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 مالحظة:

 تعتبر هذه الوثيقة سارية المفعول ابتداء من التاريخ المبين على هذه الصفحة. تخضع المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام
(LibMASللمراجعة وال ) تنقيح بشكل منتظم، لذلك ينبغي على المستخدمين التأكد من استخدام أحدث نسخة من كل وثيقة من وثائق

المعايير. إن أحدث نسخ للمعايير هي النسخ المنشورة على الموقع اإللكتروني للمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات 
 www.lmac.gov.lyالحروب وعنوانه 

 

 الطبع والنشرحقوق 

 . (IMAS) المتعلقة باأللغام لألعمالالمعايير الدولية إلى  استناداهذه الوثيقة تم إعداد 

ميع الحقوق ج -2017. المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبا الحالي إلى في شكلهتعود ملكية هذه الوثيقة 
 محفوظة.
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 تمهيد

عناصر السالمة والرقابة والجودة  (LibMAC) المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبتبّنى 
في المعايير الليبية لألعمال المتعلقة  (IMAS) ل المتعلقة باأللغامالمعايير الدولية لألعماالتي تمثل جزًءا من 

باأللغام وذلك بهدف ضمان محافظة هذه األخيرة على المبادئ المتفق عليها في المبادئ التوجيهية للمعايير 
 الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام.

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

 . www.lmac.gov.lyعلى الموقع اإللكتروني للمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب 

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

ها، ل توفر يتم استخدام "ينبغي" لإلشارة إلى متطلبات، أساليب أو مواصفات ُيفّض  ضمان االلتزام بهذه المعايير.
 ر عملولكنها قد تكون مختلفة عندما يتم تقديم أسباب تبّرر لذلك. وتستخدم "قد" لإلشارة إلى أسلوب أو مسا

 ينبغي النظر فيه ولكن ليس من الضروري تطبيقه.

 ال المتعلقة باأللغام، يشير:في هذ النسخة من المعايير الليبية لألعم
 مصطلح "منظمة إزالة األلغام" إلى أي منظمة )حكومية أو غير حكومية أو كيان تجاري( مسؤولة عن 

 لدعم.اتنفيذ مشاريع أو مهام إزالة األلغام. وتشمل منظمات إزالة األلغام المقرات الرئيسية وعناصر 
 منظمة )حكومية، عسكرية، تجارية أو غير  مصطلح "منظمة األعمال المتعلقة باأللغام" إلى أي

ة متعلقحكومية / منظمات المجتمع المدني( مسؤولة عن تنفيذ المشاريع أو المهام المرتبطة باألعمال ال
ارا و مستشأتكون منظمة األعمال المتعلقة باأللغام متعاقدا رئيسيا أو متعاقدا فرعيا  باأللغام. يمكن أن

 أو وكيال.
األلغام" لوصف نفس الهيئة ب األعمال المتعلقةلحي "منظمة إزالة األلغام" و"منظمة ويتم استخدام مصط

 وكمصطلحين مترادفين في إطار هذا المعيار.

 
 
 
 
 

http://www.lmac.gov.ly/
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 مقدمة. 1

 أللغامبا األعمال المتعلقةعتماد منظمات ا إدارة األعمال المتعلقة باأللغام في ليبيا من خالل تتم عملية  1.1
األلغام  إزالة تي التي تمضاالتفتيش على األر  أيضاً هذه العملية شمل تيمكن أن . و اعملهقبل وأثناء  تابعتهاوم
ل ية لألعماالمعايير الليب :بعد منح االعتماد التشغيلي )المرجعذ عمليات المراقبة يفيتم تن. ها قبل تسليمهامن

مال المركز الليبي لألع عن ةنيابالذين يعملون بالمن قبل موظفي ضمان الجودة  (07.30 المتعلقة باأللغام
 .المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

تابعة، مالأن تنتج عن . وينبغي المتعلقة باأللغاماإلجراءات الخاصة باألعمال جزء أساسي من هي  تابعةالم 1.2
م لقة باأللغالمركز الليبي لألعمال المتعلدى االالزمة  الثقةُ  ،التطهيرالتفتيش بعد عمليات االعتماد و إلى جانب 

وأن  ةاللتزامات التعاقدياألرض وفقا لقامت بتسليم األعمال المتعلقة باأللغام أن منظمة ب ومخلفات الحروب
 .في الغرض المحدد لهاآمنة لالستخدام األرض 

 منظمة األعمال المتعلقة باأللغامقدرات تابعة عمليات الم أن تفحصيجب  ،تحقيق هذا الهدفمن أجل  1.3
ة الجودة إدار  نظام ةالخارجيمتابعة الكّمل ت. طريقة استغالل هذه القدراتالمعدات واإلجراءات( و و عمل فريق ال)

 األلغام.األعمال المتعلقة بمنظمة بالداخلي الخاص 

لمنظمة الداخلية الجودة ومراقبة  الجودة ضمانإجراءات أن على التحقق من عمليات المتابعة تعمل  1.4
 ةال المتعلقاألعمحل محل مسؤولية منظمة تال ها ، ولكنكما ينبغي تطبيقهايتم لغام مناسبة و األب األعمال المتعلقة

 .وناجعة تشغيلية آمنة وفعالةضمان تطبيق إجراءات في األلغام ب

حقق في ، كعمليات تعمال المتعلقة باأللغاماألفي بداية مشروع خاصة  تابعة أيضاعمليات الم سيتم استخدام 1.5
 األلغام.األعمال المتعلقة بلى منظمة إاالعتماد عملية منح التي هي جزء من  ياتموقع العمل

 إدارة الجودة لألعمال المتعلقة باأللغام. 2

طلبات ل الوفاء بمتاستكمافي توفير الثقة  المتعلقة باأللغام فيعمال ألالهدف من إدارة الجودة ليتمثل  2.1
 تتكون إدارة أللغام، سواء تم تطهيرها بالكامل أم ال، آمنة لالستخدام.أن األراضي التي أزيلت منها افي و  الجودة

 الجودة لألعمال المتعلقة باأللغام من ثالثة عناصر هي:

 االعتماد .أ

 ضمان الجودة تابعةم .ب

 التفتيش بعد إزالة األلغام )مراقبة الجودة( .ج
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 االعتماد . 3

قادرة ة األلغام رسميا كجهة مختصعمال المتعلقة باألإدراج منظمة  بموجبه االعتماد هو اإلجراء الذي يتم 3.1
 بأمان وفعالية وكفاءة. هاوتنفيذ تهاوإدار على تخطيط عمليات إزالة األلغام 

من أن د للتأكاالعتماد منح  إجراءاتبوضع  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبقام  2.3
نظمة ألوتتمتع باالالزمة ن واألجهزة و الموظف ولديها راسخةد إلى أسس تستنمنظمة األعمال المتعلقة باأللغام 

لألعمال  المعايير الليبيةيرجى مراجعة لقيام بأي عمل. لها باالسماح قبل الضرورية جراءات وهياكل الدعم اإلو 
 .للمزيد من المعلومات حول عملية منح االعتماد 07.30 المتعلقة باأللغام

  لجودةا. مراقبة ضمان 4

ي تنطو مصممة لتوفير الثقة بأن متطلبات الجودة سوف تتحقق. الضمان الجودة جزء من إدارة الجودة إن  1.4
مليات طة والعمراقبة ضمان الجودة على المراقبة والتفتيش أو تقييم مواقع العمل والمرافق والمعدات واألنشعمليات 

ذلك و ، ة وكفاءةذ األعمال بأمن وفعاليتنفّ األلغام ب متعلقةاألعمال الأن منظمة  على لتأكيدلواإلجراءات والوثائق، 
 لها.الممنوح عتماد التشغيلي لال فقاً و 

 قاأللغام تطبّ ب األعمال المتعلقة اتالتأكيد على أن منظم فيالغرض من مراقبة ضمان الجودة يتمثل  2.4
بعد  في وضع آمنتسليم األرض إلى ؤدي تبطريقة الموافقة عليها التي تمت وإجراءات التشغيل  دارةاإلعمليات 

 الفعالية والكفاءة.يز بعمليات تتم

مشاكل على تحديد ال اساعدهت ااأللغام ألنهاألعمال المتعلقة بخدم مراقبة ضمان الجودة مصالح منظمات ت 3.4
لمتعلقة ا األعماللمساعدة منظمة ، وهم متواجدون ضباط شرطةون ليسوا بوتحقيق النتائج المطلوبة بكفاءة. المراق

 تحقيق أهدافها.على األلغام ب

جودة المراقبة الجودة و ضمان لعمليات إجراءات مفصلة منظمات األعمال المتعلقة باأللغام  عتمديجب أن ت 4.4
فات المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلعلى . يجب اإجراءات التشغيل القياسية الخاصة بهضمن 
 أثناء عملية االعتماد.إلجراءات والمصادقة عليها تلك االتحقق من  الحروب

من في بعض الحاالت، يتخذ هؤالء، يمكن أن ضمان الجودة مواقع العمل في أي وقت. قد يزور مراقبو  4.5
 توفير المراقبة المستمرة.مواقع العمل مقرًا دائمًا لهم بهدف 

لمركز اإلى تواصلة مراقبة ضمان الجودة المات عمليالالزمة لتسديد تكلفة ترتيبات ال: يجب اتخاذ مالحظة 4.6
 .اتفاق أو عقد هذه العمليات شرطا فيكانت  في حال الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب
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 لجودة ا. أهداف مراقبة ضمان 5

 الحروبالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات عمليات المراقبة من جانب يجب أن تضمن  5.1
 ما يلي: مباشرة أو عبر ممثلين معينين

مة من قبل كل منظ يجري تنفيذها على نحو فعالأنه و  ضمان الجودة الداخلية مناسبةإجراءات أن  .أ
 .لغاملألعمال المتعلقة باأل

لقياسية اإلجراءات التشغيل  وفقا بأمان وكفاءة وفعالية تعملمنظمة األعمال المتعلقة باأللغام أن  .ب
 .المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامها و الخاصة ب

 المهام.أمر لخطة التنفيذ و  وفقاً تنفذ األعمال أن  .ج

عايير وفقا للممن المناطق المحددة إزالة األلغام في الحفاظ على مستوى مناسب من الثقة أنه يتم  .د
 اإلنسانية.

 جراءات غير صحيحة.إالعمل ب تجنبتحديد المشاكل في أقرب وقت ممكن من أجل أنه يتم  .ه

 .باستمرار معايير التدريبأنه يتم االلتزام ب .و

قبل  التي توفرهامدى مالءمتها والسالمة من حيث تقييم أي تقنية جديدة إلزالة األلغام أنه يتم  .ز
 .لها االستخدام العملي

لموقع االعاملين في إلى اإلدارة و ردود فعل بشكل منتظم حول عمليات المراقبة إلى أنه يتم تقديم  .ح
 .نظمات األعمال المتعلقة باأللغاممداخل 

 

 . فئات مراقبة ضمان الجودة 6

 ضم مراقبة ضمان الجودة ثالث فئات:ت .أ

  ة)الخارجية( المبرمج ضمان الجودةمراقبة 

  الخاصة )الخارجية( ضمان الجودةمراقبة 

  منظمات األعمال المتعلقة باأللغام قبل من  )الداخلية( ضمان الجودةمراقبة  
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 مراقبة ضمان الجودة )الخارجية( المبرمجة 1.6

ضمان الجودة في  مراقبي قبلة من )الخارجية( المبرمج ضمان الجودةعمليات مراقبة  ينبغي إجراء 1.1.6
 امباأللغ بدء عمليات منظمات األعمال المتعلقة قبل المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

 .ئهانتهاوبعد ا هاوأثناء

سير األنشطة عّطل المراقبة ويجب أال ت فجئيةزيارات مقررة وأخرى يجب أن تنطوي المراقبة على  2.1.6
 المخططة إلزالة األلغام.

ن درجة م ةمقبول اتإجراء تحديدمراقبة ضمان الجودة و الخاصة بعمليات  يتطّلب تحديد عدد الزيارات 3.1.6
 بة التنفيذ ومكلفة من حيث الموارد والجهد.العملية صعأصبحت الحس السليم، وإال 

ن هذا ، ولكمنظمة األعمال المتعلقة باأللغامموقع فريق/كل إلى  كل شهر متباعدتينيجب تنفيذ زيارتين  4.1.6
غام التي األلأنشطة إزالة أي على أساس ، المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب يحددهأمر 

 .السابقةجودة ونتائج مراقبة ضمان المنظمة األعمال المتعلقة باأللغام وقدرة  يتم تنفيذها

( األنشطةو  اضيعمراقبة ضمان الجودة )أي المو عمليات  عليها زتركالمجاالت التي ختلف تيمكن أن  5.1.6
تهديدات المخاطر والمثل األخرى وإجراءات مكافحة األلغام والعوامل  اإلمكانيات والمعدات المستخدمةحسب 

 وظروف التربة.مخلفات الحرب القابلة لالنفجار    /األلغامالمتعلقة ب

 تتضمن زيارات مراقبة ضمان الجودة زيارة إلى:يمكن أن  6.1.6

 اللوجستية واإلدارية.والشؤون  دارةمكاتب اإل .أ

 تخزين المتفجرات والصيانة والمعدات الطبية.مرافق  .ب

 .الكالب الكاشفة عن األلغام بما في ذلك ،التدريب مرافقالدورات التدريبية و ج.

 عد.مخيمات إزالة األلغام عن بُ د.

 مواقع الهدم المركزية. .ه

 عمليات إزالة األلغام بما في ذلك المسح والتطهير. .و

 .استكمال األعمالتعليق و  .ز

 .القابلة لالنفجار بمخلفات الحر بمخاطر األلغام/جموعة وأنشطة التوعية المالتواصل مع ح.

 تقييم المعدات.اختبار و  .ط

ومراقبة  الجودة ، بما في ذلك ضمانمنظمة األعمال المتعلقة باأللغاممرتبطة باعتماد  أخرى أي أنشطة  .ي
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 الجودة.

العمل خالل هذه الزيارات  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب ينبغي على مراقبي 7.1.6
 . لجودة ذات الصلةعلى تعبئة واستكمال نماذج عمليات ضمان ا

 الخاصة مراقبة ضمان الجودة )الخارجية( 2.6.

ن ضمان الجودة التابعي يمن قبل مراقبالخاصة  )الخارجية( ضمان الجودةتنفيذ عمليات مراقبة  يجب 1.2.6
التي  مراقبة ضمان الجودةاستنادًا إلى عمليات  لمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبل

تشفت الحظت أو اك وو/ أاألعمال  طابقةت بانتظام عدم مأثبتمنظمة األعمال المتعلقة باأللغام صت إلى أن خل
 .عن العمل اآلالت أو الكالبأو  المعداتأو  األفرادإيقاف  ،تعليق العمليات إلى مما أدى عدم المطابقة

حادث وقوع  بعد ةالجودة الخاص مراقبة ضمانتنفيذ عمليات إلى  تكون هناك حاجة أيضاً يمكن أن  2.2.6
دث كان إلى أن الحافيها منظمة األعمال المتعلقة باأللغام التي خلصت حاالت إزالة األلغام، خاصة في الخالل 

 .لألعمال نتيجة عدم مطابقة

منظمة األعمال المتعلقة  تطبيقضمان  فيمراقبة ضمان الجودة الخاصة عمليات الهدف من يتمثل  3.2.6
ة وفعالي كفاءةلعمل بأمان و وآدائها لضمن اإلطار الزمني المتفق عليه  ةالمناسب ةالتصحيحي اتجراءلإلباأللغام 

 شغيلي.وشروط االعتماد الت المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامو  وفقا إلجراءات التشغيل القياسية

ال منظمة األعمحة بالتشاور مع إدارة مراقبة ضمان الجودة الخاصة بطريقة مفتو يجب القيام بعمليات  4.2.6
نظمة مبإبالغ  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبالمعنية، على أن يقوم  المتعلقة باأللغام

 .تهاومد هاهدفو المراقبة  أسبابباألعمال المتعلقة باأللغام 

منظمة األعمال عدم تطبيق جودة الخاصة ضمان التنفيذ عمليات خالل أكد مراقب ضمان الجودة إذا  5.2.6
 المعداتو  األفرادوعمل تعليق العمليات يؤدي إلى ذلك  فإن، ةالمناسب ةالتصحيحي اتجراءلإلالمتعلقة باأللغام 

 .االعتماد التشغيليأحيانا و  الكالبو  اآلالتو 

  منظمات األعمال المتعلقة باأللغام قبل من )الداخلية( مراقبة ضمان الجودة  3.6.

لة هي عمليات يومية متواص نظمات األعمال المتعلقة باأللغاممقبل عمليات مراقبة ضمان الجودة من  1.3.6
 منظمات إزالة األلغام العاملة. يجب أن تضطلع بها كل

 مة.داخل المنظالفعالة واإلجراءات الرقابية مراقبة وال جزء ال يتجزأ من القيادةهي هذه المراقبة  2.3.6

القياسية )أو وثيقة معتمدة  ليةجراءات التشغيضمن اإلالداخلية إدارة ضمان الجودة سياسة إدراج غي ينب 3.3.6
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 وااللتزام بها خالل عمليات إزالة األلغام. للمنظمة أخرى(

 

 

 

 عملية مراقبة ضمان الجودةيبين  يرسم تخطيط: مثال على 1صورة 

 

 لجودة( . عمليات التفتيش بعد إزالة األلغام )مراقبة ا7

م لقة باأللغامنظمة األعمال المتعة معالج إثرالتفتيش بعد إزالة األلغام )مراقبة الجودة( عمليات يتم تنفيذ  7.1
معالجتها بطريقة  تأو تمخضعت لعمليات تطهير قد معالجتها  تيمكن أن تكون األرض التي تمألرض. ل
من  التحققشمل مراقبة الجودة ت. (نيالفمسح الي أ) الكاملة ليست ضروريةاإلزالة عطي الثقة بأن إجراءات ت

 متطلبات الجودة. توفر( لتأكيد تطهيرأو خضعت لعمليات مسح فني )أي األرض التي النتيجة النهائية 

وتأكيد  بةالمطلو الطريقة بمعالجة األراضي  تقد تم تتحديد ما إذا كانإلى التفتيش بعد إزالة األلغام يهدف  7.2
 راءات التي تم اختيارها مناسبة.ما إذا كانت اإلج

جودة تفصيلية ضمن  إجراءات التشغيل إجراءات مراقبة  أن تضع منظمة األعمال المتعلقة باأللغاميجب   7.3
الحد األدنى من المتطلبات إلجراء مراقبة ذلك يجب أن يشمل و القياسية الخاصة بها خالل عمليات إزالة األلغام. 

التي األرض على جودة المراقبة عمليات ومنهجية إجراء  (في األرض المعنية طهيرهاالتي تم تالمساحة الجودة )
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تم تطهيرها )بما في ذلك الخاصة بتحديد إشارة في منطقة واإلجراءات  تطهيرها باستخدام أجهزة الكشفتم 
 على منطقة في األرض جرى التنقيب فيها.ومنهجية إجراء مراقبة الجودة  (المناسبالترسيم 

ني وإزالة تقتشمل المسح الالتي األلغام إزالة عمليات ، خالل قة باأللغاممنظمة األعمال المتعليجب على  7.4
( ٪10إجراء ما ال يقل عن عشرة في المائة )واستخدام الكالب الكاشفة عن األلغام  األلغام وتطهير مناطق القتال

خدام إجراءات مراقبة الجودة المناسبة القادرة معالجتها باست تالتي تماألرض على مراقبة الجودة من عمليات 
اقبة الجودة مر عمليات يتم تخفيض الحد األدنى المطلوب من يمكن أن معيار إزالة األلغام. االلتزام بعلى تأكيد 

 ذن من المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب.إفقط بناء على 

إجراء  ،ذلك ممكناعندما يكون  ،ال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبالمركز الليبي لألعمينبغي على  7.5
 . منظمة األعمال المتعلقة باأللغامالتي تنفذها عمليات إزالة األلغام على مراقبة جودة 

 لعمليات مراقبة ضمان الجودة )الخارجية( المبرمجة . اإلعداد 8

قبو ينبغي أن يكون مرامنظمة األعمال المتعلقة باأللغام على عمليات قبل إجراء مراقبة ضمان الجودة  1.8
 :قد قرؤوا ما يلي ضمان الجودة

 وذاتفاق  وأي عقد أو واالعتماد التشغيلي منظمة األعمال المتعلقة باأللغامالخاصة ب إجراءات التشغيل القياسية
 .الجاري عمل الصلة ب

 دة.ضمان الجو ومراقبالتي قدمها تقارير الزيارات السابقة  .أ

 العمل.تم تنفيذها في موقع نتائج أي عمليات تفتيش بعد إزالة األلغام ج. .ب

 .صلةحوادث ذات أي تقارير د. .ج

 وضع خطة لزيارة الموقع.على ضمان الجودة مراقبي جميع المعلومات األخرى التي تساعد  .د

 لجودةمراقبة ضمان ات عمليا المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبذ ينفّ يمكن أن  2.8
تاجونها ات قد يحتحضير  باأللغام بأيمنظمة األعمال المتعلقة إبالغ ضمان الجودة  يمراقبعلى  ، وينبغيالمعلنة

 مكن،أ، إذا الفعليوالتوقيت التاريخ كما يجب إبالغهم بر وثائق معينة أو موظفين رئيسيين(. فّ )مثل ضمان تو 
ول جد األلغامبمنظمة األعمال المتعلقة ليقّدم المركز يمكن أن ، إذا لزم األمر، و مسبقاً  ةالمقرر لزيارة المراقبة 

 مراقبة ضمان الجودة )أو ما شابه(.

ن مراقبي ضما، وال ينبغي في هذه الحالة لغير معلنة الجودةضمان مراقبة عمليات إجراء للمركز  يجوز 3.8
 بموعد هذه الزيارة بشكل مسبق.منظمة الإبالغ  الجودة

أكثر إنتاجية تكون العمليات المعلنة يمكن أن مزايا. ة معلنالمراقبة ضمان الجودة المعلنة وغير إن لعمليات  4.8



 2017النسخة الثانية: يناير  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 07.40المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

 

 2017النسخة الثانية: يناير   07.40لألعمال المتعلقة باأللغام  المعايير الليبية

11 

ة فإنها معلنالراقبة غير الم اأمن المراقبين. عإخفاء بعض المشاكل أن يتم من المحتمل ، ولكن للعمل عرقلة وأقل
 قدهذه الزيارة في وضع العمل العادي، ولكن لقة باأللغام منظمة األعمال المتعتوفر للمراقبين فرصة مراقبة عمل 

من األنسب . يكون بعض الموظفين األساسيين غير حاضرينيمكن أن بعرقلة أنشطة المنظمة كما تسبب 
 .معاً األسلوبين استخدام 

 . مراقبة ضمان الجودة )الخارجية( الخاصة9

من أن  باأللغام للتأكدمنظمة األعمال المتعلقة نفذه الذي تتفتيش العمل على ضمان الجودة يعمل مراقبو  1.9
يل التشغ إجراءاتو  نصوص عليها في االعتماد التشغيليفقة مع الشروط الموانظم اإلدارة واإلجراءات التنفيذية مت

 امسبق هالمخطط أو  فجئيةتكون هذه الرقابة . ينبغي أن المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامو  القياسية
 مبرر له لعمليات منظمة لمكافحة األلغام.لاغير  نقطاعاالتجنب ضمان الجودة  مراقبينبغي على و 

، األلغامبمنظمة األعمال المتعلقة إزالة األلغام الذي تعمل فيه لضمان الجودة في موقع مراقبة إجراء عند  2.9
 :يلي ام بماالقي ة باأللغام ومخلفات الحروبلمركز الليبي لألعمال المتعلقالتابع ل مراقب ضمان الجودةينبغي على 

ة )مقر القيادة أو ما شابه ذلك( والشخص المسؤول عن عمليات إزال المراقبةإلى نقطة تقديم نفسه  .أ
 الغرض من الزيارة.وتحديد األلغام، 

ءات جراإلقا بإجراءات إزالة األلغام وفالقيام أنه يتم بو  جميع جوانب السالمةالتزام المنظمة بالتأكد من  .ب
 . منظمات األعمال المتعلقة باأللغام الخاصة ب التشغيل القياسية

 في هذا الموقع بالذات.عند التواجد  االلتزام بإجراءات السالمة ذات الصلة .ج

 ي جميعكما يجب عليه البقاء على الحياد ف. موضوعيًا عند اتخاذ أي قرارمهذبا و و  أن يكون حازما .د
على و قراراته تؤثر على بأن صداقات العائلية أو الروابط ال أو شخصيةلا راءلآلاألوقات وعدم السماح 

 .هواجباتل ئهأدا

ين بيتم االتفاق على غير ذلك تغييرات على إجراءات التشغيل القياسية المعتمدة، ما لم عدم إجراء  .ه
يجب  .غام منظمة األعمال المتعلقة باأللو  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

( تقرير آخر ذي صلةأي مراقبة ضمان الجودة )أو  نموذجتغييرات في التوصيات أو العمل على شرح ال
 الحتمال اتخاذ مزيد من اإلجراءات.

اقتراحات بشأن أي  مراقبة ضمان الجودة أونموذج اإلشارة إلى أية مخاوف غير مشمولة في ينبغي  .و
في إزالة األلغام المشرف على عمليات انتباه ولفت  مان الجودةمراقبة ضنموذج عملية إزالة األلغام في 
  واألطراف األخرى ذات الصلة.الموقع )أو ما يعادله( 
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 ة:دضمان الجو استقبال مراقب  دالقيام بما يلي عنمنظمة األعمال المتعلقة باأللغام  يينبغي على موظف 3.9

 .عملية المراقبةخالل طلباته االستجابة لمراقب ضمان الجودة من خالل لدعم تقديم ال .أ

ن ضماإلى مراقب  المتعلقة باأللغام والجوانب المتعلقة بالسالمة نشطةموجز بشأن األملّخص تقديم  .ب
 .الجودة

ن ضمااقبة ر ماالنتهاء من  عندالتعليقات ذات الصلة والتوقيع على نموذج مراقبة ضمان الجودة شرح  .ج
 الجودة.

 

  اإلداريةوالوثائق . الممارسات 10

 ية، على سبيل المثال: المؤهالت، سجالتفحص الوثائق اإلدار   علىضمان الجودة أيضاً يعمل مراقبو  1.10
ية . لن يتم فحص الوثائق اإلدارية الروتينوسجالتها التأمين، وممارسات الصحة المهنية العامةالتدريب، 

 نمضمان الجودة تعليمات مباشرة ب كان لدى مراقالموظفين إال إذا ب الخاصةالسّرية المعلومات الشخصية و 
 للقيام بذلك. المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

 يتم اختيار عينات من جميع الوثائق والسجالت المشار إليها أعاله عشوائيا. 2.10

 . السالمة في مكان العمل11

وعليهم موقع العمل، في سالمة الإجراءات و ضمان الجودة تقييم مدى مالءمة تخطيط  مراقبعلى يجب  1.11
جيهات بشأن تو  -  10.20المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامتوفر  تقييم مدى فعالية تطبيق اإلجراءات.

 .مإزالة األلغاعلى مواقع العمل سالمة 

ت سالمة كانة األلغام إذا العمليات في موقع إزالإليقاف  الصالحيات الالزمةبضمان الجودة يتمتع مراقبو  2.11
لم يتم تصحيح الخطأ فورا. يجب على مراقبي ضمان الجودة تسجيل أسباب إذا و أي شخص عرضة للخطر 

منظمة لالرئيسي مقر الو  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب العمل وإبالغ مكتب تعليق
لسالمة، تصحيح جميع أخطاء اال بعد إالعمليات استئناف  يجوز على الفور. البذلك  األعمال المتعلقة باأللغام

 .بعد الحصول على تصريح من المركزو 
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 . الدعم الطبي 12

ؤهالت متوفر في مواقع إزالة األلغام، بما في ذلك مالضمان الجودة تقييم الدعم الطبي  مراقبعلى يجب  1.12
. نمصابيالء الجية المتاحة، والسيارة المخصصة إلوازم واألدو مخازن، واللالوالمعدات الطبية، و  ،الطاقم الطبي

 قة لعالج وإجالء المصابين.موثّ الجراءات اإلاالطالع على ينبغي 

ان مراقبة ضمينبغي على المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب القيام بعمليات  2.12
دء في أقرب وقت ممكن بعد بإجالء المصابين الخاصة بلغام منظمة األعمال المتعلقة باألجراءات إلالجودة 

يجب م. إزالة األلغاطوال فترة مرة واحدة على األقل كل شهر ذلك زالة األلغام و إلالعمليات في كل موقع جديد 
ل موقع كإجالء المصابين في  القيام بعملية بيضاء للتدرب على إجراءاتمنظمة األعمال المتعلقة باأللغام على 

سجيل . يجب تمرة واحدة في الشهر على األقل خالل عمليات إزالة األلغاموذلك لإلزالة األلغام، قبل بدء العمليات 
ناء سجل في الموقع أثالالموقع )أو ما يعادله(، واالحتفاظ بعلى ممارسات إجالء المصابين من قبل المشرف 

 العمليات.

علقة الحد األدنى من متطلبات المركز الليبي لألعمال المتعندما ال يتوافق الدعم الطبي المتوفر مع  3.12
تم ي م والباأللغامنظمة األعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب أو إجراءات التشغيل القياسية المعتمدة من 

جب على مراقبي ضمان الجودة تعليق العمليات حتى يتم اتخاذ يتصحيحه بشكل فوري من جانب المنظمة، 
غ العمل وإبال تعليقالتصحيحية المناسبة. ال بد أن يعمل مراقبو ضمان الجودة على تسجيل أسباب  التدابير

تعلقة منظمة األعمال الممكتب المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب والمقر الرئيسي ل
ول أخطاء السالمة، وبعد الحص على الفور. ال يجوز استئناف العمليات إال بعد تصحيح جميعبذلك باأللغام 

 على تصريح من المركز.

 . التواصل مع المجتمعات المحلية13

متضررة المجتمعات الاألشخاص في خدمة باألعمال اإلنسانية المتعلقة باأللغام بخاصة اإلجراءات الترتبط  1.13
ليها عستند تالمبادئ التي  حدألاحترام عدم  بمثابةعدم إشراك السكان المحليين هو فإن لذلك و من األلغام، 
 قربة منعلى م. عندما يكون موقع عمل إزالة األلغام األعمال اإلنسانية المتعلقة باأللغامب خاصةالاإلجراءات 

متعلقة نظمة األعمال الم، يجب على منها أرض قريبةاستخدام  في حالةأو المحلية المجتمعات من واحد أو أكثر 
لسالمة ايشكل ذلك أحد شروط  تمع المحلي.قادة المجتماعية من خالل التواصل مع تعزيز العالقات االجم باأللغا

 إلى الوقف الفوري لالعتماد.لذلك عدم االمتثال يؤدي يمكن أن و 

منظمة األعمال حتى في الحاالت التي ال تتواجد فيها مجتمعات على مقربة من موقع العمل، يجب على  2.13
 مع الجهات المسؤولة عن المنطقة. إقامة روابط المتعلقة باأللغام



 2017النسخة الثانية: يناير  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 07.40المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

 

 2017النسخة الثانية: يناير   07.40لألعمال المتعلقة باأللغام  المعايير الليبية

14 

قابلة مخلفات الحرب ال /األلغام التوعية بمخاطر بعض جوانب اإلجراءات المتعلقة باأللغام، مثلتعتمد  3.13
اخل فإن التواصل مع المجتمع متدلذلك و  ومساعدة الضحايا، بشكل كبير على العمل داخل المجتمعلالنفجار   
. مةنظإجراءات التشغيل القياسية المقدمة كجزء من االعتماد التشغيلي للمي بالتفصل فهو مذكور مع العمل و 

 منظمة األعمالبشكل مناسب في جميع جوانب عمل التأكد من إشراك المجتمع الجودة ضمان مراقبي على يجب 
 /ماأللغا اطرمخالتوعية ببمنظمات األعمال المتعلقة باأللغام أن تقوم  ،عند االقتضاء ،وينبغي. المتعلقة باأللغام

 كجزء من عملهم.مخلفات الحرب القابلة لالنفجار   

منظمة األعمال في المسؤول عن التواصل مع المجتمع تكليف موظف متخصص للقيام بمهمة يمكن  4.13
 .المتعلقة باأللغام

 . الحوادث 14

ى مراقبي علينبغي  هفإنيبيا، إزالة األلغام في لخالل حوادث منظمة األعمال المتعلقة باأللغام لوقع إذا  1.14
يحية التصحتنفيذ المنظمة لإلجراءات لتوصيات الواردة في تقارير الحوادث لضمان ل ةخاصالجودة إيالء أهمية 

 من المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب.المطلوبة الالزمة 

أللغام من المركز الليبي لألعمال المتعلقة باوبة المطلالتصحيحية الالزمة  اإلجراءاتتنفيذ  يمثل عدم 2.14
راقبي لسالمة والشروط التي بموجبها تم منح االعتماد التشغيلي. يجب على ملانتهاكا خطيرا  ومخلفات الحروب

تعليق تسجيل أسباب ن مراقبياليجب على تنفيذ هذه اإلجراءات، كما ضمان الجودة وقف العمليات حتى يتم 
ناف استئجوز على الفور. ال يبذلك منظمة األعمال المتعلقة باأللغام المركز والمقر الرئيسي ل بالعمل وإبالغ مكت

 .بعد الحصول على تصريح من مدير المركزتصحيح جميع أخطاء السالمة، و إال بعد العمليات 

لغام علقة باألمن المركز الليبي لألعمال المتالمطلوبة التصحيحية الالزمة  اإلجراءاتتنفيذ  يمثل عدم 3.14
راقبي لسالمة والشروط التي بموجبها تم منح االعتماد التشغيلي. يجب على ملانتهاكا خطيرا  ومخلفات الحروب

ق تعليتسجيل أسباب ن مراقبياليجب على تنفيذ هذه اإلجراءات، كما العمليات حتى يتم  تعليقضمان الجودة 
ستئناف اعلى الفور. ال يجوز  األعمال المتعلقة باأللغام منظمة المركز والمقر الرئيسي ل العمل وإبالغ مكتب

 .بعد الحصول على تصريح من مدير المركزتصحيح جميع أخطاء السالمة، و إال بعد العمليات 

 . المعدات15

عينة  . ويشمل هذا تفتيشللعمل تهاومالءم تهاوفعاليالمعدات تقييم حالة على مراقبي ضمان الجودة يجب  1.15
التحديثات التصليح، و ، وأعمال سجالت صيانة المعداتفحص الضرورية )مثل أجهزة الكشف(، و  من المعدات
 وينبغي فحص مرافق وأدوات التصليح.كما والتعديالت. 
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منظمة، تم معالجتها فورا من قبل التولم السالمة المخاوف حول اذا كانت حالة أو فعالية المعدات تثير  2.15
ى يجب علتنفيذ هذه اإلجراءات التصحيحية، كما العمليات حتى يتم تعليق جودة لمراقبي ضمان الفإنه يمكن 

 أللغامعلقة بامنظمة األعمال المتالمركز والمقر الرئيسي ل العمل وإبالغ مكتبتعليق تسجيل أسباب ن مراقبيال
ول على بعد الحصتصحيح جميع أخطاء السالمة، و إال بعد العمليات استئناف على الفور. ال يجوز بذلك 

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب.تصريح من 

 . إجراءات إزالة األلغام 16

التشغيلي مراقبة أنشطة إزالة األلغام لضمان تماشيها مع االعتماد على مراقبي ضمان الجودة يجب  1.16
خصصة حيث يتم استخدام أساليب متابة، تعمل هيئة الرق. منظمة األعمال المتعلقة باأللغاموإجراءات ألنشطة 

الذين بين ل المراقعلى إرسا، لغاملأل زالة الميكانيكيةاإلعن األلغام أو  ةشفاإلزالة األلغام، مثل استخدام الكالب الك
 .تتم مراقبتهايمتلكون المعرفة المتخصصة الالزمة لتقييم اإلجراءات التي 

يمكن أن يتم معالجتها فورا من قبل المنظمة،  السالمة بال تتعلق المعتمدة مسائلاإلجراءات  تمّس عندما  2.16
يجب على مراقبي تصحيحية. تنفيذ اإلجراءات الإلى أن تقوم بق عملياتها يتعلإلى لضمان الجودة  ومراقبيعمد 

المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات  العمل وإبالغ مكتب تعليقضمان الجودة تسجيل أسباب 
إال بعد العمليات استئناف على الفور. ال يجوز  بذلكمنظمة األعمال المتعلقة باأللغام الرئيسي لمقر الو  الحروب

 .بعد الحصول على تصريح من المركزتصحيح جميع أخطاء السالمة، و 

 . إعداد التقارير17

بار كتقديم تقرير إلى  ة،مراقبة ضمان الجودخالل إجراء عمليات  رئيس مراقبي ضمان الجودةينبغي على  1.17
ب كما يجين. في الموقع قبل مغادرة المراقبتم مراقبة عملها وذلك تالتي منظمة األعمال المتعلقة باأللغام موظفي 

ت ضافة أي تعليقاإل منح فرصة لكبار موظفي المنظمة في الموقعنموذج تقرير ضمان الجودة، ويجب استكمال 
لتوقيع ا مراقبتهجري تي ذموقع الالفي موظفي المنظمة المراقبين وكبار ريق فرئيس يجب على لتقرير. في الديهم 
 التقرير في الموقع.على 

قبل مة أي مخاوف تتعلق بالسالب المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبإبالغ ينبغي  2.17
إذا كان األمر ما بخصوص مشورة لتقديم يعطي ذلك فرصة للمركز لموقع. لمغادرة مراقبي ضمان الجودة 
 يقتضي اتخاذ إجراءات فورية.

المركز  تقديم نموذج تقرير مراقبة ضمان الجودة إلى مكتب عملياتيعمل مراقبو ضمان الجودة على  3.17
في أقرب وقت ممكن، عادة عن طريق البريد اإللكتروني  الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب
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إرسال نسخة من التقرير إلى مكتب في المركز على عمليات المكتب يعمل تقرير. استكمال الواحد من وخالل يوم 
 .مراقبتهاالتي يجري  منظمة األعمال المتعلقة باأللغام التسجيل في 

 . اإلجراءات التصحيحية 18

ضمان مراقبة  ريرأي مشاكل يتم تحديدها في تقمعاجلة  منظمة األعمال المتعلقة باأللغاميجب على  1.18
تقديم  ُيطلب من المنظمةيمكن أن ، على درجة كبيرة من الخطورةتم اكتشافها التي مشاكل الإذا كانت . الجودة

، بت الحرو المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفاتقرير حول اإلجراءات التصحيحية التي اتخذتها إلى 
منوح الم العتمادتعليق ا بعض الحاالتيتم في يمكن أن نصوص عليها. لمتطلبات الملالكامل ها بوإثبات امتثال

 لمنظمة مع المتطلبات.تاريخ امتثال احتى منظمة األعمال المتعلقة باأللغام ل

. استقاللية المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب وحياده 19

 ونزاهته

، سياسيةألي ضغوط العاملين مع المركز معّرضين المعتمدين ضمان الجودة  يجب أن ال يكون موظفو 1.19
الجودة  ضمانمراقبة أي محاولة للتأثير على نتائج تؤدي . قراراتهمؤثر على تيمكن أن وغيرها أومالية أتجارية 

ى ؤدي إلتيمكن أن كما للمنظمة، التشغيلي العتماد لعن طريق الضغط على الموظفين إلى التعليق التلقائي 
 بموجب القانون الليبي. ةضد المنظمة المخالفناسبة اإلجراءات الجنائية المذ اتخا

مع منظمات  ةماليشؤون أي في تورط العدم مراقبي ضمان الجودة على ينبغي  الحياد ضمانمن أجل  2.19
 أو الحفاظ على وتصنيع وتوريد وتركيب واستخدام تصميمتعمل على أو المنظمات التي  أخرى  ألغاممكافحة 

 .المتعلقة باأللغاممجال األعمال  ناشطة فيالنظمات الخدمات أو المعدات للم

 . الطعون 20

ضمان مراقبة منظمات مع نتائج اليختلف مدراء عندما ، نظمات األعمال المتعلقة باأللغاممبإمكان  1.20
في ب الحر  األلغام ومخلفاتالمركز الليبي لألعمال المتعلقة ب مكتب مديرلدى هذا القرار  فيتقديم طعن ، الجودة

ية ضد النتائج األولالمنظمة حجج الطعن تضمن . ينبغي أن يخالفعملية المراقبة محل المن  أسبوعينغضون 
 تمين أن يمكوأية أدلة إضافية مقدمة. اقبة ر ممراجعة تقرير اليقوم المركز ب تقرير مع األدلة عند االقتضاء.لل

 القراربعنية المم منظمة األعمال المتعلقة باأللغايتم إخطار نتيجة للتقييم. اقبة المر تعديل النتائج األولية لتقرير 
 استالم مكتب مدير المركز للطعن.من  ثالثة أيامفي غضون كتابيًا 

 إلىهذا القرار في رسمي تقديم طعن المركز  قرار اتخذه مكتب مديرمع عندما يختلف يحق لمقدم الطلب  2.20
تعيين الطعن استالم يجب على مدير المركز عند من تاريخ إخطاره بالقرار.  وعينخالل أسبمكتب المدير 
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لنظر على األقل من المجتمع الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام، ل مستقال اواحد اعضو هيئتها تضم في محكمة 
 .ديمهاتاريخ تقيوما من  21ينبغي النظر في الطعون خالل  ،بشكل عامفي أقرب وقت ممكن. في الطعون 

 

 سلطة إلغاء تقييم ضمان الجودة.بمحكمة االستئناف تتمتع  3.20

في  في حال اتخذت المحكمة قراراً الطعن بجميع التكاليف المرتبطة  طعنتتحمل المنظمة المقدمة لل: مالحظة
 .غير صالحها

 

 . المسؤوليات 21

 مركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبال1.21 

 :مدير المركز على يعمل

 ؛نظمات األعمال المتعلقة باأللغاممضمان الجودة لمراقبة إنشاء نظام لأ.

ضمان و  يقة عادلة ومنصفةوضمان تطبيق النظام بطر  مراقبة عمل مراقبي ضمان الجودةب. 
 ؛أكثر من الالزمانقطاع أو تأخر أعمال إزالة األلغام في مراقبة العدم تسبب 

 إلجراءات المناسبة لتنفيذ توصيات مراقبة ضمان الجودة.ااتخاذ تأكد من الج. 
 

 منظمة األعمال المتعلقة باأللغام  2.21

 :منظمة األعمال المتعلقة باأللغام يجب على 

 من االعتماد التشغيليحصلت بموجبها على  تطبيق الممارسات اإلدارية واإلجراءات التنفيذية التي .أ
 ؛لغام ومخلفات الحروبالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأل

 اقبي ضمانمر لوإتاحتها أنشطة إزالة األلغام حول الوثائق والتقارير والسجالت وغيرها من البيانات  إعداد .ب
  ليّطلعوا عليها؛ الجودة

حتاج تمراقبي ضمان الجودة إمكانية الوصول إلى جميع المواقع والمباني وغيرها من المرافق التي منح  .ج
 .لمراقبةمتطلبات ا كجزء من تهاار يإلى ز 
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 الممّولة الجهات المانحة والمؤسسات التجارية 3.21

 تجاريةال اتمؤسسالالجهات المانحة أو مع عقد أو أي اتفاق آخر رسمي توقيع  ندعلى المنظمة عيجب 
لجودة ابشأن مراقبة  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب متطلباتج تدر أن  الممولة

 في ليبيا. منظمات األعمال المتعلقة باأللغام جميع التي تهم 
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 المراجع العامة. 22

مراقبة  07.40المعيار رقم  ، على وجه الخصوص،المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام .أ
 .األلغاماألعمال المتعلقة بمنظمات 

متعلقة نظمات األعمال الماالعتماد إلى منح  – 07.30 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام .ب
 باأللغام.

 

 

 سجل التعديالت. 23

 
 

 

 

 

 

 

الرقم 
 التسلسلي

 

 التاريخ
 اليوم/الشهر/السنة

 

 المعيار

 

القسم / 
 الفقرة

 

 تم تعديله من طرف:
 اإلسم:

 المنصب:
 المنظمة

 

 

 مالحظات
 

1 15/10/19  

إدارة  7.40
 الجودة

 

 
 الكل

 دوغ وير

 رئيس العمليات/ 

ة األمم المتحدة دائر 
لألعمال المتعلقة 

 باأللغام

لمعيار امراجعة 
الحالي وإضافة 

 له التفاصيل الالزمة


