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 حقوق الطبع والنشر 
 

 

أو   تشّكل وثيقة األمم المتحدة هذه معياراً دولياً لألعمال المتعلقة باأللغام، وحقوق الطبع محفوظة لألمم المتحدة. ال يجوز إعادة نسخها
تخزينها أو نقلها أو أي جزء منها بأي شكل من األشكال أو بأي وسيلة أو ألي غرض آخر من دون الحصول على إذن خطي مسبق من  

  .دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام التي تعمل بالنيابة عن األمم المتحدة
 

 .للبيع ليست الوثيقة هذه
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 تحذير
 

ولية لألعمال المتعلقة دلمعايير الا أن  إلى  نظراً ن على صححححفحة الغالف.  من التاريخ المبّي  أضحححححت هذه الوثيقة سححححارية المفعول اعتباراً 
مشححروا المعايير الدولية لألعمال المتعلقة ل  اإللكترونيموقع  العلى المسححتخدمين اسححتشححارة    ،لمراجعة دوريةتخضححع  (  IMASباأللغام )

 تحدةالم  األمم  ائرةلدموقع اإللكتروني ال(، أو  /http://www.mineactionstandards.orgباأللغام من أجل التحقق من وضحححعها )
 (.gron.oitcaenimwww.//p:tht) باأللغام المتعلقة لألعمال
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 تمهيد 
 

اقتُرحت المعايير الدولية لبرامج إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية ألّول مرة من قبل فرق العمل في خالل مؤتمر 
المعايير لكافة جوانب أنشطة إزالة األلغام  . وتم تحديد 1996تقني دولي انعقد في الدنمارك في تموز/يوليو عام 

، أعّدت مجموعة  1996وفي أواخر عام    والتوصية بها، كما تم االتفاق على تعريف عالمي جديد لعملية "التطهير".
عمل بقيادة األمم المتحدة المعايير المقترحة في الدنمارك، وصاغت المعايير الدولية لعمليات التطهير لألغراض  

( الطبعة األولى في آذار/مارس عام  UNMASوأصدرت دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام )ة.  اإلنساني
1997.  

ومنذ ذلك الحين توسع نطاق هذه المعايير األصلية لتشمل المكونات األخرى لألعمال المتعلقة باأللغام ولكي تعكس 
عايير. وقد أُعيد تطوير المعايير وأعيدت تسميتها إلى المعايير التغييرات على اإلجراءات التشغيلية والممارسات والم

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

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

األمم المتحدة مسؤول عن تطوير وحماية المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام. وأصدرت هذه المعايير بمساعدة 
 إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية.  مركز جنيف الدولي ألنشطة

 
يتم إعداد المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام ومراجعتها وتنقيحها على نحو فردي من قبل لجان تقنية بدعم 
من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية. ويرد أحدث إصدار لكل معيار على الموقع التالي  

http://www.mineactionstandards.org باإلضافة إلى المعلومات عن عمل اللجان التقنية. كما تتم ،
على نحو فردي أقلّه مرة كل ثالث سنوات لعكس تطّور قواعد   مراجعة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام

 القوانين والمتطلبات الدولية.  ب ا، بهدف دمج التعديالت التي لحقتاألعمال المتعلقة باأللغام وممارساته
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 مقدمة 
 

من وجهات نظر المنظمات العاملة في مجال األعمال المتعلقة  مهّمة جوانب البيئية لعمليات األعمال المتعلقة باأللغاملالفعالة لدارة اإلتعّد 
ويزداد مستوى االهتمام باأللغام بحّد ذاتها، والمجتمعات المتضررة، والسلطات الوطنية، والجهات المانحة، والمجتمع العالمي بشكل عاّم.  

ية المولى إلى حماية البيئة من قبل الحكومات الوطنية والمؤسسات العالمية، كما يعكسه تزايد الطلبات الصارمة المتعلقة بالتشريعات الوطن
ئية الوطنية النافذة وإلى تخضع عمليات األعمال المتعلقة باأللغام بشكل تاّم للتشريعات البيفي بلدان عديدة وفي أحكام المعاهدات الدولية. 

 1أحكام المعاهدات الدولية.
 

التنمية االجتماعية واالقتصادية، نظراً  تحقيق ال تحّسن األعمال المتعلقة باأللغام أمن السكان وسالمتهم وحسب، لكنها توفر أيضاً فرص
لأللغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار، بما في ذلك الذخائر "التخفيف من األثر االجتماعي واالقتصادي والبيئي إلى أنها تهدف إلى 

إمكانية التأثير العكسي السلبي تحدث أنشطة األعمال المتعلقة باأللغام أثراً إيجابياً على البيئة، لكنها ال تستثني  2الصغيرة غير المنفجرة".

مناسبة للبيئة تأخذ في عين إدارة  اعتماد السلبية المحتملة والحّد منها من خاللالعكسية من اآلثار الوقاية على البيئة. بالتالي من المهم 
 األعمال المتعلقة باأللغام والسياق الذي تجري فيه العمليات. اتاالعتبار األنشطة المعينة المنجزة من قبل منظم

 
إلى ويمكن أن تؤدي القصور في اإلدارة البيئية فاءتها لتحقيق أهدافها. تعزيز فعالية األعمال المتعلقة باأللغام وك إلىاإلدارة البيئية تهدف 

سلبية  عكسية ثارإحداث آ؛ أو الحؤول دون تحقيقها : الحّد من النتائج أو المخرجات المتوقعة من عمليات األعمال المتعلقة باأللغاميلي ما
؛ ات التي تعيش بالقرب من مواقع أنشطة األعمال المتعلقة باأللغامعلى األمدين القصير والطويل على األرض والمياه والتربة والمجتمع

منظمات األعمال المتعلقة باأللغام وما يتبعها من مطالبات التسبّب برفع قضايا ضد  األشخاص والبيئة والبنية التحتية؛  بضرر مباشر  إلحاق  
التي تلحق بالبيئة إلى آثار سلبية ذات صلة اجتماعية واقتصادية وسياسية على العكسية للحصول على التعويضات. يمكن أن تؤدي اآلثار 

لول شاملة تقيّم مختلف اآلثار ونشر التوعية حول الحماية بالتالي تدعو اإلدارة البيئية إلى إيجاد حالمستويات المحلية واإلقليمية والوطنية.  
 منظمات األعمال المتعلقة باأللغام. ضمنالبيئة 

 
ال يدعو المعيار إلى إنفاذ إجراءات يطرح هذا المعيار عدداً من المتطلبات العاّمة والدنيا لإلدارة البيئية في قطاا األعمال المتعلقة باأللغام.  

وترد في ، بل يشّكل سياقاً يقّدم األدوات للسلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام لتحديد هذه اإلجراءات. ن المخاطرللحد م عملية معيّنة
لسلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام ومركز األعمال المتعلقة باأللغام ومنظمات لالملحق ج قائمة ببعض اإلجراءات العملية التي يمكن  

، ٢٠١٥:٩٠٠١، ومعيار أيزو ٢٠١٥:١٤٠٠١معيار أيزو . ويعكس المعيار عناصر مهّمة من أن تستخدمها ة باأللغاماألعمال المتعلق
ً نهجلكنه ال يعتمد  مثل معايير أيزو. وتُشجع المنظمات التي تسعى إلى تخّطي تنفيذ العمليات وفقاً لهذا المعيار الدولي لألعمال  شامالً  ا

 . ١٤٠٠١المتعلقة باأللغام على تطبيق معيار أيزو 
 

، الواقعة باأللغام أنشطة األعمال المتعلقةكافة تقع على عاتق السلطات الوطنية ومنظمات األعمال المتعلقة باأللغام مسؤولية ضمان أن 
، والمسح، والتخليص وعمليات تدمير الذخائر والمواد المتفجرةالتخلص من    ال سيماوالركائز الخمسة لألعمال المتعلقة باأللغام،    كلن  ضم

، األفرادعلى    عكسيبأمان وسالمة وفعالية وكفاءة، لكن أيضاً بطريقة تحّد من حدوث أي أثر    النافذةتنفذ بما يتماشى التشريعات  المخزون،  
كبيرة نظراً إلى الكميات التدمير على التطهير الميكانيكي واالعتبار  تركيز والحياة البرية، والنباتات وغيرها من عناصر البيئة. ال بد من

ترك لمتعلقة باأللغام بويقضي الهدف العاّم لإلدارة البيئية في األعمال ا. إحداث األثر البيئي األكبرقدرة على الأن هذه العمليات تتمتع ب
فضل، البيئة في حالة مماثلة للحالة التي كانت فيها قبل البدء بعمليات األعمال المتعلقة باأللغام، أو، في حال كان ذلك ممكناً، في حالة أ

 عمليات األعمال المتعلقة باأللغام. يتم إنجازتسمح باستخدام األرض على النحو المستهدف ما إن 
 

، أو أن تشّكل جزءاً من عمليات ما لمتعلقة باأللغام في سياقات مختلفة، إذ يمكن أن تكون تدخالً طارئاً في خالل نزااتجري األعمال ا
دعم التنمية طويلة األجل بعد نهاية النزاا. ال بّد من تكييف اإلدارة البيئية مع هذه أن ت أو، إرساء االستقرار في مرحلة ما بعد النزاا

تدرك النتائج المتعلقة بالتكاليف والفوائد المنبثقة عن  أن عند توفرها وعلى وجه الخصوص، على السلطات الوطنيةالسياقات المختلفة. 
تناداً إلى نوا عمليات األعمال المتعلقة باأللغام المنجزة. بالتالي يجب تصميم السلطة ، وذلك اسوالحّد منها  العكسيةاآلثار البيئية  حدوث  منع  

بشكل خاص وفقاً للظروف الوطنية من خالل تطوير إجراءات الحّد من المخاطر ومعالجة كيفية تأثير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام 
 ة )مثالً: طريقة التخليص أو التطهير بشكل طارئ / التطهير التنموي(.عمليات األعمال المتعلقة باأللغام المختلفة على البيئ

 
دارة الجودة إلالمهام الموازية ثمة العديد من البيئية لألعمال المتعلقة باأللغام مهّمة شاقة.  الجوانبإدارة  داعي إلى أن تكونال لكن 

لنهج العملية، وعمليات التحسين، وإشراك األشخاص وصنع القرار إن جميع مبادئ إدارة الجودة والمبادئ األساسية إلدارة المخاطر. 
وتجدر . ٧.٤٠و ٧.١٢على إدارة البيئة؛ وهي موصوفة بالتفصيل في المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  تنطبقالقائم على األدلة 

لى األرض اإلشارة أيضاً إلى أن أحد أهم الطرق الرئيسية واألكثر فعالية للحد من األثر المباشر للعمليات التقنية لألعمال المتعلقة باأللغام ع
ر ( للحّد من عدد األمتا٨.٢٠، و٨.١٠، و٧.١١هي من خالل تطبيق مبادئ تحرير األرض )وفقاً للمعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  

 المربعة المعالجة.

  

 
 الملحق ب. د قائمة باالتفاقات الدولية في تر 1
 . 3.176، الفقرة 4.10المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  2
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 اإلدارة البيئية في األعمال المتعلقة باأللغام 

 

  النطاق  .1

 

يفّصل هذا المعيار المتطلبات الدنيا الالزمة لإلدارة البيئية لكافة عمليات األعمال المتعلقة باأللغام على األرض وتحت المياه،  

يتم االمتثال لهذه المتطلبات للحرص على عدم تدهور  بما يشمل التخطيط وإجراءات الحماية والحّد من المخاطر. يجب أن 

قبل البدء بعمليات األعمال المتعلقة   عليهاالتي كانت األرض إلى الحالة إعادة  وعلىة باأللغام، البيئة بسبب األعمال المتعلق

 باأللغام، أو، في حال كان ذلك ممكناً، في حالة أفضل، تسمح باستخدام األرض على النحو المستهدف. 

 

 المراجع  .2

ترد في الملحق أ قائمة بالمراجع المعيارية. المراجع المعيارية هي وثائق مهمة يشار إليها في هذا المعيار وتشكل جزًءا من  
 ه. أحكام

 
ال بد من إيالء اعتبار خاص للتشححريعات الوطنية إذ غالباً ما تكون متطلبات الحماية مترسححخة في السححياسححة  مالحظة:

)أنظر  ول كيفيحة حمحايحة البيئحةحوالقوانين الوطنيحة. تسححححتطيع المعحاهحدات الحدوليحة أن تقحّدم متطلبحات إضحححححافيحة   
 الملحق ب(. 

 

 واالختصارات المصطلحات والتعريفات  .3

مسرًدا كاماًل لجميع المصطلحات والتعريفات المستخدمة في    4.10يرد في قاموس المعايير الدولية لألعمال المتعلّقة باأللغام  
 . سلسلة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام

 

تستخدم عبارة "يجب" و"ينبغي" و"يمكن" لإلشارة إلى درجة االمتثال    ،وفي سلسلة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام
 : هاإرشادات و منظمة الدولية للمعاييرفي معايير الويتوافق هذا االستخدام مع اللغة المستخدمة  المقصودة. 

 
 ار؛عي تستخدم كلمة "يجب" لإلشارة إلى المتطلبات والطرق والمواصفات الواجب تطبيقها من أجل التالؤم مع الم  (أ

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

 

الهيئة الحكومية التي تتولى مسحححؤولية تنظيم  " إلى (NMAA)يشحححير مصحححطلح "السحححلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام
 وإدارة وتنسيق األعمال المتعلقة باأللغام في بلد متضرر من األلغام، وغالبا ما تكون لجنة مشتركة بين الوزارات.

 
في ظّل غياب السححلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام، قد يكون ضححرورياً ومناسححبًا أن تتولى منظمة األمم  مالحظة:

أو كافة مسححؤوليات ومهام مركز األعمال المتعلقة باأللغام أو  المتحدة أو هيئة دولية أخرى معترف بها بعض 
 على نحو أقّل تواتراً السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام.  

 

إلى المنظمة المسححؤولة بالنيابة عن السححلطة الوطنية لألعمال ( MACيشححير مصححطلح "مركز األعمال المتعلقة باأللغام" )
وجدت عن التخطيط لمشححاريع األعمال المتعلقة باأللغام وتنسححيقها واإلشححراف عليها وفي بعض الحاالت المتعلقة باأللغام إن 

 تنفيذها.

"منظمة األعمال المتعلقة باأللغام" إلى أي منظمة )حكومية أو عسكرية أو تجارية أو منظمة غير حكومية أو   مصطلحيشحير 
األعمال المتعلقة باأللغام. يمكن أن تكون منظمة األعمال المتعلقة  منظمة مجتمع مدني( مسححؤولة عن تنفيذ مشححاريع أو مهام

 أو عميالً.  مستشاراً باأللغام متعاقداً رئيسياً أو متعاقداً من الباطن أو 

المحيط الحذي تعمحل فيحه منظمحة محا، والهواء والميحاه واألرض والموارد الطبيعيحة والنبحاتحات يشححححير مصححححطلح "البيئحة" إلى "
 (. ٢٠١٥:١٤٠٠١" )معيار أيزو والحيوانات والبشر والعالقات في ما بينهم
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أنشحطة أو منتجات أو خدمات منظمة ما تتفاعل أو يمكن أن تتفاعل مع  ضحمن  الجانب البيئي" إلى "عنصحريشحير مصحطلح "
 (. ٢٠١٥:١٤٠٠١ئة" )معيار أيزو البي 

الجوانب  عنبشحكل تام أو جزئي   ينتجسحلبياً أو مفيداً، الذي  عكسحياً/مصحطلح "األثر البيئي" إلى "التغير في البيئة، أكان  يشحير  
تشحّكل اإلشحارة إلى " إلى أي تأثير ضحاّر يلحق بالبيئة. العكسحي(. يشحير "األثر  ٢٠١٥:١٤٠٠١" )معيار أيزو  البيئية للمنظمة

المتطلبات التي تحددها التشحريعات الوطنية إن وجدت، واالسحتخدام المسحتقبلي المسحتهدف للمنطقة المطهرة عوامل أسحاسحية 
 . العكسيةلتحديد اآلثار 

من اآلثار البيوفيزيائية واالجتماعية وغيرها  عملية تحديد، وتوقع، وتقييم، والحّد "تقييم األثر البيئي" إلى " مصطلح يشير 
 ".  من اآلثار البيئية ذات الصلة لألنشطة قبل العمليات وفي خاللها

قبل عمليات األعمال المتعلقة باأللغام وفي خاللها و/أو بعدها   المنجزةيشححير مصححطلح "إجراءات الحّد البيئية" إلى األعمال  
 . العكسيمن أجل خفض األثر البيئي 

موجبات ، وتأدية  المسحححتخدم إلدارة الجوانب البيئية  نظام اإلدارةإلى "الجزء ضحححمن   اإلدارة البيئية"يشحححير مصحححطلح "نظام  
  (.٢٠١٥:١٤٠٠١" )معيار أيزو المخاطر والفرصومعالجة  االمتثال

   المتطلبات العاّمة .4

على البيئة وآمن لموظفي األعمال المتعلقة   العكسي يجب إجراء عمليات األعمال المتعلقة باأللغام على نحو يحّد من األثر 
 باأللغام والرجال والنساء واألطفال. 

 أن يشححححمحل التخطيط لعمليحات األعمحال المتعلقحة باأللغحام تححديد وتقييم الجوانب البيئيحة ذات الصححححلحة وتححديد اإلجراءات  يجحب
 . العكسيةالمناسبة والفعالة للحّد من اآلثار البيئية 

السححححلطحة الوطنيحة لألعمحال المتعلقحة بحاأللغحام ومركز األعمحال المتعلقحة بحاأللغحام كحافحة اإلجراءات المشححححغلون وتخحذ ي أن  يجحب
متعلقة باأللغام في حالة تسححمح باسححتخدامها المسححتهدف بعد لضححمان ترك البيئة التي تجرى فيها عمليات األعمال الالمعقولة  

المناسححبة ات  جراءاإلأن تحّدد  على السححلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام   يجبانتهاء عمليات األعمال المتعلقة باأللغام. 
 النهائية. لمختلف السبل والمنتجات ليف والمنافع اتحليل التكاعتبارات استناداً إلى من المخاطر لحد ل

االستمرارية أو تحقيق األهداف االقتصادية للحرص على إمكانية  يجب منح أهمية خاصة للظروف البيئية الالزمة لضمان 
 استمرار هذه األنشطة بعد انتهاء األعمال المتعلقة باأللغام.  

تشحححححمحل "البيئحات التي تجرى فيهحا عمليحات األعمحال المتعلقحة بحاأللغحام" األراضحححححي المسحححححتخحدمحة لألهحداف اإلداريحة   مالحظة:  
 واللوجستية وأهداف التدريب و/أو الدعم. 

 اإلدارة البيئية   .5

باأللغام. وتقع يشحّكل وجود نظام إدارة بيئية ضحرورياً للسحلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام ومنظمات األعمال المتعلقة 
بما   المخاطرعلى البيئة واعتماد إجراءات الحّد من على عاتق السحلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام مسحؤولية تقييم األثر 

يعكس الحاجات على المسححححتوى المحلي و/أو الوطني. ومن جهة أخرى تقع على عاتق المشححححغل مسححححؤولية تلبية الحاجات 
، كمحا يجحب أن التي تححددهحا السححححلطحة الوطنيحة لألعمحال المتعلقحة بحاأللغحام  من المخحاطر إجراءات الححدّ  واعتمحاد المعحايير وتنفيحذ

 يعتمد نظاماً يسهل الوصول إليه وشفاف إلدارة الجودة يوثق اإلجراءات وحاالت عدم االمتثال. 

 السياسة البيئية  5.1
 

ومراجعتها  سياسة بيئية    إنشاء  والمشغلين  باأللغام ومركز األعمال المتعلقة باأللغامينبغي على السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة  
 ، ومن شأن هذه السياسة أن:  والمحافظة عليها

 تكون مناسبة لألنشطة الخاصة بها؛ •
 تشمل التزاماً بحماية البيئة؛ •
 النافذة وغيرها من الموجبات؛ للتشريعاتتشمل التزاماً باالمتثال  •
 التزاماً بضمان التحسن المستمّر لإلدارة البيئية؛تشمل  •
 على الجهات المعنية الخارجية والداخلية؛ تُعّمم •
 ، مرة واحدة في السنة على األقّل.االقتضاء دتخضع للمراجعة، والتحديث عن •

 



IMAS 07.13 
 الطبعة األولى

8 

مركز األعمال المتعلقة باأللغام أن تضمن ما والسلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام و اإلدارة العليا في الجهة المشغلة ينبغي على
 يلي:

 ؛البيئيةتخصيص الموارد المناسبة لتمكين اإلدارة البيئية الفعالة بما يتماشى مع السياسة  •
 في حماية البيئة؛ مدوره لبفهم واضح حوالحرص على تمتعهم على النحو المناسب، وتدريب الموظفين  •
 وغيرها من الوثائق ذات الصلة؛ القياسيةالجوانب البيئية على نحو مناسب في إجراءات التشغيل إدارة دمج  •
لغات إضافية عند االقتضاء ترجمتها إلى ، بما يشمل توافر وثائق اإلدارة البيئية ذات الصلة على نحو صريح وشفاف •

 شكل مستمّر؛لمساعدة القّراء على فهمها، وتحديثها ب
 رصد جوانب اإلدارة البيئية ألنشطة منظمات األعمال المتعلقة باأللغام ومراجعتها وتحسينها. •

 

 فهم السياق البيئي  5.2 
 

 بما يلي: القيامعلى السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام  يجب

الواردة في التشريعات الوطنية والدولية عمال المتعلقة باأللغام لألالوطني برنامج التحديد وتقييم الموجبات البيئية المتعلقة ب •
 النافذة؛

 ومنافعها؛ لحماية البيئيةتكاليف افهم العالقة بين  •
تحديد وتعميم الموجبات البيئية في المعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام والمراجع المعيارية المتعلقة بعمل األعمال  •

 باأللغام؛المتعلقة 
 باإلدارة البيئية في األعمال المتعلقة باأللغام؛ المعنية األخرى مع الوزارات والوكاالت واإلدارات الحكوميةوالتواصل تحديد  •
التنسيق مع الجهات المعنية الوطنية/الدولية لدعم/تحسين إجراءات الحماية/الحّد من المخاطر البيئية، وتجنّب ازدواجية الجهود  •

 الجة الثغرات في اإلدارة البيئية ضمن برنامج األعمال المتعلقة باأللغام. وتحديد ومع
 

لمتعلقة يجب أن تتخذ منظمات األعمال المتعلقة باأللغام كافة اإلجراءات المعقولة لفهم الحاجات والتوقعات البيئية للجهات المعنية باألعمال ا
 لية.باأللغام، بما يشمل النساء والرجال من المجتمعات المح

إلجراءات الحّد البيئة المادية والحاجات والتوقعات للجهات المعنية باألعمال المتعلقة باأللغام أساساً لعملية التخطيط هم يجب أن يشّكل ف
 والحماية البيئية وتأسيسها. من المخاطر

 تحديد الجوانب البيئية وتقييمها  5.3
 

أن تحدد وتقيّم وتوثق الجوانب البيئية ألنشطة األعمال المتعلقة باأللغام، كحد أدنى على السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام  يجب
 والمدخالت والمنتجات والخدمات المنبثقة عن هذه األنشطة، منها:

 ؛االنبعاثات في الجو •
 ه؛في الميا التسريبات •
 ؛في األرضالتسريبات  •
 ؛الموارد الطبيعيةاستخدام المواّد الخام و •
 ؛استخدام الطاقة •
 ؛انبعاثات الطاقة •
 النفايات. إنتاج •

، بما يشمل، كحد عكسي إحداث أثر بيئيعلى السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أن تحدد هذه الجوانب التي قد تؤدي إلى  يجب
 أدنى، اآلثار البيئية المحتملة التالية:

 ؛التعرية وتدهور التربة •
 ؛تلوث الهواء والمياه والتربة •
أو عرقلتها أو إلحاق  لجهات المعنية والمجتمعات المحلية، والبنية التحتية، والحياة البرية والنباتاتالتسبب باضطرابات ل •

 الضرر بها؛
 ؛والمخلفات والنفايات المتبقية وغيرها من أنواا تدهور البيئة المرئية الفضالت •
 ية.قطع التراثالمواقع والر الالحق بالضر •

 ية:وأثناء تقييم أهمية الجوانب البيئية، ينبغي على السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أن تأخذ في عين االعتبار المعايير التال

 ؛نوا نشاط األعمال المتعلقة باأللغام •
 ؛حجم عملية األعمال المتعلقة باأللغام •
 ؛األعمال المتعلقة باأللغاموتيرة عمليات  •
 ؛المتطلبات القانونية أو المعيارية ذات الصلة •
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 ؛توقعات الجهات المعنية البيئية •
 العكسية؛ ةبيئياآلثار المن  العديدأن يؤدي جانب بيئي واحد إلى  احتمال •
 .المسؤولية القانونية المحتملة المرتبطة باآلثار الناجمة عن الجوانب البيئية •

 السجالت األخرى بحسب االقتضاء.إجراءات التشغيل القياسية و/أو جوانب البيئية في الخطط وتوثيق ال يجب

على نحو غير مباشر من خالل  وأن تستجيب لها فرص حماية البيئة مينبغي على السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أن تقيّ 
 العمليات اللوجستية وعمليات التخزين والتخلص من المواد.أو سناد اإل عمليات الشراء أو

 تحديد إجراءات الحد من المخاطر وحماية البيئة  5.4
 

اطر بما يتعلق بالجوانب البيئية على السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أن تحدد اإلجراءات المناسبة والفعالة للحّد من المخ يجب
 .عكسي التي يعتبر أنها تحمل مخاطر عالية إلحداث أثر بيئي

وغيرها من والخطط التشغيلية وإجراءات التشغيل القياسية  في أوامر المهامتوثيق إجراءات الحماية البيئية والحد من المخاطر  يجب
 الوثائق ذات الصلة.

 .الرئيسيةللحوادث البيئة المحتملة البارزة /  الطارئةأن تشمل إجراءات الحد من المخاطر والحماية البيئية خطط االستجابة  يجب

 تقييم األثر البيئي  5.5
 

 التالية:إجراء تقييم األثر البيئي في الحاالت  وينبغيفي بعض الحاالت، يمكن أن يكون إجراء تقييم األثر البيئي مناسباً أو الزماً. 

تُعرف يُتوقع إجراء عمليات األعمال المتعلقة باأللغام ضمن أو على مقربة من مناطق بيئية محمية معيّنة، أو مناطق أخرى  •
 بأنها حساسة بيئياً؛

 وجود موجب قانوني أو تعاقدي يستوجب ذلك؛ •
 البيئي ضروري؛ اعتبار السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أن إجراء تقييم األثر  •
 تشمل الشّك في حجم أو أهمية األثر البيئي.و/أو أي ظروف أخرى  •

 
 ترد مبادئ توجيهية حول كيفية إجراء تقييم األثر البيئي في الملحق د.

 لتخطيط لعمليات األعمال المتعلقة باألعمال وإسناد مهامها ا  5.6
 

لمبادئ أثناء التخطيط لعمليات األعمال المتعلقة باأللغام، ينبغي على السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أن تأخذ في عين االعتبار ا
 حول تطبيق مبادئ مماثلة. المشغلينالتوجيهية الواردة في الملحق ج المرفق بهذا المعيار، واستشارة 

 :ما يلي عمال المتعلقة باأللغامالتخطيط لعمليات األ أن يحترم يجب

 مناسباً للسياق البيئي؛يكون  •
 األخذ في عين االعتبار الموجبات القانونية وغيرها من موجبات االمتثال؛ •
 األخذ في عين االعتبار االستخدام المستهدف لألرض؛ •
 والمنافع لإلجراءات المحتملة للحد من المخاطر؛ التكاليففهم العالقة بين  •
 لطوارئ؛حاالت ات الحد من المخاطر البيئية المحددة، بما يشمل أي استجابة لدمج إجراءا •
 لسياسة البيئية.االتساق مع ا •

 
إجراءات الحد   تشحّكلأن  ينبغيالتعاقد لعمليات األعمال المتعلقة باأللغام المتطلبات البيئية ذات الصحلة. إسحناد و/أو أن تشحمل عملية  يجب

العمل و/أو غيرها من الوثائق التي تفّصل المتطلبات التشغيلية   اتالمهام، وخطة التنفيذ، وبيان أوامرمن المخاطر وحماية البيئة جزءاً من  
 ألنشطة األعمال المتعلقة باأللغام.

 عمليات التنفيذ  5.7
 

ن أن يمتثلوا لمتطلبات هذا المعيار الدولي يمال المتعلقة باأللغام والمشغلعلى السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام ومركز األع يجب
أثناء تنفيذ عمليات و، واإلشارة إليها في إجراءات التشغيل القياسية. معملياتهبلألعمال المتعلقة باأللغام وغيره من المعايير ذات الصلة 

التوجيهية الواردة في المبادئ أن تأخذ في عين االعتبار ل المتعلقة باأللغام على السلطة الوطنية لألعما ، يجباألعمال المتعلقة باأللغام
 الملحق ج المرفق بهذا المعيار.

على السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام ومركز األعمال المتعلقة باأللغام والمشغلين أن يعيّنوا شخصاً مسؤوالً عن حماية  يجب
على كافة منظمات األعمال المتعلقة باأللغام أن تضمن االمتثال لكّل المتطلبات  يجبالبيئة في مواقع أنشطة األعمال المتعلقة باأللغام. 

 .التشغيليةدارة عمليات اإلعمليات المشروا والعقد وضمن  البيئية
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أن تعزز المعرفة وتنشر التوعية والكفاءة لحماية بيئة موظفيها من خالل التعليم على كافة منظمات األعمال المتعلقة باأللغام  يجب
 لحوادث البيئية. الت الطوارئ والحا ستجابةلالالجهوزية على المنظمات أن تضمن توفير التدريب للحرص على  يجبوالتدريب. 

ولمنع التلّوث وتدهور التربة والهواء والممرات المائية. باإلضافة إلى  العكسيةيجب اتخاذ إجراءات الحد من المخاطر لمنع اآلثار البيئية 
 في خالل عمليات األعمال المتعلقة باأللغام.والنباتية على الحياة البرية  العكسياألثر ذلك، ال بد من بذل جميع الجهود المعقولة لمنع 

عبر اتباا تقنيات الحرق والتفجير في الهواء الطلق لة لالنفجار ينبغي تنفيذ عمليات تدمير األلغام وغيرها من مخلفات الحرب القاب
(OBOD) ، ١٠.١٠، والمبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ١١.٢٠بما يتماشى مع المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام ،

 من الملحق ج المرفق بهذا المعيار. ٤األوجه المبيّنة في القسم ج. مراعاةكما يجب 

على السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام،   يجبال يجب أبداً رمي الفضالت البشرية في المجاري المائية أو على وجه سطح التربة. 
ذ كافة  ومركز األعمال المتعلقة باأللغام، والمشغلين أن يحّدوا من األثر البيئي الناتج عن عمليات األعمال المتعلقة باأللغام، كما يجب اتخا

  يجحبز العمليحات وقبحل تسحححححليم األرض المحررة. اإلجراءات المعقولحة إلزالحة الفضحححححالت من مواقع األعمحال المتعلقحة بحاأللغحام عنحد إنجحا
كبت خالل عملية اإلزالة. ينبغي تنظيف أي نفايات الموقع في مواقع موافق عليها لرمي النفاياتالتخلص من النفايات الُمزالة من  . ال  سحححُ

 على سطح التربة أو في المجاري المائية. الصرف الصحيمياه رمي يجب 

على البيئة وبما  العكسييحّد من األثر يجب تنفيذ عمليات التشغيل والتصليح والصيانة وتوفير معدات األعمال المتعلقة باأللغام على نحو 
 والسلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام.ية اإلدارالمتطلبات يتماشى مع متطلبات تقييم األثر البيئي و

على  يجبوفي هذه الحاالت، ذات رمزية ثقافية وتاريخية.  مواقعتتواجد فيها  مناطقتعلقة باأللغام في عمليات األعمال الم إجراءيمكن 
ق السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام ومركز األعمال المتعلقة باأللغام والمشغلين أن يتخذوا كافة الخطوات العملية لتجنّب إلحا

 الضرر بهذه المواقع.

أوامر المهام و القياسيةإجراءات الحّد من المخاطر البيئية ذات الصلة والمفصلة في المعايير الوطنية وإجراءات التشغيل يجب تنفيذ كافة 
أو غيرها من الوثائق، على نحو كامل وفعال ضمن عمليات األعمال المتعلقة باأللغام، كما يجب التأكد من إنجازها كاملة قبل تسليم 

 المشغل لموقع األعمال المتعلقة باأللغام.األرض و/أو مغادرة 

 رصد الجوانب البيئية  5.8
 

ً للعلى السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام ومركز األعمال المتعلقة با يجب يتماشى مع  رصدأللغام والمشغلين أن يتبعوا نظاما
 ى شمل المتطلبات البيئية.أن يحرصوا عل يجب، كما ٧.٤٠المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

. كما ينبغي اعتبار الحوادث واألحداث ٧.٤٠و  ٧.١٢وفقاً للمعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  البيئية   التطابقإدارة حاالت عدم    يجب
 .١٠.٦٠التحقيق فيها وفقاً للمعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام والبيئية حاالت عدم امتثال، 

لجوانب البيئية، بما يشمل فعالية كافة إجراءات المعالجة األثر التي تُجرى بعد تحرير األرض تقييم ا مسوحاتينبغي أن تشمل تقييمات/
 البيئية المتفق عليها.

 االستعراض والتحسين  5.9
 

أن تشمل الجوانب البيئية، كما يجب إجراؤها من  ٧.١٢ينبغي على االستعراضات اإلدارية وفقاً للمعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 
طنية لألعمال المتعلقة باأللغام ومركز األعمال المتعلقة باأللغام والمشغلين لضمان استمرارية الفعالية، قبل اإلدارة العليا للسلطة الو

 وتوافق اإلدارة البيئية مع السياسة البيئية للمنظمة.ومالءمة 

ضاا السائدة. ينبغي على ينبغي إجراء االستعراضات اإلدارة مرة في السنة على األقّل، أو على نحو أكثر تواتراً بحسب الظروف واألو
 االستعراضات اإلدارية أن تأخذ في عين االعتبار:

 ؛حالة األعمال الناتجة عن االستعراضات السابقة •
 ؛التغيّرات في السياق البيئي لألعمال المتعلقة باأللغام •
 أداء اإلدارة البيئية لمنظمة األعمال المتعلقة باأللغام، بما يشمل: •

 ؛الحاجات والتوقعات البيئية للجهات المعنيةمستوى تلبية  -
 ؛االمتثال للسياسة البيئية -
 ؛حاالت عدم االمتثال البيئية واإلجراءات التصحيحية -
 م البيئي.التقييو قياس والتدقيقالرصد والنتائج  -

 فرص تحسين اإلدارة البيئية. •

 المتعلقة بما يلي:يجب أن تشمل االستعراضات اإلدارية القرارات واألعمال 

 ؛فرص تحسين اإلدارة البيئية •
 ؛التغيّرات في اإلدارة البيئية •
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 اإلجراءات التي سيتم اتخاذها، والجهة المسؤولة، والجدول الزمني إلنجاز التنفيذ الفعال والتحقق منه. •

 يجب تعميم نتائج االستعراضات اإلدارية على الموظفين والمدراء والجهات المعنية.

 

 المسؤوليات والموجبات  .6

 مسؤوليات السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام  6.1
 

 يجب على السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أو المنظمة التي تعمل بالنيابة عنها أن تقوم بما يلي:

وأوامر المهام وغيرها من المنشورات ذات  توثيق سياسة اإلدارة البيئية ومعايير األعمال المتعلقة باأللغام الوطنية، والعقود،  (أ
 الصلة؛

 االمتثال لمتطلبات اإلدارة البيئية الموثقة؛ مراقبة (ب
 ؛٥.٥بحسب المادة  عند االقتضاءالحرص على تنفيذ تقييم األثر البيئي  (ت
 ؛التخطيط لعمليات األعمال المتعلقة باأللغام أثناءحماية البيئة في عين االعتبار  أخذالحرص على  (ث
 غ عنها؛المحافظة على سجالت الحوادث البيئية المبلّ  (ج
 إجراء التحقيقات الالزمة في الحوادث البيئية؛عند االقتضاء،  (ح
ألفضل الممارسات وتفاصيل إصدار المعلومات حول الجوانب البيئية المهمة لألعمال المتعلقة باأللغام، بما يشمل التوصيات  (خ

 الحوادث البيئية للجهات المعنية األخرى ضمن البرنامج الوطني لألعمال المتعلقة باأللغام؛
 تنسيق الحماية البيئية مع الجهات المعنية الوطنية والدولية. (د

 منظمة األعمال المتعلقة باأللغام مسؤوليات  6.2
 

 يجب على منظمات األعمال المتعلقة باأللغام:

متسقة مع السياسة البيئية التي أنشأتها السلطة الوطنية من شأنها أن تكون ، وصياغة سياسة بيئية والمحافظة عليها وتعميمها (أ
 تعلقة باأللغام؛لألعمال المتعلقة باأللغام للبرنامج الوطني لألعمال الم

غيرها من الوثائق ذات الصلة، والحرص على تزويد كافة الموظفين أو إجراءات التشغيل القياسية اإلدارة البيئية في توثيق  (ب
 ذات الصلة؛ البيئيةوتوعيتهم حول المتطلبات 

 باأللغام وإجرائها؛عمليات األعمال المتعلقة لتخطيط الضمان أن حماية البيئة هي عنصر من عناصر  (ت
 ٧.١٢البيئية وإدارة حاالت عدم االمتثال وفقاً للمعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام   والحوادث  تسجيل حاالت عدم االمتثال (ث

 ؛ ٧.٤٠و
 .البارزة كافة الحوادث البيئيةعن السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أو المنظمة التي تعمل بالنيابة عنها إبالغ  (ج

غياب سلطة وطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أو هيئة أخرى، يجب على منظمة األعمال المتعلقة باأللغام أن تساعد البلد المضيف ظّل في 
 طنية لحماية البيئة.على تطوير المعايير الو

 مسؤوليات الجهات المانحة والجهات المعنية األخرى  6.3
 

 ؛أ( يجب على الجهات المانحة أن تفهم الجوانب البيئية لألعمال المتعلقة باأللغام وآثارها المحتملة
طر لتحسين الوضع االجتماعي ب( ينبغي على الجهات المانحة أن تعزز التوعية والفهم حول دور الحماية البيئية والحّد من المخا

 واالقتصادي على المستويات المحلية واإلقليمية والوطنية؛
 تشّدد للسلطات والمشغلين على الحاجة إلى حماية البيئة؛ج( ينبغي على الجهات المانحة أن 

الحّد من والحماية البيئية    إجراءات  والفهم، وتنفيذد( يمكن للمشغلين الفاعلين في مجال حماية البيئة أن يساهموا بالموارد لتعزيز التوعية،  
 المخاطر؛

و ه( ينبغي على الجهات المعنية أن تدرك التحديات المتعلقة بحماية البيئة في عمليات األعمال المتعلقة باأللغام أثناء تطوير األدوات أ
 المتطلبات.
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 الملحق أ
 )معياري( 
 المراجع 

 
وال تنطبق أي من هذه المنشورات على المراجع   المشار إليها في نص هذا المعيار، جزًءا من أحكامه.تشكل الوثائق التالية، 

المؤرخة والتعديالت الالحقة والتنقيحات. ومع ذلك، تشّجع األطراف في االتفاقات القائمة على هذا الجزء من المعيار على  
المبينة أدناه. أّما بالنسبة للمراجع غير المؤرخة، فتنطبق آخر   التحقيق في إمكانية تطبيق أحدث طبعات الوثائق المعيارية

(  IECطبعة من الوثيقة المعيارية المشار إليها. ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية للمعايير )األيزو( واللجنة الكهروتقنية الدولية )
 بسجالت األيزو أو المعايير األوروبية للمعايير الصالحة حاليًّا: 

 
 

 
واالختصارات   المصطلحات والتعريفات قاموس ب   4.10لدولي لألعمال المتعلقة باأللغام المعيار ا (أ

 لمتعلقة باأللغام ا لألعمال      

 إدارة الجودة في األعمال المتعلقة باأللغام  7.12المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( ب

 اعتماد منظمات وعمليات إزالة األلغام  7.30المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( ج

 مراقبة منظمات األعمال المتعلقة باأللغام   7.40المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( د

 المسح غير التقني  8.10م المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغا ( ه

 المسح التقني  8.20 لألعمال المتعلقة باأللغامالمعيار الدولي  ( و

 التوثيق ما بعد التطهير   8.30المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( ز

تخزين المتفجرات   – السالمة والصحة المهنية   10.50المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( ح
 ونقلها والتعامل معها       

 اإلبالغ عن حوادث إزالة األلغام والتحقيق فيها   10.60متعلقة باأللغام المعيار الدولي لألعمال ال ( ط

 دليل تدمير مخزون األلغام المضادة لألفراد   11.10المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( ي

مبادئ وإجراءات عمليات الحرق والتفجير   11.20المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  (ك
 نالمفتوحي       

 تدمير الذخيرة التقليدية ونزا صبغتها العسكرية  10.10 المبادئ التوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ( ل

المبادئ التوجيهية إلدارة الرفات  )إبالغي(  10.10المالحظة الفنية بشأن اإلجراءات المتعلقة باأللغام  ( م
 البشرية خالل عمليات إزالة األلغام       

   المنضب)إبالغي( تطهير مخاطر اليورانيوم   09.30.02الفنية بشأن اإلجراءات المتعلقة باأللغام المالحظة  (ن

 
 

إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية   مركز جنيف الدولي ألنشطة ينبغي استخدام أحدث نسخة / طبعة من هذه المراجع. ويحتفظ 
  اإلنسانية إزالة األلغام لألغراض  ألنشطة  بنسخ من جميع المراجع المستخدمة في هذا المعيار. كما يحتفظ مرکز جنيف الدولي  

ا  االطال ويمكنبسجل آلخر نسخة / طبعة من المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام، باإلضافة إلى األدلة والمراجع، 
.  )gr.osdradantsonitcneaim.www( مللمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغا اإللكترونيعليها علی الموقع 

والهيئات والمنظمات المهتمة األخرى أن تحصل  وينبغي للسلطات الوطنية المعنية باألعمال المتعلقة باأللغام وأرباب العمل 
 على نسخ قبل بدء برامج األعمال المتعلقة باأللغام. 

 

 
 

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

 المعاهدات الدولية 
 
 

البيئة، وتقّدم حول البيئة. تشمل المعاهدات واالتفاقيات توصيات حول كيفية حماية معاهدات واتفاقيات دولية مهمة  ترد في الالئحة التالية
 ً  وهذه القائمة ليست شاملة:. في هذا المجال نقطة انطالق لتحديد المنظمات الرئيسية التي يمكن أن تشّكل مورداً أساسيا

 

 ؛ ٢٠١٥تعهد باريس للعمل،  (أ

 ؛٢٠١٥، ولما بعد ٢٠٣٠-٢٠١٥إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  (ب

 ؛ ١٩٩٨(، OSPARاتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي )اتفاقية  (ج

 ؛ ١٩٩٤اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر،  (د

 ؛١٩٩٣اتفاقية التنوا البيولوجي،  (ه

 ؛١٩٩٢إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية،  (و

 ؛ ١٩٧١االتفاقية المتعلقة باألراضي الرطبة )اتفاقية رامسار(،  ( ز

 المعدلة الحقاً؛ ا، وصيغه١٩٧١ة أوسلو لمنع التلوث الناجم عن إلقاء النفايات من السفن والطائرات، شباط/فبراير اتفاقي (ح

، وصيغها ١٩٧٢كانون األول/ديسمبر  ٢٩اتفاقية لندن لمنع التلوث البحري الناجم عن إلقاء النفايات وغيرها من المواد،  (ط
 المعدلة الحقاً.
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 الملحق ج 
 )إبالغي( 

 والحّد منها  العكسيةالمبادئ التوجيهية حول إجراءات الحماية من اآلثار البيئية 
 
 المقّدمة ١ج.
 

عدد من التوصيات العاّمة المنبثقة عن الدروس المستخلصة المزيد من المبادئ التوجيهية حول حماية البيئة وإجراءات الحّد من يوفّر 
اآلثار المزيد من المبادئ التوجيهية حول طبيعة  حقيوفر هذا الملوالرئيسية المرتبطة باألعمال المتعلقة باأللغام.  العكسيةاآلثار البيئية 

. يتم تقديم هذه المعلومات بصفتها توجيهات، العكسيةالتي يمكن اتخاذها بهدف خفض مستوى اآلثار    من المخاطرالحّد    المختلفة وإجراءات
ل وضع، وأن تستعين بتقييم األثر البيئي عند الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أن تقيّم ك على السلطة ينبغينهائية أو شاملة. وهي ليست 

 وإجراءات االستجابة الطارئة المناسبة. المخاطراالقتضاء، قبل أن تحّدد إجراءات الحّد من 
 

 ٨.١٠و ٧.١١لألعمال المتعلقة باأللغام  ةر الدولييييشّكل التنفيذ الفعال لمبادئ وممارسات تحرير األرض بحسب ما هو مفّصل في المعا
 إحدى السبل الرئيسية للحّد من اآلثار المباشرة التي تلحق بالتربة والنباتات. ٨.٢٠و
 

 التعرية وتدهور التربة ٢ج.

تنتج تعرية التربة عن عمليات طبيعية تقوم بتحريك الرواسب أو إعادة تحريكها أو وضعها. ويمكن للنشاط البشري أن يطلق عملية التعرية 
 وتنتج الرواسب على السطح بفعل الرياح أو المياه أو الموج أو عدم استقرار المنحدرات.عبر اإلخالل بتوازن سطح التربة. 

ندما تحّد التغيّرات في عمق التربة أو خصائصها المادية والكيميائية من جودتها. ويشمل تدهور التربة فقدان التربة ويحدث تدهور التربة ع
 التملح، أو التحمض، وفقدان االستقرار الهيكلي. المواد العضوية، أو السطحية الغنيّة بالمغذيات بفعل التعرية، أو فقدان 

ن تحرص على أن عمليات المسح والتطهير ال تؤدي إلى المزيد من التعرية وتدهور التربة. في يجب على إجراءات الحّد من المخاطر أ
. ويمكن أن تشمل ما هذه المخاطرحال كانت المنطقة معّرضة في األصل للتعرية، فينبغي على هذه اإلجراءات أن تهدف إلى الحّد من 

 يلي:

إجراء اليدوية أو اآللية من خالل التدخلي المباشر الذي يستعين بالوسائل  التقنيللتحقيق الحّد من مساحة المنطقة المعّرضة  (أ
 بشكل جيد؛ ينعمليات التطهير والمسح المستهدف

إعادة رش البذور وإعادة الزراعة )مثالً: العشب واألشجار والغطاء النباتي( في أسرا وقت ممكن بعد عمليات األعمال  (ب
 المتعلقة باأللغام أو متى أمكن؛

 المصاطب كجزء من عملية تسليم الموقع وبعد التشاور مع الجهات المستفيدة المحلية؛بناء  (ت
 تحضير نظم التصريف؛ (ث
أمتار من الغطاء النباتي على طول الموقع وعلى نحو أفقي للطريق   ٤أو    ٣الحرص على وجود مناطق شريطية يبلغ عرضها   (ج

 المعرضة للتعرية؛ 
 ما يسمح بزراعة الموقع في أسرا وقت ممكن بعد إنجاز العمليات؛ التقنيسح إعداد جدول زمني لعمليات التطهير والم (ح
 إجراء أنشطة األعمال المتعلقة باأللغام في فترة تكون فيها التربة والنباتات أقّل عرضة للتعرية والتدهور؛ (خ
التعرية، أو استخدام الحفر التي ال تتم تعبئتها كمساكن الحّد من  يمكن ملء اآلثار العميقة والحفر الناجمة عن االنفجار من أجل   (د

 للحياة البرية المحلية؛
 إعادة التربة المعالجة إلى الموقع المتضرر )مثالً: التربة التي تمت غربلتها، أو التي عولجت، إلخ(؛ (ذ
 أماكن غير معّرضة للتعرية أثناء معالجتها؛تخزين التربة في  ( ر
 عدم تقسيم هياكل التربة السطحية إلى مناطق واسعة النطاق؛ ( ز

 إشراك المجتمعات المحلية في عملية تنفيذ إجراءات الحّد من المخاطر؛ (س
 في أوقات ال يساهم خاللها الطقس بالمزيد من التعرية؛ التقنيإجراء عمليات التطهير والمسح  (ش
 التدفق الطبيعي للمجاري المائية أو تحويل مسارها بشكل دائم بسب عمليات األعمال المتعلقة باأللغام؛ عدم عرقلة (ص
إن دعت الحاجة إلى تحويل مجرى مائي أو سّده، ال بد من استشارة صاحب األرض أو المجتمع المحلي والحصول على  (ض

 موافقتهم قبل بدء األعمال؛
ول العمليات اآللية، بما يشمل تقديم التوصيات ألصحاب األراضي، والسلطات المحلية إجراء االتصال المجتمعي الروتيني ح (ط

أو المسؤولين والمجتمعات المحلية حول أي ضرر محتمل يمكن أن يصيب البيئة. وعند االقتضاء، تقديم التوصيات إلى أصحاب  
 .من الضررحول كيفية الحّد  عن األراضي المجاورة لمواقع األعمال المتعلقة باأللغام

 تلوث الهواء والمياه والتربة بسبب المواد الساّمة والمواد الكيميائية الخطرة ٣ج.

لمنطقة المحيطة )بما يشمل النباتات والحياة البرية( بسبب الشظايا، أو المواد السامة والخطرة، كما اتلوث هتمام الحتمال االإيالء يجب 
 منه، وأي إخالل يصيب البشر أو الحياة البرية أو النباتات.يجب ضمان القضاء على التلوث أو الحّد 
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)بما يشمل الذخائر الفرعية غير المنفجرة والعبوات الناسفة  القابلة لالنفجار الحربمخلفات ويمكن للعناصر الكيميائية المختلفة لأللغام 
الموجودة دة في التربة أو أن تندمج في التربة والمعادن المبتكرة( أن تتحلل وأن تصل إلى المجاري المائية، وأن تتحّول إلى عناصر جدي

. ونظراً إلى أن األلغام توضع على سطح األرض أو داخلها على مقربة من السطح )ال سيّما المبتكرة منها(، فهي تؤثر بشكل مباشر أصالً 
 نتيجة لتآكلها أو تحللها. السامةواد تركيبتها. يمكن للتربة أن تتأثر بالعبوات والمتفجرات أو تسّرب المعلى جودة التربة و

والكروم والزنك والنحاس، إلخ. ويمكن أن  الحديد والمنغييزالعديد من السبائك مثل  وانبعاث تآكل الشظايا إطالقتشمل نتائج يمكن أن و
 يظهر العديد من العناصر السامة والخطرة كمواد ملوثة بعد استخدام أسلحة شديدة االنفجار. وفي المناطق الزراعية، يمكن للعناصر السامة

اصر السامة إلى التربة وأن تؤثر أن تدخل في سلسلة الغذاء البشري. بالتالي، يمكن أن تبدأ عمليات التراكم البيولوجي مع وصول العن
 على صحة اإلنسان.

 النظر في ما يلي: يجببهدف الحّد من هذه العمليات، 

عدم مساهمة عمليات التطهير والمسح بشكل بارز في ارتفاا كمية العناصر السامة الموجودة في التربة أو المجاري المائية  (أ
 أو الهواء؛

المحتملة على المجاري  العكسيةالمتفجرات بهدف تقييم اآلثار  تركيبةتحقيق في في حال حدوث التعرية وتدهور التربة، ال (ب
 المائية والتربة والنباتات، وتحديد إجراءات الحد من المخاطر الممكنة لخفض مستوى اآلثار.

 التلوث بفعل التخلص من األلغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار والنفايات الخطرة ٤ج.

في حال وجوب تدمير األلغام أو . العكسيةيجب التخلص من األلغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار على نحو يحّد من اآلثار البيئية 
على البيئة )ضجيج، هزة أرضية، تدمير البنية التحتية، إلخ(، ال بد من االستعانة مخلفات الحرب القابلة لالنفجار في الموقع، وثمة خطر 

المحتملة، ال بد من استشارة السلطة  العكسيةباألعمال الحمائية. وفي حال لم تكن االعمال الحمائية كافية للقضاء بشكل تاّم على اآلثار 
 لرجال والنساء من الجهات المعنية المحلية بشأن هذه العملية.الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام والسلطات المحلية وا

. في حال لم يمكن ةآمنمخلفات الحرب القابلة لالنفجار /األلغامينبغي أن تجري عملية اإلزالة في موقع محدد، أو ينبغي جعل  (أ
 فيه. تفي الموقع الذي وجد ا، ال بد من التخلص منهاآمناً نقله

 كي ال تتحلل وينتهي بها المطاف في المجاري المائية.معادن الثقيلة والمتفجرات ينبغي إزالة كافة أجزاء ال (ب

 ينبغي على السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أن تقوم بما يلي لتجنّب تلّوث المناطق اآلمنة بمواد خطرة: باإلضافة إلى ذلك، 

 أو نشاط آخر موافق عليه؛ منها من مواقع العمل إاّل ضمن نشاط للتخلصمخلفات الحرب القابلة لالنفجار منع نقل األلغام و (أ
توفير المستوى الالزم من األمان لكافة األلغام أو مخلفات الحرب القابلة لالنفجار التي يجب نقلها من موقع العمل وحتّى لحظة  (ب

 لة لالنفجار؛التخلص من هذه األلغام أو مخلفات الحرب القاب
د الخطرة ألي مواد تعبئة يتم نقلها من موقع العمل أو أي ألغام اوالمو( FFEإجراء تحقيقات دقيقة للح "خلو من المتفجرات" ) (ت

 التي سيتم استخدامها في المساعدة التدريبية؛مخلفات الحرب القابلة لالنفجار أو 
تقييم والتي تحيط بمواقع أعمال التطهير اآللية بهدف الحرص التحقق بشكل دقيق من األرض ضمن منطقة الخطر الخاضعة لل (ث

 في هذه المناطق.مخلفات حرب قابلة لالنفجار على عدم "إلقاء" أي ألغام أو 

ما يتبقى منها أن يلّوث التربة والمياه، وأن يؤثر بشكل "مفتوحة" وعرضة للبيئة، يمكن للمتفجرات أو حال كانت محتويات المتفجرات 
البيئة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن العثور على األسبيستوس ومواد كيميائية أو مواد دافعة سائلة في القذائف أو نظم اإلطالق. كما بارز على  

ة، بما يشمل مادة الكلور أو ذخائر غاز الخردل، أو قذائف اليورانيوم المنضب. ويجب التعامل مع هذه ييمكن العثور على أسلحة كيميائ
 .09.30 02لمالحظة الفنية بشأن اإلجراءات المتعلقة باأللغام األخيرة وفقاً ل

 تشمل النفايات السامة والخطرة على سبيل المثال ما يلي:
 مواد التشحيم، ومرشحات الوقود؛و، النفايات النفطيةوالمواد القابلة لالشتعال،  (أ

 البطاريات؛ (ب
 الكيميائية.األدوية القديمة، وغيرها من المواد والنفايات الطبية،  (ج

عمليات األعمال المتعلقة باأللغام وفقاً لمتطلبات السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة  تنتج عننفايات سامة أو خطرة أي يجب التخلص من 
 باأللغام.

لتخلص الى موقع ال يجب طمر النفايات السامة الناتجة عن عمليات األعمال المتعلقة باأللغام في موقع العمل، بل يجب جمعها وإزالتها إ
 موافق عليه.المنها 

معلومات حول المعايير والقواعد الدولية، ومدونات قواعد الممارسات، وغيرها  11.10يشمل المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 
المبادئ التوجيهية التقنية الدولية من المنشورات التوجيهية المتعلقة باالعتبارات البيئية المرتبطة بعمليات تدمير مخزون األلغام. أّما 

 11.10. يشمل المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام وتدميرها لذخيرة التقليديةلنزا الطابع العسكري  غطيتف 10.10 الذخيرة بشأن
 ما يلي:

 المعايير المقبولة دولياً لتحديد وقياس تلوث الهواء الناتج عن العمليات الصناعية؛  (أ
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في بيئة العمل، ما يمكن تطبيقه على عمليات تدمير مخزون خالل  يجالمبادئ التوجيهية لقياس وتقييم نسبة التعّرض للضج (ب
 التفجير في العراء.

 التلوث الناجم عن نقل المواد الخطرة 5ج.

يجب أخذ احتياطات معّينة أثناء نقل أي مواّد خطرة أو سامة أو قابلة لالشتعال قادرة على إلحاق الضرر بالبيئة، للحرص على الحّد من 
 الخطر. وتشمل هذه االحتياطات ما يلي:هذا 

 ؛أو الحّد من إمكانية حدوثها نقل كافة المواد في حاويات من شأنها منع حاالت التسّرب أو االنسكاب (أ
 تحميل المواد بشكل آمن أثناء النقل؛ (ب
 بالمواد المنقولة؛ ةالالزمة لحاالت الحريق المتعلقاالحتياطات أخذ  (ج
 ومتأنية؛ ةآمن بطريقة ةمواد خطرقيادة المركبات التي تحمل أي  (د
 السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام والدولة المضيفة.المتعلقة بنقل هذه المواد والتي تعتمدها  لألنظمةالمركبات  احترام (ه

مواصفات ومبادئ توجيهية لتخزين   تخزين المتفجرات ونقلها والتعامل معها حول  10.50يوفر المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 
 ينبغيذلك وعند االقتضاء، . باإلضافة إلى ونقلها ومناولتها بشكل آمن المتفجرات المستخدمة من قبل منظمات األعمال المتعلقة باأللغام

 مراجع المعيارية، الملحق أ(. معايير الدولية )أنظر الوفقاً للنقل المواد الخطرة  تحصل عمليةأن 

 تدهور جودة الهواء 6ج.

في هذه والتطهير والتي يمكن أن تؤثر سلباً على جودة الهواء.    التقنييجب تطبيق إجراءات الحّد من المخاطر أثناء إجراء عمليات المسح  
والقدرة ل الرياح السائدة في المنطقة اأن تدرك منظمات األعمال المتعلقة باأللغام موقع وجود المجتمعات المحلية، وأحو ينبغيالحالة، 

على منع الرياح من حمل الدخان والغبار واألدخنة السامة ونقلها إلى مكان تواجد المجتمعات المحلية. ينبغي على منظمات األعمال 
 على الحّد من األثر السلبي على المجتمعات المحلية الناتج عن تدهور جودة الهواء. المتعلقة باأللغام أن تحرص

في حال يرجح أن يؤثر تدهور جودة الهواء على المجتمعات المحلية، يجب أن تتواصل منظمات األعمال المتعلقة باأللغام مع المجتمعات 
 محتملة.الجالء لبات اإلومتطالمحلية لتفسير نطاق ومقياس ومدة تدهور الهواء المحتمل 

يمكن وفي حال يحتمل أن تؤثر أي هزات أرضية أو ضجيج على المجتمعات المحلية، يجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحّد من هذه اآلثار.  
 أن تشمل هذه اإلجراءات ما يلي:

 كان؛تحديد مناطق التخلص بعيداً جداً عن المناطق المأهولة بالس (أ
 سالسل التخلص الفردية؛الحّد من حجم  (ب
 ؛الضجيجاستخدام الحفر لكتم  (ج
 ؛والضجيجباألعمال الحمائية للحّد من آثار الهزات األرضية  االستعانة (د
 في ظل أحوال جوية معيّنة مثل السحب المنخفضة التي يمكن أن تزيد من آثار الضجيج.تقييد القيام بأنشطة التخلص  (ه

 رية والنباتاتاألثر على الحياة الب 7ج.

 الحياة البرية 7.1ج.

تجاه األنواا  االستثناءاتال ينبغي أن تتأثر، بقدر ما هو ممكن عملياً، الحياة البرية بعمليات األعمال المتعلقة باأللغام. يمكن القيام ببعض 
 الدخيلة التي ال تتواجد بشكل طبيعي أو التي تؤثر سلباً على البيئة المحلية المحيطة.

على السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أن تستفسر حول كيفية تأثر الطبيعة المحمية بعمليات المسح والتطهير، ويجب أن يجب 
 تنظر في القيام بما يلي:

 قبل التدمير؛ الحيوانات القيام بأنشطة تخويف (أ
ي عين االعتبار قيمتها المحتملة كمساكن لبعض أخذ ف  ما إذا يجب ملء حفر التدمير أو تركها فارغة بعد التطهير/التدمير، مع (ب

 التي تطرحها؛ اإلضافية األجناس، باإلضافة إلى مخاطر التعرية
التأثير سلباً التناسل والتعشيش بهدف عدم  مواسمات معّينة من اليوم خالل القيام بعمليات األعمال المتعلقة باأللغام ضمن ساع (ج

 الحياة البرية؛ على
 الوقت الذي تستغرقه التفجيرات بهدف الحّد من األثر على الحياة البرية إلى أدنى حّد ممكن.الحّد من  (د
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 النباتات 7.2ج.

بة يمكن أن تكون إزالة النباتات والغابات أمراً ضرورياً للسماح ألجهزة الكشف وأجهزة تحديد األماكن باالقتراب بما فيه الكفاية من التر
األلغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار وإزالتها. كما يمكن ربط هذه العملية بالتعرية. يمكن إلزالة النباتات أن يحدث إلتاحة الكشف عن  

حّسن ظروف النباتات واألشجار التي تنشأ بشكل طبيعي. لكن في المقابل، يمكن أن تزيل األجناس الدخيلة وت اأثراً إيجابياً، نظراً إلى أنه
للمحاصيل، أو يمكن أن تزيل النباتات بطيئة النمو التي يستخدمها  بالنسبة حواجز رياح لتي توفر الظّل أو التي تشكّ تزيل األشجار ال

 يلي:  السكان المحليون. ينبغي على السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام ومركز األعمال المتعلقة باأللغام والمشغلين أن ينظروا في ما

 النباتات بطيئة النمو التي تستخدمها المجتمعات المحلية؛خالل التطهير ة/قطع إن أمكن، عدم إزال (أ
مجاري الع التعرية، ال سيّما في المناطق شديدة االنحدار وعلى طول منعدم المساس بالنباتات التي تساهم في تثبيت التربة و (ب

 وقنوات الري؛ المائية
 )سكن، رعي، زراعة، أو صناعة(؛ هابعد تحرير للمنطقة وقعتستخدام الماالأخذ عملية إزالة النباتات في عين االعتبار  (ج
 يمكن تقسيم المنطقة إلى ميادين، وترك األشجار على أطرافها. سيمنح ذلك الظل وسيحّد من التعرية الناجمة عن الهواء؛ (د
 ألجناس الدخيلة وأن يحّسن ظروف النباتات التي تنشأ بشكل طبيعي؛يمكن أن يؤدي تطهير النباتات إلى إزالة ا (ه
 تسليم الخشب للمجتمعات؛إن أمكن،  (و
 تتكيف بشكل أفضل مع التغيّر المناخي. أن إدخال محاصيل جديدة يمكن أن تنمو بشكل أفضل أو ( ز

 ثار الناتجة عن حرق النباتاتاآل 8ج.

ينبغي بشكل عاّم تجّنب حرق النباتات. لكن ظروف بعض النباتات تتحّسن عند حرقها. ويجب تحديد ما إذا كان ذلك صحيحاً قبل القيام 
منظمات األعمال المتعلقة باأللغام والجهات المعنية ذات الصلة على تنفيذ الحرق، ينبغي تطبيق اإلجراءات وتدابير بالحرق. عندما تتفق 

 الية:الرقابة الت

مناقشة خطط حرق النباتات مع أصحاب/مستخدمي األرض والسلطات المحلية والمجتمعات المحلية والحصول على  (أ
 موافقتهم؛

 التناسل؛ مواسمالقيام بأنشطة تخويف الحياة البرية قبل حرق النباتات، وال يجب إجراؤها خالل  (ب
نوا األلغام/مخلفات الحرب القابلة لالنفجار الحرص على أن أصحاب/مستخدمي األرض والسلطات المحلية يدركون  (ج

 مخاطر المحتملة )الشظايا، الصدمات، المواد السامة، الدخان، إلخ( في حال حرق النباتات؛الو
 ال ينبغي إجراء عمليات الحرق خالل ساعات الليل أو أن تتواصل حتى ساعات الليل؛ (د
معدات مكافحة الحريق في الموقع الحتواء الحريق، أو عند ال ينبغي بدء الحرق إاّل في وجود ما يكفي من الموظفين و (ه

 االقتضاء، إلخماده؛
 قبل القيام بأي عمليات حرق؛يجب أخذ في عين االعتبار أحوال الرياح والرطوبة  (و
 خطة الحرق، بما يشمل كافة إجراءات السالمة؛حول ينبغي إحاطة جميع الموظفين المعنيين بالحرق  ( ز
االعتبار اتجاه الرياح السائدة أثناء تحديد اتجاه الحرق؛ وذلك في الوقت نفسه كوسيلة الحتواء الحريق ينبغي أخذ في عين  (ح

 والحّد من اآلثار الناتجة عن الدخان والرماد على المجتمعات المحلية؛
 بهدف السيطرة عليه؛ه من حول كامل محيطإلى الحريق ينبغي توفّر مناطق الولوج  (ط
باتجاه حواجز الحرائق الطبيعية مثل الطرقات والمسارات، إلخ. لكن، إن لم يكن ذلك ممكناً، وإن  ينبغي إجراء الحرق فقط (ي

بالنباتات، ينبغي ترطيب النباتات قبل بدء الحرق، ويجب تموضع العّمال في هذه  ىكان محيط المنطقة الواجب حرقها مغط
 المنطقة مع معدات مكافحة الحرائق للسيطرة على الحريق.

 مرافق مواقع العملتلوث الناتج عن النفايات في ال 9ج.

 ينبغي أخذ حماية البيئة في الحسبان أثناء اختيار الموقع والتخطيط لتصميم مواقع العمل ومرافق اإلقامة الموقتة.

نظم المياه الجوفية(، ينبغي إنشاء وتشغيل مواقع العمل ومرافق اإلقامة الموقتة على نحو يحّد من تلوث األرض أو نظم المياه )بما يشمل 
 إلى أدنى مستوى ممكن اآلثار على الحياة النباتية والمساكن الطبيعية للحياة البرية.خفض و

مواقع مرافق اإلقامة الموقتة بالتشاور مع الرجال والنساء من المجتمعات المحلية للحرص على عدم التأثير  اختيارعند االقتضاء، يجب 
 الظروف المحلية واألنشطة االقتصادية والقيم االجتماعية والثقافية المحلية.على سلباً 

 يتعلق ببنائها. المحلية في ما وأ القواعد الوطنيةجميع لينبغي أن تمتثل مرافق اإلقامة الموقتة 

 المراحيض 9.1ج.

 ال ينبغي أبداً رمي النفايات البشرية في المجاري المائية أو على سطح التربة.

 متى أمكن، ينبغي استخدام المراحيض الموقتة في كافة مواقع األعمال المتعلقة باأللغام ومرافق اإلقامة الموقتة. ينبغي تزويد المراحيض
بخزانات تعفين ضخ محتواها نحو شاحنات نقل مياه الصرف الصحي ليتم التخلص منها، أو يجب وصلها  ن  الموقتة بصهاريج تخزين يمك

 وتصريف المياه بشكل آمن. ينبغي توفير مرافق منفصلة بحسب الجنس مع األخذ في عين االعتبار حاجات الرجال والنساء.
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أمتار عن  6أقّله شخص على األقّل. ينبغي أن يتواجد على بعد  20عند استخدام المراحيض الحفرية، ينبغي توافر مرحاض واحد لكل 
 .كافة المجاري المائية واآلبارعلى األقّل عن  متراً  20أي موقع إقامة أو منطقة لتحضير الطعام، و

 تسمح لها بتلويث إمدادات المياه المحيطة بها.ينبغي بناء كافة المراحيض الحفرية بطريقة ال 

متراً.  1.5أن يكون عمقها على األقّل ، وسنتمتراً  75×  30األقّل يجب أن تكون مساحة المراحيض ضحلة الخندق )لبضعة أيام( على 
الئها، يجب أن تتم تغطيتها بما متراً. عند امت  2.75  –  2أّما المراحيض عميقة الخندق )لبضعة أشهر(، فيجب أن يكون عمقها على األقّل  

 ال يقّل عن نصف متر من التربة. 

 النفايات المنزلية 9.2ج.

ينبغي التخلص من النفايات الناتجة عن الموقع في مواقع موافق عليها للتخلص من النفايات. كما يجب تنظيف أي نفايات تسكب خالل 
 عملية إزالة النفايات.

 الحصول على موافقة المجتمعات/السلطات المحلية، وفي المواقع التي تمت الموافقة عليها.ال يجب طمر النفايات إاّل بعد 

واآلبار، ويجب أن يضمن موقعها وكيفية بنائها عدم تلويثها للمياه الجوفية. ينبغي   المائيةمجاري  الينبغي أن تكون حفر النفايات بعيدة عن 
لجوفية مترين اثنين على األقّل. ينبغي أن تكون حفر النفايات عميقة بما فيه الكفاية لوضع أن تكون المسافة بين قاا الحفر ومنسوب المياه ا

 غطاء من التربة سمكه متر واحد فوق الحفر بعد امتالئها.

 ينبغي الحرص على عدم طمر أي مواد خطرة )مثالً: المنتجات النفطية، المعادن الخطرة، إلخ(.

 مياه الصرف الصحي 9.3ج.

في حفر تشرب كبيرة بما فيه الكفاية الستيعاب كمية مياه الصرف مياه الصرف الصحي الناتجة عن الغسل واالستحمام والطبخ    صبّ   ينبغي
سنتمتراً، ويجب أن يكون عمقها على األقّل متراً  75سنتمتراً ×  75الصحي المنتجة. وينبغي أن تكون مساحة حفر التشرب على األقّل 

 واحداً. 

 المحليةمياه إمدادات ال 10ج.

إمدادات المياه للمجتمعات المحلية؛ إاّل في حال تم التشاور مع المجتمعات على على نحو ال يؤثر  المحليةينبغي إنشاء إمدادات المياه 
 المحلية حول هذه المسألة ووافقت هذه األخيرة على ترتيبات معّينة.

 زيوت ومواد التشحيممناطق الوقود وال 11ج.

التي تلحق بالبيئة،  العكسيةينبغي تنفيذ عمليات تشغيل وتصليح وصيانة وتقديم معدات األعمال المتعلقة باأللغام على نحو يحّد من اآلثار 
 السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام.متطلبات وبما يتماشى مع متطلبات تقييم األثر البيئي والمتطلبات اإلدارية و

حاالت ينبغي على منظمات األعمال المتعلقة باأللغام أن تحرص على تطبيق اإلجراءات الالزمة الحتواء وتنظيف على وجه السرعة أي  
والزيوت ومواد التشحيم والتخلص منها  دللوقود أو الزيوت أو مواد التشحيم. ينبغي جمع المواد الملوثة التي تحتوي على الوقو انسكاب

ة الخاضعة للمراقبة. وبشكل بديل، ينبغي التخلص من المواد في موقع معيّن توافق عليه السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة في مدافن القمام
 باأللغام، حيث يمكن منع تسّرب المواد إلى التربة.

لوقود والزيوت ومواد التشحيم وحيثما تدعو الحاجة إلى إنشاء مرافق لتخزين الوقود، يجب اتخاذ اإلجراءات الوقائية للحرص على تخزين ا
 على نحو آمن وعدم تلويثها للتربة أو المياه الجوفية. ينبغي أن تشمل هذه اإلجراءات الوقائية ما يلي:

 متراً من المجاري المائية؛ 30على بعّد أقلّه مرافق تخزين الوقود  كافةوضع  (أ
 منتظم للتأكد من عدم وجود أي حاالت تسريب؛ صيانة كافة حاويات التخزين والصهاريج ومعدات توزيع الوقود بشكل (ب
و القيام بتزويد المركبات والمعدات بالوقود على سطح صلب أو على أحواض تقطر للحرص على جمع أي وقود أو زيوت أ (ج

 مواد تشحيم مسكوبة والتخلص منها على نحو مقبول بيئياً. 

 مناطق الصيانة 12ج.

إصالح أو غسل المركبات واآلالت والمعدات في مواقع العمل، ينبغي تحديد مناطق معيّنة لهذه األنشطة. عندما تدعو الحاجة إلى صيانة أو  
 وتشمل التدابير الوقائية البيئية الواجب اتخاذها ما يلي:

 ال ينبغي ترك مياه الصرف الصحي تصل إلى المجاري المائية؛ (أ
 تقطر أو وعاء مناسب آخر والتخلص منه على نحو مقبول بيئياً؛   ينبغي احتواء الزيت الذي يتم تصريفه عبر استخدام أحواض (ب
يجب التخلص من القطع المستخدمة وما ينتج عن الصيانة وغيرها من النفايات )باستثناء نفايات الزيوت( كما يتم التخلص من  (ج

 النفايات المنزلية.
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 ما بعد إنجاز عمليات األعمال المتعلقة باأللغام 13ج.

الفائضة والسياج )باستثناء عالمات مليات األعمال المتعلقة باأللغام، ينبغي التخلص من كافة األبنية والمعدات والمواد بعد إنجاز كافة ع
. ينبغي ملء حفر المراحيض وحفر التشرب وحفر النفايات، وتغطيتها المماثلةالمواد  المناطق الخطرة التي لم يتم تطهيرها( وغيرها من

 .للنباتات التجدد الطبيعيبالتربة، كما يجب تثبيت سطح األرض فوقها لمنع التعرية وإلتاحة 

لها استخداماً  في حال لم تدعو الحاجة بعد اآلن إلى مواد أو معدات معيّنة لكن يمكن للمجتمعات المحلية أن تعيد استخدامها أو أن تجد
 معيناً، فيجب تسليمها لها.

، إزالة كافة المواد والمعدات الموجودة على سطح األرض بعد عمليات التطهيرينبغي تنظيف مناطق التطهير ومكاتب الموقع، بما يشمل 
وا من األعمال إلى ما كانت . ينبغي إعادة كافة المناطق التي جرى فيها أي نهاوالتخلص من كافة قطع الخردة الكبيرة ردّ ويشمل ذلك 

 عليه قبل العمليات.

، ينبغي ترميم المنطقة المستخدمة وفقاً لمتطلبات السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة الذخائر والمواد المتفجرةعند توقف عمليات التخلص من  
لمستخدمة للتخلص من الذخيرة والمتفجرات باأللغام وبالتشاور مع السلطات والمجتمعات المحلية. عند االقتضاء، يمكن تسليم األرض ا

 .8.30من خالل عمليات التفجير بشكل رسمي وفقاً ألحكام المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 الخطر المتعلق بالتراث 14ج.

عند إجراء عمليات األعمال المتعلقة باأللغام في مواقع تشمل مناطق ذات أهمية ثقافية وتاريخية، ينبغي على منظمات األعمال المتعلقة 
 باأللغام أن تتخذ كافة الخطوات العملية لمنع إلحاق الضرر بهذه المواقع. 

ة لالنفجار التي يتم العثور عليها في موقع العمل إلى منطقة أخرى وقد تستوجب هذه األعمال نقل كافة األلغام أو مخلفات الحرب القابل
 ليتم تدميرها فيها. في حال لم يكن آمناً نقل هذه القطع وال مفّر من التدمير في الموقع، ال بد من القيام بأعمال حمائية.

ت أهمية ثقافية أو تاريخية، يجب إيقاف األعمال في عمليات األعمال المتعلقة باأللغام يشتبه بأنها ذا أثناءقطعة ما  العثور علىفي حال 
 .هاهذه المنطقة وإبالغ السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام عن

ً للقانون الدولي اإلنساني. و في هذا في حال العثور على بقايا بشرية خالل عمليات األعمال المتعلقة باأللغام، ينبغي إجراء العمل وفقا
 المزيد من المبادئ التوجيهية.  10.10حظة الفنية بشأن اإلجراءات المتعلقة باأللغام توفر المالالصدد، 
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 د الملحق 
 )إبالغي( 

 المبادئ التوجيهية لتقييم األثر البيئي 
 
 الهدف من تقييم األثر البيئي 1د.

علقة يتّسم تقييم األثر البيئي بأهمية بالغة الكتساب المعرفة حول اآلثار البيئية المحتملة واتخاذ القرارات المستندة إلى المعلومات المت
المشاركة مع المجتمعات المحلية والجهات المعنية األخرى. إن تقييم األثر البيئي هو كما يسّهل بإجراءات الحماية والحد من المخاطر. 

 لية شاملة ورسمية توفر للجهات المعنية الثقة أنه تم تحديد الجوانب البيئية ذات الصلة بشكل تاّم، وتقييمها بالشكل المناسب، وأنه تمعم
برر نطاق وقيمة يبيئي بشكل كامل في الحاالت التي الثر األتحديد إجراءات الحّد من المخاطر بشكل فعال. في حين يمكن استخدام تقييم 

عمال األقع امو جميعفي نفسها المبادئ الكامنة  تصلح، استخدامه ومدة ومقربة عمليات األعمال المتعلقة باأللغام من مواقع حساسة بيئية
المبادئ والمكونات المناسبة  ىتبنتثر البئي ونهج تقييم األلالمتعلق باأللغام. وتشجع منظمات األعمال المتعلقة باأللغام على أن تضطلع 

 حيثما أمكن لتعتمدها في كافة مواقع األعمال المتعلقة باأللغام.

 لسلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغامالخاصة باالمبادئ التوجيهية  2د.

م األثر البيئي بهدف تزويد المشغلين بالمتطلبات تعّد السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام مسؤولة عن ضمان التنفيذ الفعال لتقيي
. تقدم القائمة التالية النقاط األساسية التي يجب أن توليها السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة العكسيةواألهداف لحماية البيئة والحّد من النتائج  

 باأللغام االهتمام ضمن تأديتها لمسؤولياتها: 

 . العمل األولي1

 لتطهير؛تؤثر في عمليات المسح وايمكن أن  وثائق السياسات والتشريعات البيئية على المستويين الوطني والدولي والتي  تحديد   (أ
 المشتبه بها والمناطق المؤكدة خطرها؛ ذات الصلة إجراء دراسة مكتبية حول الجوانب البيئية للمناطق (ب
 تحديد متطلبات وأهداف حماية البيئة وإجراءات الحّد من المخاطر؛ (ج
 نفجار؛تحديد الجهات المحلية والوطنية والدولية المعنية بالبيئة وتطهير األلغام ومخلفات الحرب القابلة لال (د
 تحديد مصادر القدرة أو التمويل اإلضافية المرتبطة بالمسائل البيئية. (ه

 
 . العمل الميداني:2

وتعيين المنظمة التي تنفذ تقييم األثر البيئي في الميدان )في حال عجزت السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أو تحديد  (أ
 بسبب عدم توفر القدرة(؛مركز األعمال المتعلقة باأللغام عن القيام به 

واالستفسار عن مخاوفهم التواصل مع الجهات المعنية والمجتمعات المحلية، بما يشمل الرجال والنساء من مختلف المجموعات،   (ب
 البيئية؛

 جهة االتصال ضمن الجهات المعنية؛تحديد  (ج
 الجهات المعنية المحلية؛ التي تقّدمهاضافية اإلمعلومات المعارف والتكملة تقييم األثر البيئي ب (د
 التحقق من صحة ما خلصت إليه الدراسة المكتبية؛ (ه
 التحقق من صحة المتطلبات المقترحة وإمكانية تحقيق األهداف. (و

 . إسناد المهام أو إجراء المناقصات:3

 تقدم العروض؛فة بإنجاز العمل أو التي توافر وثائق السياسات والوثائق القانونية وإتاحتها للجهات المكلّ  (أ
 شمل أوامر المهام أو المناقصات لمتطلبات معيّنة بشأن حماية البيئة المحددة في تقييم األثر البيئي؛ (ب
 شمل وثائق المناقصة أو أوامر المهام ألهداف حماية البيئة المحددة في تقييم األثر البيئي؛ (ج
 ت واألهداف المحددة في تقييم األثر البيئي؛لمتطلبالشمل معايير اختيار العروض لتقييم مدى تلبية مشغل العطاء  (د
تقديم مشغلي العطاءات/المكلفين خطة لحماية البيئة والحد من المخاطر وغيرها من الوثائق ذات الصلة )السياسات،  (ه

 إجراءات التشغيل القياسية(؛
 .يجب أن تكون مسؤولية العمل المتعلق باألثر البيئي جزءاً ال يتجزأ من اإلسناد أو العطاء (و

 . المراقبة والتقييم خالل عمليات األعمال المتعلقة باأللغام:4

 مراقبة االمتثال للمتطلبات والتقدم المحرز نحو تحقيق األهداف المحددة في تقييم األثر البيئي؛ (أ
 استناد التقييم إلى المتطلبات واألهداف المحددة في تقييم األثر البيئي؛ (ب
 لبيئة وإحاطته بها؛حماية ا لتزويد المشغل بالمالحظات حو (ج
 إجراء التقييم الميداني بعد مرور عام واحد على إنجاز األعمال لتقييم متطلبات التقييم األثر البيئي وأهدافه. (د

 

 . التوثيق5
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 إنشاء والمحافظة على وتأمين وحفظ سجالت نتائج تقييم األثر البيئي ومتطلبات وأهداف حماية البيئة؛ (أ
 وتأمين وحفظ سجالت الحوادث البيئية؛إنشاء والمحافظة على  (ب
 إنشاء والمحافظة على وتأمين وحفظ سجالت الدروس المستخلصة وأفضل الممارسات؛ (ج
 إنشاء والمحافظة على وتأمين وحفظ سجالت وثائق المشغلين )الخطط، السياسات، إجراءات التشغيل القياسية(. (د

 لمشغلينالخاصة باالمبادئ التوجيهية  3د.

راء العمليات وفقاً للمتطلبات واألهداف المحددة في تقييم األثر البيئي. يجدر بكافة الجهات المعنية أن تحرص جالمشغلون مسؤولية إيتولّى  
م على فهم هذه المتطلبات وتلبيتها وتوثيقها. وتوفر القائمة أدناه النقاط األساسية التي يجدر بالمشغلين أن يركزوا عليها أثناء تلبيته

 اتهم:لمسؤولي

 :إسناد المهام أو إجراء المناقصات. 1

 تستند متطلبات وأهداف حماية البيئة في العطاء/أمر المهام إلى تقييم األثر البيئي؛ (أ
 فهم وتوثيق المتطلبات واألهداف )السياسات، والتشريعات، ونتائج تقييم األثر البيئي(، أو طلب التفسيرات والوثائق؛ (ب
ائق الداخلية حول حماية البيئة وإتاحتها للسلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام الحرص على إنجاز وتوافر الوث (ج

 )السياسات، إجراءات التشغيل القياسية، الخطط(؛
تحقق األهداف المحددة في تقييم األثر سلمتطلبات واالمنظمة  تلبيس ة والحد من المخاطر تظهر كيفيتقديم خطة للحماية البيئ (د

 البيئي.

 ط:. التخطي2

 الحرص على تطابق القدرة على حماية البيئة والتوعية بشأنها مع المتطلبات واألهداف المحددة في تقييم األثر البيئي؛ (أ
 ضمان أن الخطط تستوفي المتطلبات المحددة في تقييم األثر البيئي؛ (ب
المتعلقة باأللغام حول متطلبات توفير المالحظات )الدروس المستخلصة وأفضل الممارسات( للسلطة الوطنية لألعمال  (ج

 وأهداف حماية البيئة.
 
 . الرقابة والتقييم:3

 في العطاء/العقد/أمر المهام في نظام إدارة الجودة الداخلية؛ودمج المتطلبات واألهداف المحددة في تقييم األثر البيئي  (أ
 اتصال لتنفيذ متطلبات وأهداف حماية البيئة؛تعيين جهة  (ب
 لقة بحماية البيئة ضمن نظم اإلبالغ.شمل المعلومات المتع (ج

 . التوثيق4

إنشاء والمحافظة على وتأمين وحفظ سجالت وثائق السياسات والتشريعات التي تقدمها السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة  (أ
 باأللغام؛

 إنشاء والمحافظة على وتأمين وحفظ سجالت التقارير المتعلقة بحماية البيئة؛ (ب
 الدروس المستخلصة وأفضل الممارسات. تأمين وحفظ سجالت إنشاء والمحافظة على و (ج
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 الملحق ه 
 )إبالغي( 

 القائمة المرجعية لإلدارة البيئية 
 

وا ما إذا عولجت الجوانب البيئية عند تشغيل المرافق أكديمكن للمدراء والموظفين التشغيليين أن يستخدموا القائمة المرجعية التالية ليت
 استخدامها.الموقتة أو 

تكون مشاركة النساء غير مجدية في االجتماعات التي يسيطر ما يكون قادة المجتمع ممثلين برجال فقط، أو عندما عند مالحظة:
عليها الرجال، يجب اتخاذ إجراءات معيّنة للحرص على تمثيل النساء في عملية التشاور. يمكن لذلك أن يوّسع نطاق  
حضور القابالت التقليديات، و/أو القابالت، خالل شمل ممثلين عن المنظمات النسائية، والجمهور المستهدف من  
 أو إجراء مشاورات منفصلة مع الرجال والنساء كطريقة لضمان المشاركة النوعية للجنسين. 

 الموقع 1ه.

 بالتشاور مع قادة المجتمعات المحلية. الموقع يتم اختيار ] [
 القائمة.تفضيل الطرق والمواقع  ] [
 تجنّب المناطق المنتجة زراعياً أو الحساسة بيئياً. ] [
التخلص من الفضالت البشرية ومياه الصرف الصحي والنفايات؛ ضمان التوفير اآلمن لما يلي: المياه الصالحة للشرب،  ] [

 وتصريف الموقع. مكافحة الحشرات والقوارض؛ مناولة األغذية وتحضيرها؛ 
 أو الحفر فيها. باتات، أو استخدام التطهير باليد، وتجنّب إلحاق االضطرابات على مستوى التربةتجنّب تطهير الن ] [
بعمق كاٍف يسمح بحفر  التأكد من أنه يتمتعومصفى بشكل جيد، وعند االقتضاء،  الحرص على أن الموقع ثابت ] [

 تشرب مياه الصرف الصحي، وحفر النفايات. المراحيض وحفر  

 إمدادات المياه 2ه.

 إمداد المياه إلى مستخدمي/أصحاب األراضي والمجتمعات. عرقلةجّنب ها على نحو يسمح بتؤإنشا ] [
 اإلمداد آمن لالستهالك البشري. ] [

 
 النفايات الصلبة 3ه.
 
 المحافظة على نظافة كافة المناطق من القمامة والنفايات. ] [
 تخلص بشكل مناسب من الغذاء وغيرها من النفايات.إصدار تعليمات إلى كافة الموظفين لل ] [
 إن حاويات النفايات الصلبة هي: ] [

 كبيرة بما فيه الكفاية لتسع كافة النفايات المنتجة بين مواعيد جمعها. ] [ 
 غيرها من النفايات.عن كافية وتسمح بفصل المواد القابلة لالشتعال  ] [ 
 والحيوانات، ال سيّما القوارض.مقاومة للحشرات  ] [ 
 مصممة الحتواء السوائل المسكوبة. ] [  
 ُمصانة بشكل منتظم. ] [ 

وضع النفايات جانباً إلعادة التدوير أو التخلص منها متى أمكن في مواقع الطمر الموافق عليها. تنظيف أي نفايات  ] [
 طرق.الأو قمامة موضوعة على طول  

 الموقع:في اإللزامي التخلص  ] [
رماد بالتربة بعد كل عملية حرق النفايات الصلبة القابلة لالحتراق بانتظام والتخلص منها في حفرة. تغطية ال ] [ 
 حرق/التخلص منها.  
 حرق النفايات األخرى وطمرها في حفرة بشكل يومي. ] [ 
تواجد كافة حفر الحرق بعيداً جداً عن المجاري المائية لتجنّب تلويث أي مجرى مائي أو بحيرة أو نظام مياه  ] [ 
 ومنسوب المياه الجوفية مترين اثنين على األقّل. ةجوفية. ينبغي أن تكون المسافة بين قاا الحفر  

 التخلص الموافق عليها. جمع النفايات السامة والخطرة والتخلص منها عبر نقلها إلى مواقع ] [

 

 النفايات البشرية 4ه.

 ال يجب رمي النفايات البشرية في المجاري المائية أو على سطح التربة. ] [
صهاريج تخزين يمكن ضخ محتواها نحو شاحنات نقل مياه ( 1عند اإلمكان، استخدام المراحيض الموقتة المزّودة بح) ] [

 للمياه. مناآلتصريف الخزانات تعفين و( 2) موقع الموافق عليه، أوالصرف الصحي ليتم التخلص منها في ال 
 يجب النظر في إنشاء مرافق منقسمة بحسب الجنس: –في حاالت وجوب استخدام المراحيض الحفرية  ] [

 شخص. 20ثمة على األقّل مرحاض واحد لكل  ] [ 
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متر على األقّل عن أي مجرى  20الطعام، وأمتار عن أي موقع إقامة أو منطقة لتحضير  6تبعد على األقّل  ] [ 
 للمياه الصالحة للشرب.مصدر آخر أو  بيرمائي أو   
 بعيداً عن الحفر وليس إلى داخلها. يةمياه السطحالصرف يجب  ] [  
  - 1سنتمتراً، وعمقها  75×  30يجب أن تكون مساحة المراحيض ضحلة الخندق )لبضعة أيام( حوالى  ] [ 
 متر. 1.5  
 .متر 2.75 – 2 حوالىيجب أن يكون عمق المراحيض عميقة الخندق )لبضعة أشهر(  ] [ 
 صب الجير عليها بشكل منتظم. ] [  

 مياه الصرف الصحي 5ه.

 الصحي الناتجة عن الغسل واالستحمام والطبخ في حفر تشرب إاّل في حال كانت الكمية صغيرة.صّب مياه الصرف  ] [
 ال يجب السماح لمياه الصرف الصحي أن تصل إلى المجاري المائية أو المراحيض الحفرية. ] [
 حفر التشرب: ] [

سنتمتراً على األقّل عن  50عددها كاٍف وحجمها يكفي الستيعاب كميات مياه الصرف الصحي المنتجة، وتبعد  ] [ 
 منسوب المياه الجوفية.  
 الحصى واألشجار.  ووضععند األطراف،  وإحكامهابالخيش أو النسيج األرضي أو مواد مماثلة، تمت تغطيتها  ] [ 
 مطهرة.معالجتها بشكل منتظم بالمواد ال ] [ 

 التسريح 6ه.

النفايات، واألخشاب، ووبنية المخيم التحتية، بما يشمل األبنية والمعدات كافة مرافق الدعم الموقتة إزالة بشكل تاّم  ] [ 
 والمواد الفائضة، والسياج وغيرها من المواد. 

ملء حفر المراحيض وحفر التشرب وحفر النفايات وتغطيتها بالتربة، وتثبيت سطح األرض فوقها لمنع التعرية  ] [
 وإلتاحة تجدد النبتات بشكل طبيعي. 

والمجاري المائية الموقتة والخطوط المائية المطمورة، إلخ. وتثبيت المواقع. عند االقتضاء، وضع  إزالة األرضيات ] [
 بة مكان المواد الُمزالة.مواد بديلة مناس 

 إعادة إنشاء اتجاهات المجاري األصلية. ] [
 بقدر ما هو عملي ومرغوب به، إعادة كافة المناطق المتأثرة إلى ما كانت عليه قبل العمليات. ] [
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 ت سجل التعديال
 

 إدارة تعديالت المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام

 
سلسلة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام لمراجعة رسمية على أساس كل ثالث سنوات ولكن هذا ال يمنع  تخضع 

 إجراء تعديالت في خالل هذه الفترة ألسباب تتعلق بالسالمة التشغيلية والكفاءة أو ألغراض التحرير. 
 

وتاريخ وتفاصيل عامة كما هو موضح في الجدول  اً به اً خاصرقم التعديل عطىي ، وعند إجراء تعديالت على هذه المعايير
أدناه. كما يدرج التعديل على صفحة غالف المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام في عبارة تظهر تحت تاريخ الطبعة  

 ". الخ 1رقم/أرقام التعديل المدمجة "
 

التي أجريت قبل تاريخ  لكل معيار. ويتم إدراج التعديالت  الرسمية يمكن إصدار طبعات جديدة عند االنتهاء من المراجعات 
مزيد من  الوحذف محتوى جدول سجل التعديالت. ويبدأ تسجيل التعديالت مرة أخرى حتى يتم إجراء الطبعة الجديدة 

 المراجعات. 
 

الموقع اإللكتروني للمعايير الدولية لألعمال  ترد النسخة المحدثة األخيرة للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام على 
 .www.mineactionstandards.orgالمتعلقة باأللغام 

 

 تفاصيل التعديل  التاريخ  العدد 
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