لسالمة في عمليات المسح والتطهيرتحرير األراضي، وبالتالي فهي مفيدة لتعزيز االتساق والكفاءة وا

 
وتأخذ رموز تحرير األراضي في عين االعتبار متطلبات المعلومات األساسية لعملية تحرير األراضي من خالل 

المضلعة التي تمثّل مختلف قيم  8و 12تمثيل األراضي واألنشطة ذات األولوية. يتم إدراج رموز اإلشارتين 
وتقدم الجدول أدناه.   فيت المتعلقة باأللغام التي توضح قيم نشاط اإلجراءا 13األرض، باإلضافة إلى رمز اإلشارة 

 وصفا تفصيليا للمنهجية واعتبارات التصميم المطبقة لتطوير الرموز، فضالً  2015-01/  07.11المذكرة التقنية 
 .(GIS) الجغرافيةعن إرشادات بشأن كيفية تطبيق الرموز أدناه في منتجات نظم المعلومات 

األراضي الجديدة في أشكال مختلفة من نظم المعلومات الجغرافية المتوافقة )ملف ويمكن تحميل رموز تحرير 
النمط وملفات الخط الحقيقية( ليتم استخدامها لمختلف تطبيقات سطح المكتب والويب مثل نظام إدارة المعلومات 

 Google Earth وArcGIS Online وArcGIS Desktop المتعلقة باألعمال المتعلقة باأللغام و
وغيرها. تتوفر عناوين محدد الموارد الموحد )اليورال( لرموز اإلشارات والوصف المفصل لرموز المضلّعات 

على نظام إدارة المعلومات المتعلقة باألعمال المتعلقة باأللغام ويكي 
(http://mwiki.gichd.org/IM/Symbology  .) 
 

 بين الثقافات. األلوان معنى نظراً إلى اختالفمسموح بها في اختيار اللون  المرونة
 الوظيفة الرمز القيمة السمة الميزة

 3تصنيف األرض
المنطقة المؤكدة 

 خطورتها

 

 

مضلّع لإلشارة إلى 
موقع المناطق المؤكد 
خطرها على الخرائط 
 ذات المقاييس الكبيرة

 

موقع عالمة تشير إلى 
المناطق المؤكد 
خطرها على الخرائط 
 ذات المقاييس الصغيرة

                                                      
2 Kostelnick,  J.C.,  Dobson,  J.E.,  Egbert,  S.L.,  Dunbar,  M.D.  (2008) ‘ Cartographic Symbols f o r  

Humanitarian Demining.’ In The Cartographic Journal, Vol. 45, No.1, p. 19 
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منطقة خطر 
 مشتبه بها

 

لإلشارة إلى موقع 
مناطق الخطر المشتبه 
بها على الخرائط ذات 

 المقاييس الكبيرة

 

موقع عالمة تشير إلى 
مناطق الخطر المشتبه 
فيها على الخرائط ذات 

 الصغيرةالمقاييس 

 

 

 

 الوظيفة الرمز القيمة السمة الميزة

 4الحالة األرض

 منطقة مفتوحة

 

 

مضلّع لإلشارة إلى موقع 
المناطق المفتوحة )المناطق 
المؤكدة خطورتها أو مناطق 
الخطر المشتبه فيها( على 
الخرائط ذات المقاييس الكبيرة. 
وقد تّم اإلبالغ عن األرض 

نشاط للحّد ولكن لم يتمّ القيام بأي 
 من األلغام أو تطهيرها.

 

المناطق عالمة تشير إلى 
المفتوحة )المناطق المؤكدة 
خطورتها أو مناطق الخطر 
المشتبه فيها( على الخرائط ذات 
المقاييس الصغيرة. وقد تّم 
اإلبالغ عن األرض ولكن لم يتّم 
القيام بأي نشاط للحّد من األلغام 

 أو تطهيرها.

 
 
 

منطقة يتّم العمل 
 عليها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مضلع لإلشارة إلى موقع 
المناطق التي يتّم العمل عليها 
)المناطق المؤكدة خطورتها أو 
مناطق الخطر المشتبه فيها( 
على الخرائط ذات المقاييس 
الكبيرة. ويتّم القيام باألنشطة 
على األرض لتخفيف نسبة 

 الخطر أو تطهيرها.  

 

موقع المناطق عالمة تشير إلى 
التي يتّم العمل عليها )المناطق 
المؤكدة خطورتها أو مناطق 
الخطر المشتبه فيها( على 
الخرائط ذات المقاييس 
الصغيرة. ويتّم القيام باألنشطة 
على األرض لتخفيف نسبة 

 الخطر أو تطهيرها.  

 

 منطقة مغلقة

 

مضلع لإلشارة إلى موقع 
 المحررة علىاألرض المغلقة/ 

 الخرائط ذات المقاييس الكبيرة.
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إشارة لإلشارة إلى موقع 
 المحررة علىاألرض المغلقة/ 

الخرائط ذات المقاييس 

 .الصغيرة

 

 

 

 

 
 الوظيفة الرمز القيمة السمة الميزة

 األرض تحرير منتج األرض

 ملغاةمنطقة 

 

 

لإلشارة إلى موقع مضلّع 
المناطق التي تّم إلغاؤها عبر 
المسح غير التقني على 
 الخرائط ذات المقاييس الكبيرة

 

موقع المناطق عالمة تشير إلى 
التي تّم تحريرها على الخريطة 
ذات المقاييس الصغيرة. ال 
 فرق بين األرض الملغاة

لمخفّضة والمطّهرة على و
 خريطة بهذا المقياس.

 
 
 

 منطقة مخفضة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

مضلع لإلشارة إلى موقع 
المناطق التي تّم تخفيضها عبر 
المسح التقني على الخرائط 

  . ذات المقاييس الكبيرة

 

   أعاله أنظر
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 مطهرة منطقة

 

مضلع لإلشارة إلى موقع 
المناطق التي تّم تطهيرها عبر 

على الخريطة ذات  التطهير
 الكبيرةالمقاييس 

 

   أعاله أنظر

 التلوث نوع

ألغام مضادة 
 لألفراد

 

إلى األلغام المضادة  ترمز إشارة
لألفراد لإلشارة إلى موقع الخطر 
 الملوث باأللغام المضادة لألفراد.

ألغام مضادة 
 للمركبات

 
 

لغام أ وجود إلى ترمز إشارة
مضادة للمركبات لإلشارة إلى أّن 

المنطقة ملوث  باأللغام موقع 
 المضادة للمركبات.

ذخائر غير 
 منفجرة

 

هاون عالقة في  إلى ترمز شارةإ

األرض لإلشارة إلى موقع عنصر 
أو  واحدة منفجرة غير ذخيرة

منطقة خطرة تحتوي على عدد 
 أكبر من الذخائر غير المنفجرة.

 ذخيرة عنقودية

 
 

ترمز إلى وجود سالح  إشارة
ذخائر ال أصغرمتفجر يطلق 

لإلشارة إلى موقع الخطر الملوث 
 بالذخائر العنقودية.

ذخيرة متفجرة 
 ُمتخلّى عنها

 

رمز إلى ثالث قذائف ت إشارة
لإلشارة إلى موقع هاون مدببة بدقة 

 وجود ذخيرة متفجرة ُمتخلّى عنها

 مجهول/ذلك غير

 
 

رمز يظهر مربع مع عالمة 
استفهام في األرض لإلشارة إلى 
موقع خطر تلوثه الذخائر المتفجرة 

 غير المعروفة.

 
 
 
 
 

مهمة التخلص 
من الذخائر 
 المتفجرة

 

إلى بقعة بيضاء على  ترمز شارةإ

سوداء لإلشارة إلى موقع  خلفية
 /الذخيرةنشاط التخلص من 

 .الذخائر المتفجرة
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 النوع
 
 
 
 
 
 

 

 غير المسح
 التقني

 
 

لوح ِمشبكي وقلم  إلى ترمز إشارة
لإلشارة إلى موقع نشاط المسح 

 غير التقني.

 
 

 التقني المسح

 
 

إلى خطوط في  ترمز إشارة
إلى موقع نشاط  لإلشارةمنطقة 

 المسح التقني.

 التطهير

 
 

في  حفرةرمز إلى ت إشارة
األرض مع سهم يشير إلى 

لإلشارة إلى موقع نشاط  الحفرة
 .التطهير

 
 

 
 
 
 
 

 الطريقة

 ميكانيكية إزالة

 
 

إشارة ترمز إلى عجلة آلة إزالة 
األلغام المستخدمة على 
األرض لإلشارة إلى موقع 

باستخدام الطرق األنشطة 
 الميكانيكية.

 يدوية إزالة

 
 

إلى مزيل األلغام  يشيررمز 
لإلشارة إلى موقع  األرضية

بها عاملو  يعملاألنشطة التي 
 إزالة األلغام. 

كشف األلغام 
بواسطة 
 الحيوانات

 
 

 وفأرة كلب إلى ترمز إشارة
لإلشارة إلى موقع األنشطة 
التي تقوم بها الحيوانات 

 .األلغام عن كشفلالمدربة با

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشاط مخطط

 
 

لإلشارة إلى موقع النشاط 
 المخطط.

 نشاط جاري

 
 

لإلشارة إلى موقع النشاط 
 الجاري.



 مسودة
IMAS 07.11 
 الطبعة األولى

2018 تموز/يوليو ،4التعديل   

 
 

26 

 نشاط منجز 5 الحالة

 
 

لإلشارة إلى موقع النشاط 
 .المنجز

 
 
 

 المكاني البعد

 السطح

 
 

إلى موقع نشاط  يشيرالمثلث 
 السطح. تطهير

  الجوف

 

إلى  يشيرمثلث في األرض 
السطح  تطهيرموقع نشاط 

 .الجوفي

 دليل إشارة

 
 

المكبر لإلشارة إلى موقع نقاط 
األدلة المباشرة أو غير 

 المباشرة.
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 تسجل التعديال
 

 (IMAS) تعديالت المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغامإدارة 

سلسلة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام لمراجعة رسمية على أساس كل ثالث سنوات ولكن هذا تخضع 
 التحرير.خالل هذه الفترة ألسباب تتعلق بالسالمة التشغيلية والكفاءة أو ألغراض  فيال يمنع إجراء تعديالت 

وعند إجراء تعديالت على هذه المعايير تُعطى رقم وتاريخ والتفاصيل العامة للتعديل كما هو موضح في الجدول 
في عبارة تظهر تحت  المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام غالفكما أن التعديل يدرج على صفحة  أدناه.

 الخ". 1تاريخ الطبعة " رقم/أرقام التعديل المدمجة ) ( 

ويتم إدراج التعديالت الحديثة عليها  .لكل معيار قد يتم إصدار طبعات جديدةاالنتهاء من المراجعات األساسية عند 
جدول سجل التعديالت الفارغ، ويبدأ تسجيل التعديالت مرة أخرى حتى يتم إجراء  فيحتى تاريخ الطبعة الجديدة 

 مزيد من المراجعات.

موجودة على الموقع اإللكتروني للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  ديثاً حأغلب المعايير المعدلة 
www.mineactionstandards.org 

 

 تفاصيل التعديل التاريخ العدد

1 1 
 مارس/رآذا

2010 

 (UNMAS) المتعلقة باأللغامتحديث عنوان دائرة األمم المتحدة لألعمال 
 (NMAAوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام )ال السلطةتحديث تعريف 

تشمل  (ERW) مخلفات الحرب القابلة لالنفجاربأن  3إدراج مالحظة في البند 
 ذخائر صغيرة غير منفجرة.

 ثانوية لضمان القضايا الجنسانية.تغييرات 
المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام وإعادة تسمية إزالة الملحق ب من سلسلة 

 الملحق ج إلى ب.

 وماي/أيار 1 2
2013 

)آب/أغسطس  الذخيرة بشأن الدولية التقنية التوجيهية مراجعة تأثير تطوير المبادئ
2012). 

 تحديث المقدمة.
للمسح غير التقني والمسح التقني واألرض الملغاة واألرض  ةجديد اتإدراج تعريف
 واألرض المطهرة. المخفضة
 مصطلح خفض/تخفيض في كامل الوثيقة.توحيد ال

 تحرير عام للنص في كامل الوثيقة.
 .IMAS 07.11إعادة تسمية 

 تحديث المراجع المعيارية في الملحق أ.

http://www.mineactionstandards.org/


 مسودة
IMAS 07.11 
 الطبعة األولى

2018 تموز/يوليو ،4التعديل   

 
 

28 

3 15 
 فبراير/شباط

2016 

 "األرض تحرير وزرمالُمعنون "إدراج الملحق )ج( )المعياري( 
 .9.2في القسم  01/  07.11إدراج إشارة إلى الملحق )ج( والمذكرة التقنية  

4 26 
 يوليو/تموز

2018 

المتفجرة"  والمواد "الذخائر بـ/ مخلفات الحرب القابلة لالنفجار"  األلغام" استبدال
(EO )النص في. 

 .3 الصفحة"تطهير"،  تعريف تحديث
 وإضافة الخداعية، والشرك المبتكرة الناسفة العبوات لتشمل 5.4 الفقرة تحديث

 األعمال معلومات إدارة نظامالمخاطر ضمن  فئاتالحاشية لإلشارة إلى  فيمالحظة 
 .5 الصفحة باأللغام، المتعلقة
 .6 الصفحة المحلية، المعنية الجهات لتشمل 7 الفقرة تحديث
 الملحق أ.  في المعيارية المراجع تحديث

 


