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 07.30المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

 2017يناير  النسخة الثانية:

 
 غاماألعمال المتعلقة باأللمنح االعتماد لمنظمات 

 

 

 

 الهيئة الوطنية المسؤولة:

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب بتفويض من وزارة الدفاع

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبللتواصل: نائب المدير في 

quality.assurance@lmac.gov.ly 

 

 

 

 

 :مالحظة

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

بالمعايير. أحدث نسخة للمعايير هي تلك التي يتم نشرها على الموقع اإللكتروني للمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات 
  www.Lmac.gov.ly وب وعنوانهالحر 

  

 حقوق الطبع والنشر

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

 جميع الحقوق  -2017. لغام ومخلفات الحروبالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأل تعود ملكية هذه الوثيقة في شكلها الحالي إلى  
 .محفوظة

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

ة والجودة عناصر السالمة، والرقاب (LibMAC) تبّنى المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب 
عمال المتعلقة في المعايير الليبية لأل (IMAS) باأللغام التي تمثل جزءا من المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة

ايير باأللغام وذلك بهدف ضمان محافظة هذه األخيرة على المبادئ المتفق عليها في المبادئ التوجيهية للمع
 .الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام

باأللغام ومراجعتها وتنقيحها بدعم من وُتشرف لجنة فنية على إعداد مواد المعايير الليبية لألعمال المتعلقة  
المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية الموجودة في ليبيا. يمكن االطالع على أحدث نسخة من كل معيار 

 . ac.gov.lywww.Lmب على الموقع اإللكتروني للمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحرو 

غام في باألل " في المعايير الليبية لألعمال المتعلقةيمكنال بد من"، و"يجب"، و"ينبغي" و"يتم استخدام عبارات " 
جل ه من أاإلطار التالي: يتم استخدام "ال بد من" أو "يجب" لإلشارة إلى أحد المتطلبات، أي أمر يجب القيام ب

ها، ل توفر تخدام "ينبغي" لإلشارة إلى متطلبات، أساليب أو مواصفات ُيفّض ضمان االلتزام بهذه المعايير. يتم اس
ل سار عم" لإلشارة إلى أسلوب أو ميمكنديم أسباب تبّرر لذلك. وتستخدم "ولكنها قد تكون مختلفة عندما يتم تق

 .ينبغي النظر فيه ولكن ليس من الضروري تطبيقه

  :لمتعلقة باأللغام، يشيرالنسخة من المعايير الليبية لألعمال ا هفي هذ

  األلغام" إلى أي منظمة )حكومية أو غير حكومية أو كيان تجاري( مسؤولة عنإزالة مصطلح "منظمة 
 .دعمتنفيذ مشاريع أو مهام إزالة األلغام. وتشمل منظمات إزالة األلغام المقرات رئيسية وعناصر ال

 ة )حكومية، عسكرية، تجارية أو غير مصطلح "منظمة األعمال المتعلقة باأللغام" إلى أي منظم
ة متعلقحكومية / منظمات المجتمع المدني( مسؤولة عن تنفيذ المشاريع أو المهام المرتبطة باألعمال ال

أو  شارا، أو مستفرعي ام متعاقدا رئيسيا، أو مقاوالباأللغام. قد تكون منظمة األعمال المتعلقة باأللغ
 .وكيال

 األلغام" و"منظمة األعمال المتعلقة باأللغام" لوصف نفس الهيئةإزالة ة م مصطلحي "منظمويتم استخدا 
 .وكمصطلحين مترادفين في إطار هذا المعيار

http://www.lmac.gov.ly/
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 مقدمة .1
يبيا لالحصول على االعتماد في تتمكن من تقديم طلب قبل أن  األعمال المتعلقة باأللغاممنظمة يجب على  1.1

مطلوب لجميع التسجيل ب )منظمة غير حكومية أو تجارية(. وضع مناسوفق لة للعمل في ليبيا أن تكون مسجّ 
. لحروبالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات ا خارج نطاقهو المنظمات بموجب القانون الليبي و 

ي فاالعتماد فإنه يمكنها تقديم طلب الحصول على الوثائق المناسبة، حصل على تم تسجيل المنظمة وتيعندما 
 .من المركز جراءات المتعلقة باأللغاماإلمجال 

جميع المنظمات العاملة في أي جانب من جوانب األعمال المتعلقة باأللغام، )بما في ذلك على يجب  2.1
أن تكون ، ومساعدة الضحايا(مخلفات الحرب القابلة لالنفجار األلغام / التوعية من مخاطر المسح، نزع األلغام، 

من كن التمقبل  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبغيلي من االعتماد التشحاصلة على 
 فيالجودة  إدارةعمليات من  ةأساسيوهو وظيفة  هو الجزء الثاني من االعتمادالتشغيلي العمل في ليبيا. االعتماد 

األعمال  أنشطة محددة في مجالالقدرة على القيام بب منظمة األعمال المتعلقة باأللغامتمتع ألنه يضمن  المركز
 .األلغامالمتعلقة ب

 عامبشكل االعتماد . 2
ة متخصصرسميا كجهة  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامإدراج  بموجبه االعتماد هو اإلجراء الذي يتم 1.2

 بأمان وفعالية وكفاءة.التشغيلية إزالة األلغام إجراءات وإدارة  ،تخطيطالوقادرة على 

وافية الاد االعتم تضمن إجراءاتالمتعلقة باأللغام. لعملية إدارة الجودة لإلجراءات أمر أساسي و هاالعتماد  2.2
األنظمة ت، و تمتع بأسس قوية، وفريق عمل، والمعدات منظمة األعمال المتعلقة باأللغامأن شاملة من البداية الو 

 .نشاط  أي قبل بدءالضرورية الدعم و جراءات وهياكل اإل

تها نظمتعمل وفقا أل منظمة األعمال المتعلقة باأللغامأن تتحقق من عملية االعتماد فإن لى ذلك، وعالوة ع 3.2
عتماد تفاق االنتيجة عملية االعتماد التوصل إلى ايتم وقادرة على تحقيق المعايير المطلوبة.  ،موثقةها الوإجراءات

التفاق هذا ابها. يشكل االطالع التي يتعين  إزالة األلغامعلى معايير  منظمة األعمال المتعلقة باأللغاممع 
 .المراقبة األساس لجميع أنشطة

مال المركز الليبي لألع مواردفترة زمنية طويلة تستخدم االعتماد يمكن أن تستغرق عملية الحصول على  4.2
قة بطري هوإعدادقبل إجراء البحوث بشكل جيد طلب تقديم أي ينبغي ال  .المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

 استيفاء متطلبات االعتماد بشكل صحيح.تضمن إلى حد كبير 
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ص على وفقًا لتقديره الخا الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبيفرض المركز : قد مالحظة 5.2
عندما يتم رفض طلب أي منظمة، فإن أي طلب االعتماد. الحصول على تكاليف المنظمة مقدمة الطلب تسديد 

بأسعار تغطي جميع  حق من المنظمة نفسها للحصول على االعتماد مرة أخرى سيفرض عليه مبلغ ماديال
 .المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبتكاليف 

لة الحاص لقيام بأنشطة غير مدرجة في وثيقة االعتمادا منظمة األعمال المتعلقة باأللغامرغب تعندما  6.2
اد د االعتملتمدي المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبتتقدم بطلب إلى نه يجب أن ، فإعليها

 قبل الشروع في هذا النشاط.

ام، عمال المتعلقة باأللغاألاالعتماد شرطا في عملية تقديم العطاءات للحصول على عقود  يجب أن يكون  7.2
 االعتماد عنصرا رئيسيا في عملية االختيار.يصبح رحلتين و ممن عند استخدام عملية تعاقدية السيما 

ء م استيفامنح االعتماد التشغيلي المؤقت طالما ت ألعمال المتعلقة باأللغاماعد دراسة وثائق منظمة يجوز ب 8.2
ن وظفيملمنظمة لأن بثقة ووجود  ،بالكامل المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبمتطلبات 

 .ااإلجراءات الموضحة في إجراءات التشغيل القياسية الخاصة بهللقيام بالالزمة يتمتعون بالخبرة 

معايير الموثقة ال تتعارض مع ال منظمة األعمال المتعلقة باأللغامأن إجراءات من تحقق عملية االعتماد ت 9.2
، ال دأسست بعقد ت لألعمال المتعلقة باأللغام المعايير الليبيةلم تكن  ، وحيثالليبية لألعمال المتعلقة باأللغام

ثائق تغييرات على و للقيام ب عند الضرورةستكون هناك حاجة تتعارض مع المعايير الدولية لمكافحة األلغام. 
تماشى تمنظمة الالوثائق المقدمة من قبل تكون عندما  وإجراءات المنظمة. يجوز منح االعتماد التشغيلي المؤقت

 تجهيزالو  عدادباإل. يسمح االعتماد التشغيلي المؤقت للمنظمة لليبية لألعمال المتعلقة باأللغامالمعايير امع 
بغي لعمل، ينمستعدة لبدء ا منظمة األعمال المتعلقة باأللغامتصبح تدريب للعمل، ولكن ليس للقيام بها. عندما الو 

بشكل نها استعدت نظمة للتأكد من أستعداد التشغيلي للماالفحص ضمان الجودة التابعين للمركز  لموظفي
 .مراقبتهام الحال منح االعتماد التشغيلي الكامل لإلجراءات والمعدات التي ته هذيتم في لنشر التشغيلي. لمناسب 

 االعتماد التشغيلي الكامل لبعضعلى  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامحصول : من الشائع مالحظة 10.2
 .لغيرهان ال تزال تستعد اإلجراءات والعمليات في حي

يبيا على لجميع المنظمات العاملة في اإلجراءات المتعلقة باأللغام في دات إلى عتمامنح االمسؤولية تقعد  11.2
لكفاءة، اكما أن للمركز، انطالقًا من مبدأ . المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبعاتق 

كن يم .ابه ايير المطلوبة في االعتماد الخاصعلى المعمحافظتها ظمات لضمان مسؤولية مراقبة عمل هذه المن
 لمطلوبة.تلبية المعايير افي  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامت االعتماد التشغيلي إذا فشل تعليق أو إنهاء

 



 2017النسخة الثانية: يناير  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 07.30ل المتعلقة باأللغام المعايير الليبية لألعما

 

 2017النسخة الثانية: يناير  07.30المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

6 

 عملية االعتماد. 3

 طلب االعتماد 1.3
طلبات للمت العتماد وفقاللحصول على اطلب األولي ال تقديم منظمة األعمال المتعلقة باأللغاميجب على  1.1.3

خالل  تفاصيلها. ينبغي أن يتضمن الطلب الوثائق ذات الصلة في الوثائق الداعمة للمراجعةالتي يذكر المركز 
 ة.مرحلة التقييم )المؤقتة( الشامل

 جزاء االعتمادأ. 4

 منظمة واالعتماد التشغيلي:اعتماد ال جزئيين يضم االعتماد 1.4

 العتماد التنظيميا

ليبي المركز ال رسمي منبشكل  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامبموجبه االعتراف باإلجراء الذي يتم  .أ
ة وقادرة على تخطيط وإدارة أنشطة إزالتخصصة كجهة م لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

 األلغام بأمان وفعالية وكفاءة.

 االعتماد التشغيلي

لليبي رسمي من المركز ابشكل  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامبموجبه االعتراف بالذي يتم اإلجراء  .أ
محددة في أنشطة بوقادرة على القيام تخصصة كجهة ملألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب 

 األعمال المتعلقة باأللغام.مجال 

اإلجراءات محدد في مجال نفيذ نشاط كل اعتماد تشغيلي إلى القدرات المطلوبة لتأن يشير يجب  .ب
خلص من تطهير مناطق القتال، والتو ، وإزالة األلغام بالطريقة اليدوية ،المتعلقة باأللغام مثل المسح

 زالةاإل، و من مخلفات الحرب القابلة لالنفجاراأللغام / ، والتوعية من مخاطر الذخائر المتفجرة
عتماد تغير خارج نطاق أو القصد من االتماد أن القدرة لن منح هذا االعتيفترض . لغاملأل الميكانيكية
 األصلي.
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 مراحل االعتماد. 5

 يتم عادة منح االعتماد على مرحلتين، التقييم المؤقت والتقييم في الموقع: 1.5
 المرحلة األولى

 أو حروبال الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفاتالذي يقوم به المركز  المؤقت تقييمالينطوي على  .أ
مثل  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامالموّثقة التي تقدمها  دلةاألل بناء على المخوّ عنه  ممثلال

 التقييم عند االنتهاء من قد تصدر المعايير. المثبةالمخططات التنظيمية، والمؤهالت والخبرة اإلدارية 
ح تيا يأو الوحدات الفرعية، مم األلغاممنظمة األعمال المتعلقة باالعتماد التشغيلي المؤقت ل المؤقت

 لتنفيذ استعدادا والتدريب في البالد، واختبار المعدات واآلالت ،التوظيفأنشطة محددة مثل فرصة تنفيذ 
 اإلجراءات المتعلقة باأللغام.

تمل مناطق الخطر المحفي بالعمل فرعية ها الأو وحداتلمنظمات األعمال المتعلقة باأللغام ال يسمح  .ب
 .كاملالاالعتماد التشغيلي تحصل على حتى اطق الخطر المؤكد ومن

 ستمرتد في ليبيا وق منظمة األعمال المتعلقة باأللغامانتشار قبل  تقييم المؤقتةيجب أن تبدأ عملية ال .ت
ي ليبيا، للعمل ف منظمة األعمال المتعلقة باأللغامقدرة حول موثقة معّينة قبول أدلة عند و ، اوصولهحتى 

 الحكومة للعمل في ليبيا. لدى تؤكد أنها قامت بالتسجيلدلة وعلى أ

اسعة أنه من المناسب تقديم الوثائق التي تغطي مجموعة و  منظمات األعمال المتعلقة باأللغامقد تجد  .ث
ى علقد تحصل هذه حتى وقت الحق. تلك التي لن يتم القيام بها من المعدات واإلجراءات بما في ذلك 

 المنظمة مستعدة لتنفيذها.ُمعّلق حتى تصبح ال االعتماد المؤقت

لقة منظمات األعمال المتعإبالغ ب الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبالمركز  يقوم .ج
ها الحد األدنى من الوثائق المطلوبة والتي قد تختلف بين المنظمات اعتمادا على أنشطتب باأللغام

 والخبرة. المقترحة لألعمال المتعلقة باأللغام

 جليزية.االعتماد التشغيلي باللغتين العربية واإلنللحصول على جميع المستندات تقديم : ينبغي مالحظة .ح
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 المرحلة الثانية

لنحو والمواد واإلجراءات على ا ،والمعداتاألفراد،  نطوي على تقييم في الموقع للتأكد من استخدامت .أ
كامل ماد الإصدار االعتة. يجب اءة وكفيوفعالم تنفيذها بأمان يت أن األنشطة المتعلقة باأللغامالمنشود، و 

 بعد المرحلة الثانية.

 للطلب المؤقتالتقييم . 6
من رفقة والوثائق الم عند استالم الطلب الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب المركزيعمل  1.6

لطلب طلب من مقدم اي، ويجوز عند االقتضاء أن تأكيد استالم الطلبعلى ، منظمة األعمال المتعلقة باأللغام
 توفير مزيد من المعلومات.

جزئيين ويجب فصل الوثائق في الممثل عنه المخّول أو  المركزمؤقت من قبل التقييم اليجب أن يتم  2.6
 التنظيمي واالعتماد التشغيلي.لالعتماد 

 

 االعتماد التنظيمي

 :العوامل التاليةيأخذ بعين االعتبار هذا التقييم أن على 

ن من والتمثيل المقترح في البالد، بما في ذلك ترتيبات استخدام المقاوليللمنظمة هيكل التنظيمي ال .أ
، لمنظمةااالعتمادات القائمة األخرى التي تحتفظ بها بالباطن والمشاريع المشتركة. ال بد من االعتراف 

 .ISO 9001: 2008مثل 

 بد من البرامج إزالة األلغام السابقة. من  ري داالمنظمة اإلة لفريق المؤهالت الرسمية والخبرة العملي .ب
 ذات الصلة.المؤسسات أو الهيئات عضوية باالعتراف 

 الوضع المالي. .ت

 قة، أو أي خالفات عالقة مع السلطة المتعاقدة.علّ أو مُ عدم وجود دعاوى قضائية قائمة  .ث

 وإدارتها لمشاريعلتخطيط القدرة على ال .ج

يم تقيالالكالب الكاشفة عن األلغام، و  وإدارة ،يط اللوجستية، بما في ذلك شراء المعداتإجراءات التخط .ح
 صالح.اإلصيانة و الو 

 التخطيط المالي وإجراءات الرقابة. .خ
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 ورسم الخرائط.المعلومات نظم إدارة  .د

 .ينمهارات الموظفتطوير برامج التدريب اإلداري و  .ذ

 الصحة المهنية.السالمة و سياسة  .ر

ذا عقد شراكات مع الجهات التي تتمتع بالخبرة في همجتمع، أو التواصل مع الرات على الخبرة والقد .ز
 المجال.

 التأمين، سواء التأمين الطبي للموظفين ومسؤولية الطرف الثالث. .س

 إدارة الجودة.نظم  .ش

 ، والتي تثبت فعالية نظام إدارة الجودة.ISO 9000المشاركة في مشاريع اعتماد أخرى مثل  .ص

 لتشغيليااالعتماد 

 :يأخذ بعين االعتبار العوامل التاليةهذا التقييم أن على 

 لوجستي وإعادة التزود.النظام ال، بما في ذلك للوحدة الفرعيةهيكل التنظيمي ال .أ

 .دعم(الالعمليات و  وموظفالمهارات البشرية )المؤهالت الرسمية وخبرة  .ب

 قدرات المعدات )أداء المعدات وإمكانية دعم(. .ت

 (.إجراءات التشغيل القياسية)لتشغيلية ااإلجراءات  .ث

 معالجات.والللكالب الكاشفة عن األلغام  نتائج االختبارات التشغيلية .ج

 .إجراءات وممارسة السالمة والصحة المهنية .ح

 ثبت فعالية قدراتها التشغيلية.يي ذفرعية الالوحدة للاالعتماد السابق  .خ

لة عماال)مثل استخدام المقاولين من الباطن و  ملمكافحة األلغا أي متطلبات إضافية للسلطة الوطنية .د
 محلية(.ال

استيفاء جميع من حيث غير راض  في حال كان المركز ،منظمة األعمال المتعلقة باأللغامإبالغ يجب  3.6
مقدم الطلب كلما أمكن ذلك إعطاء . يجب طلبالفشل في أقرب وقت ممكن، وأسباب  متطلبات االعتماد،

 ت تصحيحية.الفرصة التخاذ إجراءا
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 لى اتخاذعغير قادرة على تلبية متطلبات االعتماد وغير قادرة  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامإذا كانت  4.6
ة منظمة األعمال المتعلقب وإبالغ لطلغاء الال بد من إفإجراءات تصحيحية في غضون فترة زمنية معقولة، 

 .بذلك باأللغام

 

ل القياسية قدمت إجراءات التشغي منظمة األعمال المتعلقة باأللغامإذا كانت فيما التقييم المؤقت ينظر سوف  5.6
 . وهذا ينطوي على تحديد ما إذا كان:إلى المركز المتوافقة

  لليبيةاالمعايير تم التعبير عنها في  ضرورات اإلنسانية التيالإجراءات التشغيل القياسية متوافقة مع 
 صوصا نوعية األرض المطهرة، وسالمة الجمهور، وسالمة الموظفين.، وخملألعمال المتعلقة باأللغا

  منظمة لديها وسائل لدعم تلك المعدات اللوجستية.الإذا كانت المعدات المقترحة متوفرة و 

  أو  /ما إذا كان هناك دليل على أن المنظمة تمتلك الخبرات والمهارات الالزمة لتنفيذ اإلجراءات و
 ام بذلك.لتدريب اآلخرين على القي

 سابقة منحت لإلجراءات المبينة في إجراءات التشغيل القياسية.ات أي اعتماد 

تشغيلية غير مقتنع بأن اإلجراءات ال المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبكان إذا  6.6
 د من الدراسة.متطلبات، سيتم تعليق التطبيق دون مزيالقة باأللغام تفي بلمنظمة األعمال المتعلق

 تقييم في الموقع ال. 7
ل حة من قبلتأكد من أن الممارسات اإلدارية واإلجراءات التنفيذية المقتر االغرض من التقييم في الموقع هو  1.7

 .اءةة وكفين وفعالامأبنفيذها يجري تطلبها في  منظمة األعمال المتعلقة باأللغام

 .لمخّولا أو ممثلها ايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامالمع تقييم في الموقع من قبلاليجب أن يتم  2.7

محتمل مناطق الخطر المن منطقة بالعمل في أي  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامبدء تقييم قبل اليجرى  3.7
ال ستكمابعد  ادة في أقرب وقتالتقييم في الع. يجري ةالعمل التشغيليمواقع أو غيرها من  ومناطق الخطر المؤكد

 ل المتعلقةالمركز الليبي لألعماقد يسمح  اإلجراءات في منطقة التدريب. مالحظة:مراقبة و االستعدادات و التدريب 
 في منطقة آمنة بالقرب من موقع العمل.بإجراء التقييم  باأللغام ومخلفات الحروب

 أن يشمل:على التقييم يجب  4.7

 مرافقجستية بما في ذلك مناطق تخزين المتفجرات والة واللو يدار اإل زيارات إلى كل المكاتب والمرافق .أ
 الطبية ومناطق صيانة المعدات.
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 فرعية بما في ذلك مواقع العمل وأماكن العمل الداعمة.الوحدة الجميع مواقع إلى زيارات  .ب

 مراقبة الوحدات الفرعية في المرحلة النهائية من التدريب. .ت

 غام.األل للكالب الكاشفة عن تدريب واالختبار العمليال، و مراقبة االختبارات الميدانية وتقييم المعدات .ث

 مراقبة أنشطة إزالة األلغام. .ج

 مراقبة إشراك المجتمع المحلي في جميع أنحاء حياة المشروع. .ح

ممثلة عينات أن تكون اليجب  .تقييم في الموقع اختيار عينات من الوثائق والسجالت عشوائياً الخالل يتم  5.7
 .التي يتم السعي للحصول على االعتماد لهاوإجراءات التشغيل القياسية  الموثقة اإلجراءاتو  ،لجميع المنتجات

ن م التأكد ميتإذا لم سيتم اإلجراءات والمعدات المعتمدة فقط. ه سيتم استخدام أن يجب أن يؤكد التقييم أيضاً  6.7
إرسال تفاصيل هذه ها. يجب موافق عليال عتماد التشغيلي لإلجراءات أو المعدات غيرمنح االرفض ذلك 

لب طتقديم كجزء من  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروباإلجراءات أو المعدات إلى 
 تمديد االعتماد.

مون الذين يقو  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروببشكل عام يجب أن يرى موظفو  7.7
رين يتم تم، و ددةألدوارهم المحوالموظفين المؤهلين والمدربين  ،اإلدارة في االستعداد التشغيلي نظامبعملية التقييم 

والدعم  ،والموظفين ،المعداتكافة استخدامها. يجب أن تكون ت التي سيتم جراءاعلى اإلالتذريب خالله 
 مل للنشاط.اللوجستي وإدارة النظم على استعداد للعمليات قبل منح االعتماد التشغيلي الكا
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 : مثال على عملية منح االعتماد1صورة 

 االعتمادطلب الحصول على تعليق أو إنهاء . 8
لغام المركز الليبي لألعمال المتعلقة باألفي حال كان  ،منظمة األعمال المتعلقة باأللغامإبالغ يجب  1.8

ينبغي تحديد . قت ممكنفي أقرب و  استيفاء جميع متطلبات االعتماد،من حيث غير راض  ومخلفات الحروب
جب على . يمنظمة األعمال المتعلقة باأللغامو  المركز اإلجراءات المطلوبة بينعلى واالتفاق مناقشة المشاكل و 

صوص االمتثال الكامل مع المتطلبات المنلى المركز وتأكيد إاإلجراءات التصحيحية تقديم بعد ذلك منظمة ال
 عليها.

تشغيلية ال ة أويدار اإل يةجراءات التصحيحاإلتقديم ببعد ذلك  تعلقة باأللغاممنظمة األعمال المم تقو  سوف 2.8
متطلبات ل مع الإلى المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب، وتأكيد االمتثال الكامالتي نفذتها 

 المنصوص عليها.

 لى اتخاذعبية متطلبات االعتماد وغير قادرة غير قادرة على تل منظمة األعمال المتعلقة باأللغامإذا كانت  3.8
 إبالغ المنظمةدراسة الطلب و إجراءات تصحيحية في غضون شهرين من تاريخ اإلخطار، يجب إنهاء عملية 

 بذلك.
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ها وإبالغ، خالل تقييم الوثائق هاعندما يتم تعليق طلب اعتماد منظمة األعمال المتعلقة باأللغاميجب إبالغ  4.8
وثائق لتقديم او المناسبة تصحيحية ال جراءاتاإلينبغي إعطاء المنظمة الفرصة التخاذ  اح طلبها.عدم نجأسباب ب

 رسميا.إطالق الطلب  التصحيحية دون إعادة

 ير قادرةغير قادرة على تلبية متطلبات االعتماد التشغيلي وغ منظمة األعمال المتعلقة باأللغامإذا كانت  5.8
دراسة الطلب وإبالغ ي غضون شهرين من تاريخ اإلخطار، يتم إنهاء عملية على اتخاذ إجراءات تصحيحية ف

 .المنظمة بذلك

 كاملالعتماد التشغيلي اال. 9
لتقييم من ااالنتهاء المرضي عند  منظمة األعمال المتعلقة باأللغاماالعتماد التشغيلي الكامل ليتم منح  1.9

 تقييم في الموقع.الالمؤقت و 

ر مناطق الخطإجراء األنشطة واإلجراءات المذكورة في ب عمال المتعلقة باأللغاممنظمة األلذلك يسمح  2.9
 أو أماكن العمل األخرى المقترحة.المحتمل ومناطق الخطر المؤكد

ن م ية التي حصلت على االعتمادالفرداألدوار تفاصيل ذكر  االعتماد التشغيلي الكاملعلى وثائق  يجب 3.9
 عدات واآلالت.أجلها، ونوع، وغرض وقدرة الم

 الحفاظ على االعتماد التشغيلي. 10
خضع تمنظمة لمدة عامين قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى. لل يتم بشكل عام إصدار االعتماد التشغيلي 1.10

 المتطلبات.لضمان استمرار التزامها بمراقبة الجودة لعمليات طوال فترة االعتماد المنظمة وأنشطتها 

ء من أو جز كافة لى الجودة المطلوبة يؤدي إلى تعليق أو إنهاء االعتماد التشغيلي لالفشل في الحفاظ ع 2.10
 .منظمة األعمال المتعلقة باأللغامأنشطة 

 ةالخارجيالمراقبة . 11
عن طريق ضباط ضمان الجودة ، المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبسيعمل  1.11

فقة واللتأكد من أن نظم اإلدارة واإلجراءات التنفيذية مت األعمال المتعلقة باأللغاممنظمة مراقبة على ، تابعين لهال
ن ينبغي أاقتحامية وال  وغير ةعشوائيه الرقابة كون هذت. ينبغي أن االخاصة بهالتشغيلي مع شروط االعتماد 

منظمة األعمال داء السابق لواألالمهمة على اقبة ر مالإجراء يعتمد . مراقبتهاتدخل في سير األنشطة التي يجري ت
 .المتعلقة باأللغام
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 عنه.للقيام بعمليات المراقبة باإلنابة منظمة أخرى قد يعمل المركز على تعيين  2.11

ت إلجراءاوتفتيش أو تقييم مواقع العمل والمرافق والمعدات واألنشطة واعمليات مراقبة المركز هي معاينة  3.11
ي، وأنها لتشغيلللحصول على االعتماد ا هاالة األلغام تعمل وفقا للوثائق التي قدمتوالوثائق للتأكد من أن منظمة إز 

 .المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغاممتوافقة مع 

. للمركزة المناسبماكن األوقات و األفي من قبل المركز مراقبة ضمان الجودة يتم في العادة القيام بعمليات  4.11
كن العمل واقع العمل وأمالمفريق مراقبة ضمان الجودة بزيارة  األعمال المتعلقة باأللغاممنظمة يتم إبالغ قد 

بة مراقتائج نب منظمة األعمال المتعلقة باأللغامعلى الدوام إبالغ . يجب أو قد ال يتم إبالغها ذات الصلةاألخرى 
 ضمان الجودة.

 التفتيش بعد إزالة األلغام . 12 
ت إجراءا إلجراء واحد أو أكثر من تيش بعد إزالة األلغام على األراضي التي تعرضتالتفيتم تنفيذ عمليات  1.12

 لى الرغمعبمتطلبات المهمة. معالجتها إزالة األلغام. يجري التفتيش من خالل مقارنة عينة من األراضي التي تم 
 استيفاء الشروط.بوفر مزيدا من الثقة إال أنه يمن أن هذا ال يضمن االمتثال، 

م لقة باأللغاالمركز الليبي لألعمال المتعات تقدير بناء على بعد إزالة األلغام  سيتم إجراء عمليات التفتيش 2.12
ت إلجراءاباستخدام ا فقط كل المهام المتعلقة بإزالة األلغام التي أجريت القيام بها فيويجب ، ومخلفات الحروب

 اآلونة األخيرة.حصلت على االعتماد في التي 

خضع لرقابة ضمان الجودة، عدم إجراء تتصبح المنظمات معروفة وأعمالها ندما عقرر المركز، قد ي 3.12
 جودة العمل مرتفعة.بن الثقة ـتفتيش بعد إزالة األلغام ألالعمليات 

 االعتماد التشغيلي ةتوسع. 13

 دارةاإلتعديالت على نظام  1.13
قة األعمال المتعل منظمةمن  ومخلفات الحروبالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام قد يطلب  1.1.13
ي ات كبيرة فتعتزم إجراء تغيير منظمة الإذا كانت إدارة  التشغيلي هاطلب تمديد أو مراجعة اعتمادتقديم  باأللغام

 ، يةدار اتها اإلثر على قدر قد يؤ ي ذالهيكل اإلداري ال

ليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات المركز الالحاصلة على االعتماد إبالغ المنظمة يجب على  2.1.13
ما إذا كانت يقرر المركز بعد ذلك عتمادها. التؤثر على االمتثال في نظامها اإلداري قد بأي تغييرات  الحروب
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 .التشغيلي هاطلب تمديد أو مراجعة اعتماد المنظمةتقديم تتطلب المعلن عنها التغييرات 

 تعديالت على إجراءات التشغيل 2.13
األلغام بإبالغ المركز الليبي لألعمال المتعلقة  ،قبل تنفيذ التغييرات، يتعين على المنظمة المعتمدة 1.2.13

ت جديدة أثناء العمل، أو إلدخال معداالتي تطّبقها أي تغييرات كبيرة على إجراءات التشغيل بومخلفات الحروب 
اجعة تمديد أو مر لطلب تقديم  المنظمةمن تتطلب ما إذا كانت التغييرات يجب على المركز أن يقرر  أو معدلة.

 لها. الممنوح االعتماد التشغيلي

ل يبية لألعماالمعايير الل وتتفق معإجراءات التشغيل القياسية تدعمها وثائق  إذا كانت التغييرات الطفيفة 2.2.13
 اد خطيا.متعضرورة ألي إجراءات جديدة وقد يتم منح االيكون هناك ال ، قد مالمتعلقة باأللغا

ات لتغير لالنظر في إجراء تقييم مراقبة ضمان الجودة جوهرية  إذا كانت التغييراتيجب على المركز  3.2.13
 المقترحة )في منطقة التدريب( قبل اتخاذ قرار بشأن منح التمديد.

يقه، مكن تطبإذا كانت التغييرات كبيرة وتعني أن االعتماد التشغيلي األصلي ال يسوف يطلب المركز،  4.2.13
 منظمة إزالة األلغام تقديم طلب جديد للحصول على االعتماد التشغيلي.من 

 تعليق وإنهاء االعتماد التشغيلي. 14
لقة المركز الليبي لألعمال المتعضمان الجودة في  ليات المراقبة التي يقوم بها فريقمن عم المقصود 1.14

انتهاك  قد يعمل المركز عندتطلبات االعتماد التشغيلية. االمتثال المستمر لمضمان  باأللغام ومخلفات الحروب
ن سابق دو الدائم للمنظمة أو  المؤقتاالعتماد التشغيلي لهذه المتطلبات، تعليق أو إنهاء جزء أو كل منظمة ال

 إنذار.

نشاط أو لاالقيام بهذا ق االعتماد التشغيلي لنشاط أو إجراء أو إنهاؤه، يعليتم تعندما ال يمكن للمنظمة  2.14
 اإلجراء.

، األلغامبمنظمة األعمال المتعلقة لاالعتماد التشغيلي ء أو إنهايتم تعليق للظروف، قد  تبعاً و بالمثل، و  3.14
 ( واألفراد واآلالت والمعدات والكالب.العمل وحدات )فرق ال

 تعليق االعتماد التشغيلي. 15
منظمة االعتماد التشغيلي لبتعليق  فات الحروبالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلقد يقوم  1.15

إجراء نشاط واحد أو أكثر. قد يكون هذا ضروريا في الذي يتيح لها ، أو االعتماد األعمال المتعلقة باأللغام
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 الحاالت التالية:

ى عللق قولكن عدم االمتثال ليس مصدر  ،ظهر عدم االمتثال لمتطلبات اتفاقية االعتمادنتائج المراقبة ت .أ
 أو ،بما يكفي لتبرير إلغاء االعتماد اً السالمة وليس خطير عيد ص

 أو ،االستخدام غير السليم التفاق االعتمادعلى أدلة وجود  .ب

 رئيسية وهامة ة أو تشغيليةيالكشف عن تغييرات إدار الفشل في  .ت

 ق.تعليالتعليق كتابة في وقت الالعمل دون سابق إنذار. سيتم إعطاء أسباب تعليق ال يجوز  2.15

ين غير قادرة على اتخاذ إجراءات تصحيحية في غضون شهر  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامإذا كانت  3.15
م علقة باأللغاالمركز الليبي لألعمال المتات لتقدير  لخدمة وفقاً لإنهاء إلى تعليق ال يتحولمن تاريخ اإلخطار، قد 

 .ومخلفات الحروب

 إنهاء االعتماد التشغيلي. 16
منظمة لشغيلي االعتماد التقرارًا بإنهاء  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبخذ قد يت 1.16

 في الحاالت التالية: األعمال المتعلقة باأللغام

 أو عن العمل،معتمدة المنظمة توقفت الإذا  .أ

 أو ،اتفاق االعتماد التشغيليبتمديد فترة معتمدة المنظمة ترغب الإذا لم  .ب

كن وال يم المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب تم تغيير شروط أو أحكامإذا  .ت
 أو ،الجديدة المتطلبات أو األحكام ترغب بأن تتوافق أنشطتها مع معتمدة أو الالللمنظمة 

تكررة لممع اتفاق االعتماد، مثل االنتهاكات ا ةعدم امتثال جديوجود حالة  مراقبةكشفت عمليات الإذا  .ث
 أو ،منظمة األعمال المتعلقة باأللغامألرض ولموظفي لسالمة المستخدمين النهائيين  ألحكام

 إذا لم يتم اتخاذ التدابير التصحيحية المالئمة بعد تعليق االعتماد التشغيلي. .ج

نظم  طبيقتفي الفشل المتكرر  ،: انتهاكات خطيرة تتعلق بالسالمةتشملخطير الاالمتثال على عدم أمثلة  2.16
بة المراقال في أعمتدخل ال ،تفتيشالمراقبة أو لعمليات الرفض السماح  المعتمدة، دارة أو اإلجراءات التشغيليةاإل

 قبل األوان. ألرضوتسليم ا أو التفتيش

ت والتعليق المؤقت. ومع ذلك، في حاالالمنظمة  تحذير بعد نهاءأن يأتي اإل : بشكل عام، يجبمالحظة 3.16
 .بق إنذارإنهاء االعتماد التشغيلي يمكن أن يكون فوريا ودون سافإن  لسالمةلت الشديدة أو المتكررة االنتهاكا
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كوك شيثير من الممكن أن للمنظمة نتيجة عدم االمتثال الذي  العتماد التشغيلييجب عند إنهاء المركز ل 4.16
مرة أخرى. األرض معالجة ناس، بشكل غير متوافق مع اإلجراءات وتسليمها لل األرضحول طريقة معالجة 

ل جميع تحمعليها فشل في العمل على النحو المطلوب في العقد المبرم تالتي  منظمة األعمال المتعلقة باأللغام
 تلك األرض.معالجة تكاليف إعادة 

 إدارة االعتماد التشغيلي. 17
 كافة الطلبات المقدمة بسجالت المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبيحتفظ  1.17

مع على األقل،  خمس سنواتضمان الجودة لمدة التقييمات وعمليات التفتيش على االعتماد، و للحصول على 
 المحافظة على السرية ما لم يقتضي القانون الليبي غير ذلك.

 والحياد والنزاهة يةاالستقالل. 18
ل الذين يعملون في مجا ام ومخلفات الحروبالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغ ييجب على موظف 1.18

أي  عدم التعّرض ألي ضغوط سياسية، تجارية ومالية وغيرها التي مما قد يؤثر على قراراتهم.منح االعتماد 
رفض عن طريق الضغط على الموظفين سيؤدي إلى اللحصول على االعتماد اطلب محاولة للتأثير على نتائج 

لقانون إلى اتخاذ اإلجراءات الجنائية المناسبة ضد المنظمة المخالفة بموجب ا، كما قد يؤدي للطلب التلقائي
 الليبي.

 عدم التورط في أي شؤون مالية مع منظمات أخرى  المركز يموظفمن أجل ضمان الحيادية ينبغي على  2.18
و دام أركيب واستخ، أو المنظمات التي تعمل على تصميم، وتصنيع وتوريد وتفي مجال األعمال المتعلقة بااللغام

 .في اإلجراءات المتعلقة باأللغام الحفاظ على الخدمات أو المعدات للمنظمات العاملة

 السرية. 19
تم  سرية المعلومات التجارية التي المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبيضمن  1.19

 يل متاحةإجراءات التشغأن تكون الشفافية ينبغي  على االعتماد التشغيلي. وحرصاً  اتالحصول عليها أثناء إجراء
 .المركز للتفتيش من قبل األطراف المعنية في مكاتب

ن ألجمهور، على الرغم من أن أسباب رفض الطلب يجب لاالعتماد التشغيلي  اتوثائق إجراءنشر  ن يتمل 2.19
 تكون معروفة للمتقدمين.
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 ضد قرار االعتماد التشغيليالطعن . 20
متعلقة المركز الليبي لألعمال الالصادر عن  مع قرار االعتماد التشغيليعندما يختلف الطلب قدم يحق لم 1.20

ه أسبوعين من تاريخ إخطار المركز في غضون  مكتب مديرلدى هذا القرار الطعن ب باأللغام ومخلفات الحروب
 بالقرار.

واحد على األقل من مستقل ين محكمة االستئناف، بما في ذلك عضو يتعيجب على مدير المركز  2.20
ظر في ينبغي النبشكل عام المجتمع الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام، لسماع االستئناف في أقرب وقت ممكن. 

 .تاريخ تقديمهايوما من  21الطعون خالل 

اذ باتخقرار االعتماد التشغيلي أو إصدار اعتماد مؤقت مشروطا سلطة إلغاء بمحكمة االستئناف تتمتع  3.20
 .الضروريةالتدابير التصحيحية 

مة في حال اتخذت المحكالطعن بجميع التكاليف المرتبطة تتحمل المنظمة المقدمة لالستئناف : مالحظة 4.20
 .قرارًا في غير صالحها

 المسؤوليات. 21

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب 1.21
 يجب على المركز

 .اد التشغيلي في الوقت المناسبتنفيذ إجراءات االعتم .أ

دون سبب  خرؤ االعتماد ال ت ات منحإجراءأن ، و بإنصافضمان تطبيق نظام االعتماد التشغيلي  .ب
 مشاريع اإلجراءات المتعلقة باأللغام.

اجمة نأي توصيات تلبية إجراءات المتابعة المناسبة ل منظمات األعمال المتعلقة باأللغامضمان اتخاذ  .ت
 والتشغيلي، تي قد تؤثر على االعتماد الن المراقبة ع

ضمن  صحيح إلجراءات االعتماد التشغيليضمان الجودة الداخلية لضمان التطبيق التنفيذ عمليات  .ث
  .المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام
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 منظمات إزالة األلغام 2.21
 :منظمة األعمال المتعلقة باأللغامعلى يجب 

 لخاصةاية واإلجراءات التنفيذية التي تتوافق مع متطلبات االعتماد التشغيلي تطبيق الممارسات اإلدار  .أ
 .ابه

لنحو االتقارير والسجالت وغيرها من بيانات أنشطة إزالة األلغام على المحافظة على الوثائق وإتاحة  .ب
 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب المطلوب من قبل

لمرافق الوصول إلى جميع المواقع والمباني وغيرها من اقدرة بالتابعين للمركز  اقبةمر ال وتزويد موظف .ت
 .المراقبةكجزء من متطلبات للزيارة التي تحتاج 

 ون التجاري ون والممول ون المانح 3.21
مؤسسة الإعداد العقد أو أي اتفاق آخر رسمي من قبل الجهات المانحة أو  عنديجب على المنظمة  .أ

ع يلي لجميعتماد التشغاالبشأن  متطلبات المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامتذكر تجارية، أن ال
على المنظمة بحصول ليبيا. يجب أن تكون العقود مشروطة  في منظمات األعمال المتعلقة باأللغام

لك في ذبما  تطلبات المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغاموفق ماالعتماد التشغيلي والعمل 
 متطلبات ضمان ومراقبة الجودة.
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 المراجع العامة. 22
تماد منح االع 07.30المعيار رقم  ، على وجه الخصوص،المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام .أ

 مكافحة األلغاموعمليات لمنظمات 
 إدارة الجودة – 07.40 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام .ب

 

 عديالتسجل الت. 23
 
 

الرقم 
 التسلسلي

 
 التاريخ

 يوم/شهر/سنة

  المعيار
 الجزء / الفقرة

 تم تعديله من:
 االسم:

 المنصب:
 المنظمة

 

 مالحظات

1 18/10/15 07.30  
منح االعتماد 

لمنظمات مكافحة 
 األلغام

دوغ وير رئيس العمليات /  الكل
 ضمان الجودة

دائرة األمم المتحدة لألعمال 
 المتعلقة باأللغام

 
وإضافة تفاصيل  مراجعة

 إلى معيار حالي

2 10/11/15 07.30  
منح االعتماد 

لمنظمات مكافحة 
 األلغام

: مثال 1صورة 
على عملية منح 

 االعتماد

دوغ وير رئيس العمليات / 
 ضمان الجودة

دائرة األمم المتحدة لألعمال 
 المتعلقة باأللغام

 
 مراجعة

 


