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 النشرالطبع وحقوق 

 

 ال. المتحدة لألمموحقوق الطبع محفوظة  ،امأللغعمال المتعلقة باألمم المتحدة هذه معياراً دولياً لألوثيقة ا تشّكل

غرض  ألي أوشكال أو بأي وسيلة أليجوز إعادة نسخها أو تخزينها أو نقلها أو أي جزء منها بأي شكل من ا

بة بالنياالتي تعمل  غامأللمال المتعلقة باألعم المتحدة لألمآخر من دون الحصول على إذن خطي مسبق من دائرة ا

  .مم المتحدةألعن ا

 

 .للبيع ليست الوثيقة هذه
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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 1996الدنمارك في تموز/يوليو عام تقني دولي انعقد في 

، أعّدت مجموعة 1996وفي أواخر عام  كما تم االتفاق على تعريف عالمي جديد لعملية "التطهير". ،والتوصية بها

ير الدولية لعمليات التطهير لألغراض عمل بقيادة األمم المتحدة المعايير المقترحة في الدنمارك، وصاغت المعاي

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

1997.  

ومنذ ذلك الحين توسع نطاق هذه المعايير األصلية لتشمل المكونات األخرى لألعمال المتعلقة باأللغام ولكي تعكس 

وقد أُعيد تطوير المعايير وأعيدت تسميتها إلى المعايير المعايير. ورات على اإلجراءات التشغيلية والممارسات التغيي

 .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

 . ةمركز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنساني

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

التالي  ويرد أحدث إصدار لكل معيار على الموقعوغير الحكومية. من المنظمات الدولية الحكومية 

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

و فردي أقلّه مرة كل ثالث سنوات لعكس تطّور قواعد على نح 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

التقني ( ومعيار المسح غير IMAS 07.11ينبغي قراءة هذا المعيار باالقتران مع معيار تحرير األرض )
(IMAS 08.10.) 

هامة لتحديد وتأكيد وتحسين تعيين حدود المناطق الخطرة وطبيعة وتوزل  وسيلةالمسح التقني هو عبارة عن 
هي في ضافية اإلتدخالت كافة المنهجيات المسح التقني المدروسة والمبررة على ضمان أن تساعد محتوياتها. 

 إجراء دون الحاجة إلىمن تسمح بتحرير األراضي بثقة ، وتحرص على فعاليتها، وتضمن أنها ضرورية الواقع
 مع عمليات التطهير.يتم دمجه تدخالت تقنية أخرى. ويمكن إجراء المسح التقني كنشاط مستقل أو قد 

هو المسح التقني والغرض من المسح التقني هو تقديم األدلة للتحليل لدعم عملية صنع القرار لتحرير األراضي. 
في منطقة الخطر المشتبه بها أو المؤكد خطورتها،  جرييما  ستخدم أصول المسح والتطهير، وعادةيعملية متدخلة، 

المسح التقني قد يكون نشاطاً  صحيح أن. في ظروف معيّنةمناطق لستخدم أيضاً كوسيلة للتحقيق األولي لمع أنه قد يُ 
، وهذا يعتمد على الظروف هوبعد خالله ومنو التطهير يمكن إجراؤه قبل. غالباً مع التطهيرإاّل أنه يُدمج مستقالً، 

 المحلية وحاجات صنال القرار للمعلومات.

وينبغي  الخطرة في حال وجودها.ضمن ضماناً تاّماً الكشف عن المواد تلمسح التقني بحيث امنهجية لينبغي التخطيط 
إلجراء خالل جمع وتحليل بيانات األداء المناسبة، من أنوال المخاطر المختلفة،  بحسبمراقبة أداء أصول المسح 

 القائمة على األدلة لمستويات الثقة لإلشارة على األهداف.التقييمات 

تم الحصول يالمعلومات التي  بحسبينبغي التخطيط له وتنفيذه وتعديله  ، بلال يحدث المسح التقني كعمل منعزل
معلومات الجديدة المكتشفة أثناء المسح والعليها من خالل الوسائل غير التقنية، بما في ذلك المسح غير التقني، 

مندمجاً مع كون ي وغالباً ماالخاصة بالموقع التشغيلي وبأوضاعه، ظروف لل اً مالئمينبغي أن يكون المسح التقني. 
المسح التقني الوسيلة الرئيسية لتحديد حجم المناطق التي تتطلب التطهير بدقة يشّكل بشكل وثيق.  التطهير الكامل
 ستخدم أيضاً لدعم القرارات حول متى وأين يكون مناسباً وقف التطهير.وبثقة، وقد يُ 

 عنالقليل سوى عرف فيها يُ ال التي  الحاالت. في أمكنلمسح المنهجي كلما على االمسح التقني الموجه  يُفّضل

تقني. وحيث الجهد غير بذل المزيد من الينبغي بشكل عام  ،أسلوب موجه اعتمادستحيل يأنه  لدرجة التهديد المحتمل

يتم الكشف على األقل ه سيوفر المستوى المطلوب من الثقة بأن بحيثينبغي التخطيط له  ،يتم تنفيذ مسح تقني منهجي

 .اواإلشارة إليه إن وجدت مواد خطرةعن دليل واحد يثبت وجود 

تحليل حول طبيعة جراء " إلالملموسةالمصدر األساسي للبيانات " متفجرة ذخائراألدلة المادية على وجود  تشّكل

في إطار عملية تحرير األراضي  األهمّ القيمة ذات بالبيئة المحيطة. وبهذا تعتبر  اوتوزل المواد الخطرة وعالقته

وال  ،لتسجيل مثل هذه البياناتفقط فرصة واحدة  ثمةمن الحرص واالنتباه.  ممكن وينبغي التعامل معها بأكبر قدر

ً بدقة واتساق شرط هاواإلبالغ عن هاوتسجيلالبيانات  جمعيُعتبر . ينبغي تفويتها تحرير ة لعمليأي اً من شروط أساسي ا

جمع مثل هذه البيانات من قبل السلطات الوطنية لألعمال المتعلقة لعمليات معايير الينبغي تحديد و. األراضي

 باأللغام.

 سبة.لمسح التقني بحيث يمكن تطوير معايير وطنية مناويحدد المتطلبات الدنيا ليوفر هذا المعيار التوجيهات 
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 المسح التقني

 

  النطاق .1

ل مسؤوليات ويفصّ  ،عملية تحرير األراضي ضمنجراء المسح التقني إ كيفيةهذا المعيار المبادئ ويقدم التوجيهيات بشأن  يحّدد
 األعمال المتعلقة باأللغام.المعنية ب منظماتالالسلطات الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام و والتزامات

 المراجع .2
ترد في الملحق )أ( قائمة بالمراجع المعيارية. المراجع المعيارية هي وثائق مهمة يشار إليها في هذا المعيار وتشكل جزًءا 

 من أحكامه.

 المصطلحات والتعريفات واالختصارات .3
مسرًدا كاماًل لجميع المصطلحات  (IMAS 04.10) 4.10 يرد في قاموس المعايير الدولية لألعمال المتعلّقة باأللغام

 . (IMASوالتعاريف واالختصارات المستخدمة في سلسلة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام )

 
"يجب" و"ينبغي" و"يمكن" لإلشارة إلى درجة االمتثال  اتوفي المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام، تستخدم عبار

 لمنظمة الدولية للمعايير )األيزو(:اومبادئ  إرشادات فيا االستخدام مع اللغة المستخدمة هذ يتوافقو المقصودة.
 
 .تستخدم كلمة "يجب" لإلشارة إلى المتطلبات، والطرق، والمواصفات الواجب تطبيقها من أجل التالؤم مع المعيار (أ
 المواصفات المفضلة؛تُستخدم "ينبغي" لإلشارة إلى المتطلبات أو األساليب أو  (ب
 .إلى الطريقة أو مجموعة اإلجراءات الممكنةتُستخدم "يمكن" لإلشارة  (ت

 
 مواد" إلى عملية تطبيق جميع الجهود المعقولة لتحديد وتعريف وإزالة وجود واشتباه وجود تحرير األرضيشير مصطلح "

ع الجهود المعقولة" من قبل يحدد معيار "جمب أن يُ متفجرة من خالل المسح غير التقني، أو المسح التقني و/أو التطهير. ويج

 السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام.

إلى جهة حكومية في الدولة المتضررة من الذخائر  (NMAA) "السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغاممصطلح " يشير

 تكون لجنة مشتركة بين الوزارات. ماغالباً و ها،وتنسيق تهاباأللغام وإدارالمتفجرة تتولى مسؤولية تنظيم األعمال المتعلقة 

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

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

 مباشرة غير أدلة أساس على المتفجرة بالذخائر معقول اشتباه فيها يوجد منطقة إلى" بها مشتبه خطر منطقة" مصطلح يشير
 .وجودها على

 مباشر دليل أساس على مؤكد بشكل المتفجرة بالذخائر تلوث بها يوجد منطقة إلى" خطورتها مؤكدة منطقة" مصطلح يشير
 .وجودها على

تلوث بالذخائر  وجود حول التقنية، التدخالت استخدام دون من البيانات، وتحليل جمع إلى" تقني غير مسح" مصطلح يشير
، وجوده عدم ومكان المتفجرة بالذخائر التلوث وجود مكان تحديد أجل من ،بها المحيطة والبيئة هاوتوزع هاونوع المتفجرة
 .األدلة توفير خالل من األرض لتحرير القرار اتخاذ وعمليات أولويات ولدعم

تلوث بالذخائر وجود  بشأن المناسبة التقنية التدخالت باستخدام البيانات، وتحليل جمع إلى "تقني مسح" مصطلح يشير
 عدم ومكان المتفجرة بالذخائر التلوث وجود لمكان أفضل تحديد أجل من ،بها والبيئة المحيطة هاوتوزع هاونوع المتفجرة
 .األدلة توفير خالل من األرض لتحرير القرار اتخاذ وعمليات أولويات ولدعم وجوده،

المشتبه بها/المنطقة بعض المناطق داخل منطقة الخطر  منلمسح التقني ا خاللإلى التحقق " الموجه"التحقيق يشير مصطلح 
 .متفجرة ذخائرأن تحتوي على  أكثر من غيرها التي يحتمل (SHA/CHAالمؤكدة خطورتها )
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" إلى عملية منهجية لتطبيق المسح التقني في منطقة الخطر المشتبه بها/المنطقة المؤكدة التحقيق المنهجييشير مصطلح "
معيّنة يحتمل أكثر من غيرها أن تحتوي على ذخائر متفجرة ضمن  مناطقغياب  عندستخدم . ويُ (SHA/CHAخطورتها )

 منطقة الخطر المشتبه بها/المنطقة المؤكدة.

أو  باأللغام الملوثة" ما يعتبر الحد األدنى المقبول من الجهد لتحديد وتوثيق المناطق جميع الجهود المعقولةيصف مصطلح "
 االلتزام اعتبار يتمّ  عندما"جميع الجهود المعقولة"  تطبيق تميمكن القول أنه و. المتفجرة الذخائر بوجودإزالة وجود أو االشتباه 

 .المتوقعة للنتائج بالنسبة معقول غير اإلضافية بالموارد

 (2م) الملغاة األرض

بعد إجراء عمليات المسح غير التقني  المتفجرة بالذخائرهي المنطقة المحّددة المصنفة ملغاة نظًرا لعدم وجود أدلّة على تلوثها 

 . ((CHAوالمناطق المؤكدة خطورتها  (SHA)لمناطق الخطر المشتبه بها 

 

 (2م) المخفضة األرض

لمناطق الخطر المشتبه  التقني المسح اجراء بعد المتفجرة بالذخائر التلوث بوجود دليل على تحتوي ال أنها تبين محددة منطقة
 .((CHAوالمناطق المؤكدة خطورتها  (SHA)بها 

 

 (2)م األرض المطهرة

 المحددة على عمق محدد. المتفجرة الذخائر مخاطرمنطقة محددة تم تطهيرها من خالل إزالة و/أو تدمير جميع 

 

 المتطلبات العامة .4

 مبادئ المسح التقني 4.1

 ؛السالمة ينبغي أن تلبي منهجية المسح التقني متطلبات (أ

البيانات و التحليالتمنطقة، واالستفادة من جميع الحتمل وجوده في يمسح تقني إال إذا تم تقييم ما  أيال ينبغي إجراء  (ب

 الصلة؛والمعلومات ذات 

 تثبت أدلة ستظهر تقييمه، تم الذي التلوث وجود حالة في بأنه الثقة من عالية درجة التقني المسح منهجية توفر أن ينبغي (ج

  وجوده؛

 المنهجي؛ التقني المسح على الموجه التقني المسح تفضيل ينبغي (د

 وتوّزعه؛ التلوث بطبيعة المتعلقة المعلومات على الحفاظ إلى حاجة أي التقني المسح منهجية تعكس أن ينبغي (ه

 لتلبية كافية بدقة عنها اإلبالغ يتم وأن وأين، به القيام تم وما وأين، عليه العثور تم ما تفاصيل تسجيل يتم أن بغيني (و

 .بهفي البيئة المحيطة  التلوث وتوّزل وطبيعة لنول مفيد بتحليل والسماح بها المعمول المعايير

 في الثقة على والحفاظ وإنشاء التقني المسح وممارسات إجراءات بتحسين للسماح التقني المسح نوعية مراقبة ينبغي (ز

 . المحررة واألراضي المقدمة المعلومات نوعية

 عملية المسح التقني 4.2

 ةويتم تعريف منطقة مؤكد. متفجرة ذخائريتم تعريف منطقة الخطر المشتبه بها على أساس أدلة غير مباشرة على وجود 

. وتختلف جودة وتفاصيل هذه األدلة من منطقة ألخرى وتحدد متفجرة ذخائر خطورتها على أساس أدلة مباشرة على وجود

 خطورتها. ةتحديد حدود مناطق الخطر المشتبه بها والمناطق المؤكد مكنيدقة والثقة ال من مدى أي إلى
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ألصول ا التزاممنطقة الخطر المشتبه بها إلى مسح غير تقني قبل  تخضع أن يجب همبدأ االستجابة التدريجية إلى أن يشير

المسح التقني. وينبغي أن يشمل المسح غير التقني تحديد وتسجيل المعلومات المناسبة للمساعدة في تطوير المسح التقني ب

 الموجه، وكذلك المنهجي.

 

 يتطلب التخطيط للمسح التقني ما يلي:

 ؛خطورتها ةبها/مناطق مؤكدمراجعة جميع المعلومات المتوفرة المتعلقة بالمنطقة وأي مناطق خطر مشتبه  (أ

 ؛تحليل خصائص التلوث والتوزل النمطي في المواقع داخل المنطقة/مسرح العمليات (ب

 ؛تقييم أنوال التلوث المحتمل وجوده واحتمالية كثافته وتوزعه في المنطقة (ج

كذلك أي متطلبات كيد متطلبات جمع المعلومات، كما هو محدد في المعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام، وأت (د

 ؛إضافية خاصة بالموقع أو بالظروف

أنوال التلوث المتوقعة في دور المسح التقني )الذي قد ال يكون  مع بالمقارنةالنظر في أداء األصول المتوفرة  (ه

 بالضرورة نفس أداء هذه األصول في دور التطهير(

 تحديد المناطق التي تبرر التحقيق الموجه (و

 أعاله 4.1لبي المبادئ الموضحة في تطوير أسلوب مسح تقني ي (ز

 هامة إضافية معلومات تتاح عندما أو اكتشافه، يتم ما بحسب التقني المسح إجراء أثناء في متكّررة مراجعات إجراء ينبغي

 من أي في تغيير على تنطوي جديدة معلومات أي توفرت كلما المراجعات إجراء خاصة بصفة وينبغي .أخرى مصادر من

 الناتجة التقني المسح خطة علی تغييرات أي توثيق وينبغي. التقني المسح خطة وضع في المستخدمة واالفتراضات التقديرات

 .التغييرات أسباب ذلك في بما المراجعات، هذه عن

تقرير  إن. وموثوقية بثقة األراضي تحرير بها يتم التي الكفاءة لتعزيز بارزةاً دمج المسح التقني بالتطهير فرصً  يوفر أن يمكن

اً من التطهير إلى المسح التقني، ومتى يكون الوقت ذا ومتى التحول من المسح التقني الى التطهير، ومتى التحول رجوعً إما 

. وينبغي تهاومصداقي تهايقاف عمليات المسح التقني بشكل كامل، هو أمر أساسي لنجاح عملية تحرير األراضي وفعاليإلاً مناسبً 

وينبغي  ،طبيعة وتوزل التلوثب المتعلقةاألدلة  بحسبوضع معايير مرتبطة بقرارات التحول/التوقف، ومراجعتها وتحديثها، 

 األوضال والظروف المحلية.ب خاصةأن تكون 

 استناًدا المصاحبة، األجهزة وكثافة النمطي وتوّزعه الموجود التلوث نول العازلة والمناطق التراجع تعاريف تعكس أن وينبغي

 يستخدمها التي األساليب حول معلوماتال عن فضالً  والتطهير، التقني المسح عمليات أثناء في جمعها جرى التي األدلة إلى

 أثناء في جمعت التي الجديدة األدلة لمراعاة مناسبة زمنية فترات على وتحديثها التعاريف هذه. وينبغي مراجعة المقاتلون

 .الميدانية العمليات

ينبغي على السلطات الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام النظر في تفويض السلطة التخاذ القرارات حول التراجع والمناطق 

 العازلة للمستوى األنسب.

 المتعلقة اللألعم الدولية المعايير متطلبات مع التقني بالمسح مرتبطال سواراأل إنشاء أو عالماتال وضع أن يتماشى ينبغي

 .8.40 باأللغام
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 مجاالت وتحديد التقني المسح فعالية تقييم في التطهير أو التخفيض أو اإللغاء بعد األراضي رصد نتائج استخدام وينبغي

 .األراضي تحرير عملية إطار في التقني المسح في الثقة على والحفاظ التحسين

 

 التقاريرجمع المعلومات، والتوصيات وإعداد   4.3

 :رئيسية أغراض ثالثة التقني المسح أثناء في جمعها تمي التي المعلومات تتضمن

 ؛بشكل أدق وتحديد طبيعتها ومدى توزعها متفجرة ذخائرتأكيد وجود  .1

 اتخاذ قرارات صحيحة وفعالة ضمن عملية تحرير األراضي؛ علىالتحليل لمساعدة صنال القرار  إجراء .2

 السكان المحليين.يشمل  بماخلق الثقة والمحافظة عليها في مصداقية قرارات تحرير األراضي بين الجهات المعنية،  .3

 بحسبأيضاً  تختلف ولكنها متشابهة،( إلخ والتخطيط، األولويات، لتحديد) المعلومات مستخدمي احتياجات تكون ما وغالبًا

ينجح المسح  . والالبرامجية أو الوطنية أو اإلقليمية األصعدة مختلف على نطاقًا أوسع وباعتبارات بالمنطقة الخاّصة لظروفا

 احتياجات مستخدمي المعلومات. التقني في تحقيق أهدافه ما لم يلّب  

 أثناء المسح التقني ينبغي جمع المعلومات التالية كحد أدنى: وفي

 ؛المحتملة تهوكثاف اهومد تلوث بالذخائر المتفجرة تفاصيل أي دليل على وجود (أ

 أثناء المسح؛ فيالعثور عليها  التي تم المتفجرة الذخائر تفاصيل نول، ومكان، وعمق وحالة أي من (ب

 دلة الحالية المسجلة؛أدلة جديدة تؤكد، أو تثير الشك، في األ (ج

، والتضاريس، والتربة، والتلوث بالمعادن، والغطاء النباتي، وأي تغييرات االنحدارتفاصيل األرض والبيئة من حيث  (د

، وترسب التربة بفعل الرياح/الفيضانات، واالنهيارات(، والبنية التعريةفي األرض منذ وضع/نشر المواد الخطرة )مثل 

 أو العوامل المناخية التي قد تكون مهمة. التحتية المجاورة والطقس

 للمنطقة، رقمية خريطة خريطة، رسم) للموقع تفصيلية خطة إعداد أيًضا ينبغي أعاله، الواردة المعلومات إلى باإلضافة

 :أدنى كحد الخطة تتضمن أن وينبغي(. ذلك إلى وما جوية، صورة

 أصول المسح التقني، وطرق الدخول اآلمنة؛ تغطيها التيممرات استطالعية )في حال استخدامها(، المنطقة  (ه

 نقاط مرجعية، نقاط اإلسناد، نقاط التحول والنقاط الوسطية كما هو مالئم؛ (و

 كان معروفاً(؛ حال فيالمرئية ونمطها ) المتفجرة بالذخيرة موقع التلوث (ز

 مخلفات الحرب القابلة لالنفجار التي وجدت/دمرت فيما مضى، أو خالل المسح التقني؛/كل األلغام موقع/مواقع  (ح

 لخ.؛ إشجار، المعالم الطبيعية البارزة مثل أرض مرتفعة، ومسارات المياه، واأل (ط

 المعالم البارزة التي من صنع اإلنسان في المنطقة؛ (ي

 .خدمي المعلومات والمحللينأي معلومات أخرى من المحتمل أن تكون مفيدة لمست (ك

 لألعمال الدوليمعيار الينبغي أن تلبي عملية جمع البيانات الحد األدنى من متطلبات جمع البيانات/المعلومات الموضحة في 

وينبغي استخدام الوسائل المناسبة، وتلبية متطلبات الدقة المحددة من قبل السلطة الوطنية لألعمال  .7.11 باأللغام المتعلقة

 لقياس وتسجيل بيانات المكان والوضع.  ،لمتعلقة باأللغاما
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 مخرجات المسح التقني .5

 عام 5.1

 

 تشمل مخرجات المسح التقني ما يلي:

 ؛المتفجرة بالذخائرتعريف أي منطقة تحتوي على تلوث  (أ

  ؛المتفجرة بالذخائر ملوثة أنها على تحديدها تم منطقة ألي األولي التطهير لتخطيط إضافية معلومات (ب

ثبات، بما يرضي مستخدمي األرض، إ( التي قد تكون كافية لتحديد والمعقولةاألدلة )تم جمعها من خالل بذل كل الجهود  (ج

 ؛ المتفجرة بالذخائرأن منطقة ما خالية من التلوث 

 معلومات إضافية لوضع أولويات العمل في المستقبل. (د

 التوصيات  5.2

 توصيات حول ما يلي: قد يصل تقرير المسح التقني إلى

 األدلة المكتشفة أثناء المسح؛ بحسبتعديل حدود منطقة الخطر المشتبه بها/المنطقة المؤكد خطورتها  (أ

 ؛ المتفجرة بالذخائر العمق المقترح لتطهير مناطق محددة حيث تم تحديد التلوث (ب

 األصول الستخدامها في مناطق محددة.المصادر الموصى بها إلجراء األنشطة الالحقة، مثل التطهير، بما في ذلك  (ج

 التخفيض بالمسح التقني 5.3

" لتحديد وتعريف وإزالة كل المعقولةأنه تم بذل "كل الجهود  تأكيدقد يتم تحرير األراضي من خالل تخفيضها عندما يمكن 

 المناسب في ما يتعلق بالنتائج المتوقعة.، وأن تطبيق المزيد من الجهد سيكون من غير متفجرة ذخائر وجود أو اشتباه وجود

 أن المتوقع من كان تطبيقها تم التي الجهود أنّ  نبيّن أن الّضروري من التقني، المسح خالل من األرض تخفيض يتم ولكي

ت من أجل القيام بذلك ينبغي على الهيئات والمنظمات والوكاالو. موجوداً  كان إذا تلوث وجود على أدلة معقول بشكل تحدد

 أن تكون قادرة على تأكيد ما يلي:

 ؛معقوالً  المتوقع التلوث تقييم كان (أ

  المحتمل؛ التلوث لتقييم مناسبة المستخدمة والمنهجية المستخدمة التقني المسح أصول كانت (ب

 .تلوث وجود على دليل أي تقدم ال أنها على معقول بشكل اعتبارها يمكن تلّوث فيها يوجد ال التي المناطق إنّ  (ج

 للمتطلبات الواردة في المعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام. اوالقرارات واإلجراءات وفقً  اتينبغي توثيق التقييم

 معقولةجميع الجهود ال  5.4

وتشمل أيضاً  ،المسح ذلك في بما أوالً،" المعقولة الجهود جميع"بذل  التقني المسح خالل من األراضي تحرير شروط تشمل

. ويفسر كذلك المنطقةفي  المتفجرة بالذخائر تلوث وجود على دليل يوجد ال أنه الموثوقية من عالية بدرجة إثباتالقدرة على 

 ".المعقولة الجهود جميع( مفهوم "IMAS 07.11) 7.11الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  المعيار

في ما يتعلق بالمسح  معقولأمثلة على الجهود التي ينبغي توقعها بشكل القائمة التالية على سبيل المثال ال الحصر  تشمل

 التقني:

 العمليات؛ منطقة في وخصائصه التلوث طبيعة لفهم الجهود بذل (أ

 تقنيال مسحالخطط  في عكسهاو اأنوال المخاطر، ومراجعته مع بالمقارنةإثبات أنه تمت مراقبة أداء أصول المسح  (ب

 عمليات؛الو
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يعكس فهم  ماالمتاحة،  والتحليالت تقديم أدلة على أنه تم إجراء التخطيط المناسب، باستخدام جميع المعلومات (ج

 طبيعة وخصائص التلوث باإلضافة إلى أداء مختلف أصول المسح؛

 جهود إدارة الجودة المناسبة لألشخاص والمعدات واإلجراءات والمعلومات المرتبطة بعملية المسح التقني؛  بذل (د

لين، على أساس تحليل ومراجعة جميع المعلومات المتاحة.لين ومخوّ القرارات من قبل أشخاص مؤهّ  اتخاذ (ه

  

انب التخطيط والتشغيل والمراجعة ومراحل صنع " على نظام متكامل يتناول جميع جوالمعقولةالجهود  جميعيعتمد تطبيق "

جميع  ضمنالجهد  بذلتطبيق قدر كبير من الجهد لناحية واحدة من غير المحتمل أن يلبي المتطلبات إذا لم يتم  القرار. إنّ 

 النواحي األخرى.

 

 طرق المسح التقني .6

 عام 6.1

والبرامج. وينبغي أن  اتالمنظممستويات عدة في  علىة جمع المعلومات لدعم عمليات صنع القرار المسح التقني هو عمليّ 

 .4.1الفقرة  في الواردة متطلباتالي أي تقييم أو منهجية مقترحة يلبّ 

 

األصول والمنهجيات المناسبة، ينبغي على الهيئات والمخططين  تحديد أثناء. هاأصول المسح المختلفة وعيوبميزات  تختلف

 فيالمعلومات عالية الجودة  تؤديالنظر بعناية في أهمية المحافظة على المعلومات لدعم اتخاذ القرارات الالحقة.  والمشغلين

 تستفيد أن يمكن الخصوص، وجه وعلى .المتخذة القرارات فيالثقة  إلى جودة عالية، وبالتالي اتخاذ قرارات ذات إلىالعادة 

 المسح أثناء في عليه العثور تم بما المتعلقة المعلومات على الحفاظ من التقني النشاط وقف توقيت بشأن الفعالة القرارات

 .الالحقة التطهير عملية أو/  و التقني

 

 ما يلي: االعتبارفي عين  المسح دور في المختلفة األصول أداء تقييم يأخذ أن وينبغي

 ل؛وجوانب سالمة األص (أ

 ة الخطرة؛ل على وجود المادّ واألص دلّ تاحتمالية أن  (ب

 انب األخرى في البيئة المحيطة؛وإلى أي مدى سيحافظ األصل على المعلومات المتعلقة بالمواد الخطرة والج (ج

  التقني؛وظيفة المسح لل واألص إجراءسرعة وتكلفة  (د

 البنية التحتية والمناخ.و البيئة المحيطةل في ضوء ومدى مالئمة األص (ه

 د.األصل في وظيفة المسح التقني من حيث مالئمة هذا األصل لنول الخطر المحدّ  استخدامينبغي توثيق قرار 

 اعتماد أصول المسح التقني 6.2

 اعتماد ينبغي مالئًما، ذلك كان وحيثما. الدور لهذا خاّصة بصفة معتمدة التقني المسح في المستخدمة األصول تكون أن ينبغي

 في بمال في دور المسح التقني وقدرة األص حولة ينبغي أن يستند االعتماد على أدلّ  كما. األخطار من معيّنة ألنوال األصول

ً  األصلاستخدام  عند أو وحده األصل بواسطة اإلشارة تحقيق الممكن ومن. خطرة مواد وجود إلى تشير أن احتمال ذلك  وفقا

 (. اآلخر األصول أحد يتبع عندما )مثالً  ومعتمدة محددة منهجياتل

 أو تدميرها أو إزالتها أو األجهزة إلى اإلشارة على قدرتها ذلك في بما للتطهير، كأجهزة األصول استخدام تقييم وينبغي

 .حدة على واعتمادها تفجيرها
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 تصنيف أصول المسح  6.3

ستند إلى يكانت موجودة، ينبغي أن  إذاتصنيف أصول المسح، في ما يتعلق بالثقة بأنها ستشير إلى وجود المواد الخطرة 

 مجموعة من:

  الخطرة؛ المواد وجود إلى لإلشارة األصولتقييم منطق عملية  (أ

 .الجارية العمليات وأثناء التجارب أثناء جمعها تم التي األدلة (ب

 من يُطلب أن ينبغي بذلك، وللقيام .المنطقي التقييم من أكبر حد إلى األدلة الثقة مستوى يعكس أن ينبغي الوقت، مرور ومع

 أي عن فضال الميدانية، العمليات أثناء في المختلفة المخاطر بحسب األصول مختلف أداء عن بياناتال وتقديم جمع المشغلين

 .يتم القيام بها أخرى اختبارات

 ينبغي مراجعة مستويات الثقة على المستويات المناسبة لتأخذ في االعتبار أحدث المعلومات حول أداء األصول. 

قد تختار الهيئات استخدام مجموعات من األصول من أجل تحقيق  ،األصول المختلفةتختلف مستويات الثقة بين  وعندما

 مستويات تصاعدية مقبولة من الثقة.

 والمسح المنهجي الموجهالمسح  6.4

ً  ذلك كان حيثما ينبغي،  إجراء فيها يتعذر التي المناطق وفي .المنهجي التقني المسح على الموجه التقني المسح تفضيل ،ممكنا

ً  المنهجي التحقيق شكل يعكس أن ينبغي ،موجه تحقيق  هاوتوّزع موجودة تكون قد التي التلوث موادل المحتمل للنول تقييما

 .المحتمل

 تحليل الحسبان في يأخذ وأن الخطرة للمواد المتوقع الوجود عن المتاحة المعلومات الموجه التقني المسح يعكس أن وينبغي

 .العمليات مسرح داخل للتلوث األوسع السياق

 :أنضمان ل منهجية المسح، ينبغي وضع المسح التقني في نتائج عالية من الثقة تحقيق مستويات بهدف

 عازلةال مناطقال كافة االعتبار عين في ويأخذ ،لمعلومات المتاحةامستهدفة يستند إلى تحليل المنطقة ال تعريف (أ

 مناسبة؛ال

 األدلة، إذا كان على األقل من جزء واحد دون تحديد من التلوث منطقة فيال تمّر  المسح أو مسارات ممرات (ب

  موجود؛ في الواقع التلوث

 منطقة جانبي للمرور منمسح للسماح ألصول ال وذلك يكون كبيراً  ال ينبغي أن المسح أو مسارات ممرات فصل (ج

 التلوث.

 تحديد ما يلي:المتاحة ل مراجعة للمعلومات إجراء ينبغي على المخططين، منهجيال بدء المسح التقني قبل

  ؛موجه إمكانية إجراء مسح (أ

 

 .موجهمسح  إجراء تقنية إضافية غير جمع معلومات قد يتيحما إذا  (ب

 وقدرة ونول الموقع في موجودة تكون قد التي المخاطر أنوال عن معلوماتكافة ال لتعكس التقني المسح منهجية وضع وينبغي

 .المتاحة المسح أصول

 وعرض ،(الحاالت بعض في٪ 100 إلى تصل) تحقيقا تتطلب التي األرض نسبة التقني المسح منهجية تحدد أن وينبغي

 .األخرى األصول قبل من للمتابعة شرط وأي للتحقيق ممرات أي وفصل وترتيب
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تحديد ل( أدلة جديدة عدم وجود )أو أدلة جديدة توفر على أساس متكررة لمراجعة المسح ينبغي أن تخضع جميع عمليات

 من الكفاءة. ممكنبأكبر قدر  األراضي تحرير أهدافالفرص لتحقيق 

 

 متطلبات فريق المسح .7

 

ً عند اللزوم(المعتمدة ) المعدات المناسبة، باستخدام موظفين أكفاء من قبل المسح التقني ينبغي إجراء لمعايير السالمة  ، وفقا

 .ممعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغاال متطلبات تلبي المتفق عليها والتيفقاً للمنهجيات و، والسائدة التشغيليةوالمعايير 

 التواصل مع والمشاركة في بفعالية وكفاءة، النشاط التقني لتنفيذ كافية وقدرات موارد المسح التقني فرق وينبغي أن تشمل

 .األطراف المعنية األخرىالهيئات المحلية و

الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  معيارالوينبغي أن تخضع عمليات المسح التقني إلدارة الجودة الداخلية والخارجية. ويوفر 

 .الصلة ذات اتالمزيد من اإلرشاد 7.40

 التوثيق .8

ً أساسي اً المعلومات التي يتم جمعها وتسجيلها واالبالغ عنها من قبل فرق المسح التقني عنصر تشّكل من عملية تحرير  ا
تسجيل بيانات حال  فيجمعها في خالل المسح التقني ضعيفة أو  األراضي. إذا كانت جودة البيانات أو المعلومات التي تمّ 

 نظر فيعالية الجودة واإلبالغ عنها بشكل ضعيف، ستكون عملية تحرير األراضي غير فعالة ويمكن أن تفقد مصداقيتها 
 الجهات المعنية.

الهيئات، والمنظمات والوكاالت ضمان أن توثيق المسح التقني يلبي متطلبات الجودة ويعكس احتياجات جميع  ينبغي على
مستخدمي المعلومات. ينبغي تأسيس وتنفيذ أنظمة إدارة الجودة المناسبة )بما في ذلك ضمان الجودة ومراقبة الجودة لجوانب 

ارير وتحليل المعلومات المرتبطة بالمسح التقني. وينبغي التحقيق في أي المعلومات( فيما يتعلق بجمع، وتسجيل، وإعداد التق
 واتخاذ االجراءات التصحيحية والوقائية. هوتوثيق هومعلومات المسح التقني ضعف في جودة بيانات

عن التطهير  تنتجينبغي إعطاء الفرصة لفرق المسح التقني لمقارنة نتائج عمليات المسح التي أجروها مع أي معلومات الحقة 
 أو التدخالت التقنية األخرى.

ينبغي تحديد صيغة التقارير المستخدمة خالل المسح التقني في المعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام. وينبغي أن يحدد 
األدلة التي بنيت عليها القرارات. ويمكن تلخيص األدلة التي تم الحصول يشرح  وأنالتقرير القرارات المتخذة خالل المسح، 

 مسح، ولكن ينبغي حفظ وحماية جميع األدلة األولية من قبل هيئة مختصة.العليها من المسح التقني في تقرير 

االستفادة من أنظمة إدارة المعلومات القياسية التي أثبتت  متى أمكن نبغيوي .ينبغي جمع وتسجيل المعلومات بطريقة منهجية
الدولي لألعمال  معيارالجدارتها ونظم المعلومات الجغرافية. ويمكن الحصول على إرشادات حول إدارة المعلومات في 

 .5.10المتعلقة باأللغام 

المحدد، ولتعيين ولوضع عالمات النقاط المرجعية،  المتفجرة ربالذخائينبغي استخدام خرائط المواقع لإلشارة الى مدى التلوث 
والمعالم أو الميزات األخرى المهمة. وينبغي تسجيل المعلومات إلكترونياً، أو وضعها على خريطة طبوغرافية، أو صورة 

 ئط المنتجة محلياً.ينبغي تسجيل المعلومات على الخرا ،توفر خريطة طبوغرافيةحال عدم  فياألقمار االصطناعية أو رسم. 

المحددة وتفاصيل المواقع وتحديد عالمات  المتفجرة بالذخائروينبغي أن تظهر الخرائط التفصيلية جميع مواقع/مناطق التلوث 
المسح ونظام وضع عالمات الخطر. وينبغي إدراج المعلومات األخرى ذات الصلة لمساعدة المخططين والمحللين وصنال 

 القرار.

تشكل المعلومات المسجلة خالل المسح التقني جزءاً من الوثائق المطلوب تسليمها للمنظمات التي تتولى المزيد من ينبغي أن 
 المسح التقني أو التطهير ولتحرير األراضي النهائي.
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 المسؤوليات وااللتزامات .9

 

 السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام 9.1

 قة باأللغام أن تقوم بما يلي:يجب على السلطة الوطنية لألعمال المتعل

 تطوير المعايير الوطنية للمسح التقني بالتوافق مع سياسة تحرير األراضي؛ (أ

 اعتماد المنظمات إلجراء المسح التقني؛ (ب

 إعداد ونشر المعايير والتوجيهات حول المسح التقني وتتضمن: (ج

 ؛هواتفاقيات التقنيتطبيقها على عقود المسح ومراقبة الجودة التي يجب  الجودة ضمان .1

 وثائق المسح التقني؛ .2

 متطلبات الدقة للبيانات الموضعية؛ .3

 

جمعها من خالل عملية المسح التقني إلعداد نظام المهام وبرامج األعمال السنوية،  االستفادة من المعلومات التي تمّ  (د

 ؛ولتحسين الفهم العام لطبيعة وشكل التلوث

التطهير، واألفراد الذين يقومون بالمسح التقني، والمجتمع المحلي، وفقاً  ليبمشغتحديد قضايا المسؤولية المتعلقة  (ه

 للتشريعات الوطنية؛ 

 مراقبة جودة مخرجات تحرير األراضي من خالل المسح التقني. (و

 

 منظمات إزالة األلغام 9.2

 يجب على المنظمة المعنية بإجراء المسح التقني أن تقوم بما يلي:

 

الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أو مركز األعمال المتعلقة باأللغام أو ما يعادلها( على الحصول )من السلطة  (أ
 جراء المسح التقني؛االعتماد الالزم إل

يجب على المنظمة تطبيق المعايير  وطنية، معايير أي توفر عدم حال وفيتطبيق المعايير الوطنية للمسح التقني.  (ب
 كما تم تحديدها في عقد أو اتفاقية المنظمة؛ مماثلة الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام، أو معايير

 لتنفيذ المسح التقني؛ القياسية التشغيل إجراءاتتطوير  (ج

 جمع المعلومات الالزمة كما هو مطلوب في وثائق المسح التقني؛ (د

 أمكن، للمنظمات المعنية بإجراء أنشطة المتابعة؛ متىمسحها،  اقع التي تمّ لموارسمي  بشكل تسليم (ه

ها كما هو محدد من قبل السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أو مركز األعمال رالمحافظة على الوثائق وتوفي (و
 ا؛ مالمتعلقة باأللغام أو ما يعادله

المجتمعات المتضررة، في ما يتعلق بجميع القرارات المتخذة من قبل المسح التشاور الوثيق مع الرجال والنساء في  (ز
 التقني.

في حال عدم وجود سلطة وطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أو هيئات مماثلة، ينبغي على المنظمة أن تتحمل مسؤوليات إضافية، 
ال المتعلقة باأللغام ومركز األعمال المتعلقة باأللغام وهذا يشمل مساعدة الدولة المضيفة في خالل إنشاء السلطة الوطنية لألعم

 ا وفي صياغة المعايير الوطنية للمسح التقني، بما في ذلك ضمان الجودة ومراقبة الجودة.مأو ما يعادله
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 الملحق أ

 )معياري(

 المراجع

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

التحقيق في إمكانية تطبيق أحدث طبعات الوثائق المعيارية المبينة أدناه. أّما بالنسبة للمراجع غير المؤرخة، فتنطبق آخر 
 الدولية الكهروتقنية لجنةالزو( واألي)طبعة من الوثيقة المعيارية المشار إليها. ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية للمعايير 

(IECبسجالت األ ) للمعايير الصالحة حاليًّا: ةاألوروبي المعاييريزو أو 
 

 المصطلحات والتعريفات؛  4.10 باأللغام المتعلقة لألعمال الدولي المعيار .أ

 ؛اعتماد منظمات إزالة األلغام  7.30 باأللغام المتعلقة لألعمال الدولي المعيار .ب

 ؛مراقبة منظمات إزالة األلغام  7.40 باأللغام المتعلقة لألعمال الدولي المعيار .ج

 ؛المسح غير التقني  8.10 باأللغام المتعلقة لألعمال الدولي المعيار .د

 المسح التقني؛  8.20 باأللغام المتعلقة لألعمال الدولي المعيار .ه

 ؛متطلبات التطهير  9.10 باأللغام المتعلقة لألعمال الدولي المعيار .و

 ؛تطهير أرض المعركة  9.11 باأللغام المتعلقة لألعمال الدولي المعيار .ز

 ؛إدارة المعلومات لألعمال المتعلقة باأللغام  5.10 باأللغام المتعلقة لألعمال الدولي المعيار .ح

 ؛توثيق ما بعد التطهير  8.30 باأللغام المتعلقة لألعمال الدولي المعيار .ط

 وضع عالمات لمخاطر األلغام ومخلفات   8.40 باأللغام المتعلقة لألعمال الدولي المعيار .ي
 الحرب القابلة لالنفجار؛      

 التطبيق اآللي.  9.50 باأللغام المتعلقة لألعمال الدولي المعيار .ك

 
 

 بنسخ اإلنسانية لألغراض األلغام إلزالة الدولي جنيف مركز ويحتفظ. المراجع هذه من طبعة/  نسخة أحدث استخدام ينبغي

 آلخر بسجل اإلنسانية لألغراض األلغام إلزالة الدولي جنيف مرکز ويحتفظ. المعيار هذا في المستخدمة المراجع جميع من

 علی عليها االطالل ويمکن مراجع،الو دلةاأل إلى باإلضافة ،باأللغام المتعلقة لألعمال الدولية المعايير من طبعة/  نسخة

 .)gr.osdradantsonitcneaim.www( باأللغام المتعلقة لألعمال الدولية للمعايير اإللکتروني الموقع

 أن األخرى المهتمة والمنظمات والهيئات العمل وأرباب باأللغام المتعلقة باألعمال المعنية الوطنية لسلطاتا على وينبغي

 .باأللغام المتعلقة األعمال برامج بدء قبل نسخ على تحصل

  

http://www.mineactionstandards.org/
http://www.mineactionstandards.org/
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 تسجل التعديال

 
 إدارة تعديالت المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام

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

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

 

ً عطى التعديل رقمي، وعند إجراء تعديالت على هذه المعايير خاصاً به وتاريخ وتفاصيل عامة كما هو موضح في الجدول  ا

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 يمكن إصدار طبعات جديدة عند االنتهاء من المراجعات الرسمية لكل معيار. ويتم إدراج التعديالت 

مزيد من الوحذف محتوى جدول سجل التعديالت. ويبدأ تسجيل التعديالت مرة أخرى حتى يتم إجراء الطبعة الجديدة 

 المراجعات.

ر الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام على الموقع اإللكتروني للمعايير الدولية لألعمال ترد النسخة المحدثة األخيرة للمعايي

 .www.mineactionstandards.orgالمتعلقة باأللغام 

 

 تفاصيل التعديل التاريخ العدد

 مارس/آذار 1 1
2010 

 األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام.تم تحديث عنوان دائرة  .1
 تم تحديث تعريف السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام. .2
أن مخلفات الحرب القابلة لالنفجار تشتمل على ذخائر صغيرة مفادها  3إدراج مالحظة في البند  .3

 غير منفجرة.
 تغييرات ثانوية لضمان قضايا النول/ الجنس.إجراء  .4
وإعادة تسمية الملحق ج  ،من سلسلة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغامحذف الملحق ب  .5

 إلى ب و د إلى ج.

 مارس/آذار 1 2
2013 

 (2012 أغسطس/الذخيرة )آب بشأن الدولية التقنية التوجيهية مراجعة لتأثير تطوير المبادئ .1
 تحديث المقدمة .2
 التقني واألراضي الملغاة والمخفضة والمطهرةإدراج تعريف جديد للمسح غير التقني والمسح  .3
 توحيد المصطلح خفض/تخفيض في كامل الوثيقة .4
 تحرير عام للنص في كامل الوثيقة .5
 (IMAS 08.20المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام ) إعادة تسمية .6
 تحديث المراجع المعيارية في الملحق أ .7
 حذف الملحق ب، و ج و د. .8
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 (. EO أو) الوثيقة في" المتفجرة"الذخائر  بـ" لالنفجار القابلة الحرب مخلفات"األلغام/  استبدال .1
 .2 صفحة باأللغام، المتعلقة لألعمال الوطنية السلطة إلى لإلشارة النطاق تحديث .2
 .أ الملحق في المعيارية المراجع تحديث .3
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