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 2017 يناير: األولىالنسخة 

 

 غامإزالة األلالناجمة عن حوادث الاإلبالغ والتحقيق في 
 
 
 

 

 الهيئة الوطنية المسؤولة:

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب بتفويض من وزارة الدفاع

 ر في المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبللتواصل: نائب المدي

quality.assurance@lmac.gov.ly 
 
 
 

 مالحظة:

 المتعلقة باأللغام المعايير الليبية لألعمال هذه الصفحة. تخضعالتاريخ المبين على سارية المفعول ابتداء من هذه الوثيقة تعتبر 
(LibMAS،للمراجعة والتنقيح بشكل منتظم )  فيما يتعلق أحدث نسخة من كل وثيقة استخدام تأكد من الينبغي على المستخدمين لذلك

 لمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفاتالموقع اإللكتروني ليتم نشرها على هي تلك التي  نسخة للمعاييرمعايير. أحدث بال
 www.lmac.gov.lyوعنوانه الحروب 

 
 

 الطبع والنشرحقوق 

 . (IMAS) المتعلقة باأللغام عمالالمعايير الدولية لألإلى  باالستنادهذه الوثيقة تم إعداد 

 جميع الحقوق  - 2017 .لغام ومخلفات الحروبالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأل إلى الحالي ا في شكلهتعود ملكية هذه الوثيقة 
 محفوظة.
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 تمهيد

في  أساسية عناصر السالمة، والرقابة والجودة التي هي عناصر المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامتبنت 
ا في على المبادئ المتفق عليه ةحافظالمضمان  وذلك بهدفالمعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام، 

 .لمعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغاملالمبادئ التوجيهية 

 

لجنة فنية بدعم تتم من قبل  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغاممواد  ومراجعة وتنقيح ،العمل على إعدادإن 
ومية المدعوة في ليبيا. يمكن االطالع على أحدث نسخة من كل من المنظمات الدولية والحكومية وغير الحك

 www.lmac.gov.ly الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبالموقع اإللكتروني للمركز على  معيار

لى ع األلغامبعايير الليبية لألعمال المتعلقة المفي " يمكن" و "نبغي"ال بد منه"، "يجب"، "ييتم استخدام عبارات 
به من أجل  أمر يجب القياممتطلبات، ما يعني أي "يجب" لإلشارة إلى أو  "ال بد منه"يتم استخدام . الشكل التالي

ذه قد ه، ولكن مفّضلة وأساليب أو مواصفات ،لإلشارة إلى متطلباتينبغي" "يتم استخدام  موافقة هذه المعايير.
نبغي يأسلوب أو مسار عمل " لإلشارة إلى يمكن"تستخدم نوعة عندما يتم إعطاء األسباب للقيام بذلك. تكون مت

 .تطبيقهالنظر فيه ولكن ليس من الضروري 
 

 :المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامالنسخة من  في هذ
 

 لة مية أو كيان تجاري( مسؤو غير حكو أو  ةيمصطلح "منظمة إزالة األلغام" يشير إلى أي منظمة )حكوم
 م.وعناصر دع ات رئيسيةإزالة األلغام. وتشمل منظمات إزالة األلغام مقر أو مهام عن تنفيذ مشاريع 

  ر تجارية أو غي، عسكرية، ةيشير إلى أي منظمة )حكومياأللغام" األعمال المتعلقة بمصطلح "منظمة
لمتعلقة اإلجراءات اأو المهام المتعلقة بمشاريع الالمجتمع المدني( مسؤولة عن تنفيذ منظمات حكومية / 

 كيل.و ، مستشار أو فرعيأو المقاول الرئيسي، هي المتعاقد األلغام منظمة مكافحة كون تباأللغام. قد 
 

لتبادل لقابلة وألغراض هذا المعيار " األعمال المتعلقة باأللغام"منظمة إزالة األلغام" و "منظمة مصطلحي إن 
 الهيئة.فس وتستخدم لوصف ن

 

 في هذ النسخة من المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام:

لتي اذلك المواقع بأنشطة إزالة األلغام. ويشمل اإلطالع العمل" إلى أي مكان حيث يجري وقع مصطلح "ميشير 
اقع ذلك المو ، بما في والتخلص من الذخائر المتفجرةاأللغام إزالة أنشطة ني، و فالمسح ال يذتنفيجري فيها 

 لغام.إزالتها خالل عمليات إزالة األالتي تم مخلفات الحرب القابلة لالنفجار و المستخدمة لتدمير األلغام 

إزالة األلغام"، "موقع العمل"، و "الموقع" قابلة للتبادل وتستخدم موقع لغرض هذا المعيار، فإن مصطلحي "

http://www.lmac.gov.ly/
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 لوصف نفس المكان.

لتبادل لقابلة وألغراض هذا المعيار " األعمال المتعلقة باأللغام" و "منظمة "منظمة إزالة األلغاممصطلحي إن 
 الهيئة.وتستخدم لوصف نفس 
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 مقدمة. 1
 ضرورة اإلبالغ والتحقيق في الحوادث بطريقة واضحة وشاملة وفي الوقت المناسب هو جزء أساسي من .أ

 إدارة مكافحة األلغام.
لتأكد من سبب وقوع الحادث أو االستخالص منها، وائق و لوقوف على الحقااالهدف من أي تحقيق هو  .ب

 وتحسين سالمةمرة أخرى مماثل وقوع أي حادث وتقديم التوصيات التي يمكن تنفيذها لمنع  ،ةالحادث
 إزالة األلغام. اتوجودة عملي

ن قلل من احتمال وقوع ضرر، ولكن سيكو تاأللغام مكافحة إن اإلدارة الفعالة واإلشراف على برامج  .ت
 حوادث.هناك دائما احتمال وقوع 

لغام المستويات في اإلجراءات المتعلقة باألكافة على اء هناك التزامات قانونية وأخالقية على المدر  .ث
 واقعي.ى وقوع ضرر إلى أدنى مستو احتماالت  تقليصلضمان 

حقيق تسيا في لعب دورا أساييمكن أن  ةالحادث والحادثاإلبالغ الفعال والدقيق وإجراء تحقيق شامل في  .ج
بل سوتحديد بطريقة نقدية المحيطة بالحادث  لبحث في األحداثبالمحققين الزم ي  كما أنه هذا الهدف. 

 منع أي تكرار.
"الدروس المستفادة" من خالل ستساهم في عملية  المعلومات التي تم جمعها وعرضها في شكل واضح .ح

استجابة لحاالت الطوارئ في المستقبل، تبادل المعلومات ذات الصلة، وبالتالي المساعدة في أي 
لغام إزالة األخالل عمليات  ةحادث وأحادث تحسين نوعية عملية إزالة األلغام والحد من احتمال وقوع و 

 .في المستقبل
أي حكم من أجل تسهيل عملية تشارك المعلومات. يتعين على  جيدبشكل التحقيق توثيق من الضروري  .خ

 معاينةالمحققين على في هذه العملية يساعد . االنضباط ا  نتاج مقنعالستليكون امنطقيا أن يكون 
 األحداث من وجهة نظر موضوعية.

وما  ، وتقييم المعلوماتتماما  ما حدث فهم على أحد، بل محاولة  الغرض من التحقيق إلقاء اللومليس  .د
ية )التوصيات(. ثم تقديم توصيات عملية ألي تحسينات قد تكون ضرور  النتائج، يمكن استخالصه من

 أحيانفي ، و الحادث لمنع تكرارقات إمكانية القيام بأي شيء عملية و في بعض األهناك قد ال يكون 
 .ةواضح التدابير التصحيحيةتكون أخرى 

م من المهفإنه شخص في بلد آخر بعد عدة سنوات، أي تقرير الحادث من قبل باإلمكان قراءة  هبما أن .ذ
واضحة مع السرد المصاحب هي الصور المنع سوء الفهم. من شأنها  بطريقةالتفاصيل تسجيل كافة 

 صابات.اإلالطريقة المفضلة لوصف المنطقة، ومواقع العمل والمعدات و 
 م.إزالة األلغاوقع في مقع التي تالحادث والحادثة  ينطبق هذا المعيار على اإلبالغ والتحقيق في .ر
إلى  . يجب اإلشارةالعمل من قبل الشرطة الليبيةقع مو بعيدا عن الحادث والحادثة ينبغي التحقيق في  .ز

ت، ما مثل هذه التحقيقاالتي تتطلب إجراء منظمة األعمال المتعلقة باأللغام الظروف هذا المعيار في 
 خالف ذلك. المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبلم يقرر 

حقيق اإلبالغ والتبذات الصلة تفاصيل الإدراج ي ليبيا ف األعمال المتعلقة باأللغاممنظمات  يجب على .س
 .إجراءات التشغيل القياسيةفي  الحوادثفي 
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 تعريفات. 2
 م التعاريف التالية ألغراض إعداد التقارير والتحقيقات في ليبيا:استخدايجب  .أ
 حادث 1.2

 حدث غير مرغوب فيه يترتب عليه ضرر.
 حادثة 2.2

 ؤدي إلى وقوع حادث.يأو لديه القدرة على أن  الحدث الذي يؤدي إلى وقوع حادث
 حادثة ناجمة عن إزالة لغم 3.2

 .مخلفات الحرب القابلة لالنفجار مخاطر لغم أو إزالة األلغام تنطوي على وقع في م ةحادث
 حادث ناجم عن إزالة لغم 4.2

 .نفجار مخلفات الحرب القابلة لالمخاطر لغم أو نطوي على يإزالة األلغام وقع حادث في م
 ة ناجمة عن لغمحادث 5.2
 .مخلفات الحرب القابلة لالنفجار مخاطر لغم أو العمل تنطوي على مواقع عن  ةبعيدة حادث
 عن لغم ناجم حادث 6.2

 .مخلفات الحرب القابلة لالنفجار مخاطر لغم أو نطوي على يالعمل مواقع بعيد عن  حادث

 التحقيقات الرسمية. 3
اجم نأو حادثة وقوع حادث بعد  ،لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب المركز الليبييجب على  .أ

ث. يجري تأكيد أي ترتيبات مع منظمة األعمال المتعلقة باأللغام إلجراء تحقيق في الحادلغم، إزالة عن 
 .لحادثلفي موعد ال يتجاوز اليوم التالي ، شريطة أن يكون التحقيق في أقرب وقت ممكن عمليا

وقائية لعمليات إزالة ات الالتوصيإصدار جراء تحقيق رسمي شامل ومحايد لتحديد السبب، و يجب إ .ب
 المستقبلية. األلغام

 الهدف من أي تحقيق هو تحديد المشاكل أو الفرص لتحسين سالمة وجودة عملية إزالة األلغام. .ت
معلومات ال تقديميجب على جميع العاملين في منظمات األعمال المتعلقة باأللغام بناء على ذلك  .ث

لتي اواآلراء حول سبل تحسين اإلجراءات ، أو الحادثة دقيقة عن الظروف المحيطة بالحادثالكاملة و ال
 .شابهةمحادث أو حادثة وقوع يمكن أن تساعد في الوقاية من 

ة لمتعلقالمركز الليبي لألعمال ا إزالة األلغام التالية إلىحادث أو حادثة ناجمة عن يتم اإلبالغ عن  .ج
وينبغي أن تخضع لتحقيق رسمي داخلي وخارجي من  ،في أقرب وقت ممكن باأللغام ومخلفات الحروب

 :م المركزوافق عليهن ييذقبل موظفي التحقيق ال
 ألعمال من موظفي منظمة اإصابة أو وفاة أي موظف  إلىلغم الذي يؤدي إزالة الالناجم عن حادث ال

 .على سبيل المثال لعمل أو السكان األصليين المحليينالمتعلقة باأللغام، والزوار إلى موقع ا
 أضرار في الممتلكات والمركبات والمعداتتسبب بيالناجمة عن لغم  ةحادثال. 
 للحصول على تعويضات من أحد أفراد ة مطالب اقد ينتج عنه أضرارتسبب بيالناجمة عن لغم  ةحادثال
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 .الجمهور
 ةجسيم أضرارتسبب بيالناجمة عن لغم  ةحادثال. 
 ي ف مخلفات الحرب القابلة لالنفجار التي تنطوي على اكتشاف األلغام أو الناجمة عن لغم  ةحادثال

 .أو تطهيرها وضع عالمات عليهاباعتبار أنه تم المنطقة التي تم تسجيلها 
 ل زوار أو السكان المحليين لخطر ال يحتمالزالة، اإلعمال تسبب بتعرض يالناجمة عن لغم  ةحادثال

 .ن تطبيق معايير أو إجراءات معتمدة بما في ذلك فشل المعداتجم عان
 ار مخلفات الحرب القابلة لالنفجأللغام و لتنطوي على تفجير غير مخطط له الناجمة عن لغم  ةحادثال 

 .أو متفجرات في موقع إزالة األلغام
 يةالمعإ رير االتي يمكن أن تجذب اهتمام وسائل اإلعالم أو تقالناجمة عن لغم  ةحادثال. 
  لغم  أنه غير ناجم عن انفجار المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبحادث يقرر

ى إلتطلب إخالء عاجل للضحية والذي يإزالة األلغام في موقع  مخلفات الحرب القابلة لالنفجار أو 
 .مرفق طبي متقدم لتلقي العالج

 .إزالة لغمناجم عن كبير بسات حادث يجب دائما إجراء تحقيق خارجي رسمي في مال .ح
صابات تأثروا بالحادث، السيما إذا تعرضوا إلأن األشخاص الذين  ن و المحققيدرك من الضروري أن  .خ

 من صدمة. ون خطيرة أو لموت، قد يعان
 نمبشأن األحداث التي سبقت وقوع الحادث ويخافون على غير علم في كثير من األحيان  األفراديكون  .د

 .مالتعرض للو 
. ةحادثالالحادث أو بمباشرة  المعنيينم، وخاصة عند التعامل مع صبر وتفهّ بيجب إجراء التحقيق  .ذ

استخالص استنتاجات دقيقة، وعدم المعلومات من أجل ينبغي أن يكون التركيز على جمع وتحليل 
 افتراضات ال أساس لها أو إلقاء اللوم أثناء التحقيق.القيام ب

 سميةأنواع التحقيقات الر . 4
 :الحادث أو الحادثةفي رسمية التحقيقات الهناك ثالثة أنواع من 

 داخلي
لتحقيق اهذا . أو الحادثة الحادثب مع المعنييناأللغام األعمال المتعلقة بمنظمة تقوم به تحقيق داخلي  .أ

 األعمال المتعلقةمنظمة تتورط فيها الحد األدنى المطلوب لحوادث األلغام أو الحوادث التي هو 
ة عن الناجم ةحادثالحادث، أو ال إلجراء المزيد من التحقيقات بشأنوربما تكون هناك حاجة ، األلغامب

عمال األلغام أو بناء على طلب من المركز الليبي لألاألعمال المتعلقة بمنظمة تتورط فيها التي لغم 
 المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب.

 خارجي
الث ثطرف و / أو  بي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبالمركز اللييقوم به  تحقيق مستقل .ب

. هذا (المركز المشورة أو تدعمالمركز )تقدم  اعليه وافقيمنظمة أعمال متعلقة باأللغام عبارة عن  هو
ها مطلوبة لغير تكون  قدو  الناجمة عن لغم األقل خطورة، للحادث / الحادثةهو الحد األدنى المطلوب 

 الناجمة عن لغم. ةو الحادثأ الحادثمن 
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 هولث طرف ثاو / أو  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب ينفذها لجنة تحقيق .ت
ذا هو (. هالمركز المشورة أو تدعمالمركز )تقدم  اعليه وافقيمنظمة أعمال متعلقة باأللغام عبارة عن 

 ة عن لغم الخطيرة جدا .الناجمللحادث أو الحادثة الحد األدنى المطلوب 

 هيكل التحقيقات الرسمية. 5
 التحقيق الداخلي .أ
  لقة األعمال المتعمنظمة  منالخبرة المناسبة يتمتع ب داخلي من قبل عضو مؤهلالتحقيق إجراء اليجب

 عن لغم. ةالناجمأو الحادثة الحادث ة بمباشر على عالقة  األلغام، ومع ذلك ليسب
 التحقيق المستقل .ب
  لغام المركز الليبي لألعمال المتعلقة باألمن  ضابط تحقيق مؤهلمن قبل مستقل التحقيق الإجراء يجب

منظمة أعمال متعلقة من طرف ثالث هو عبارة عن أو ، الخبرة المناسبةيتمتع ب ومخلفات الحروب
 (.المركز المشورة أو تدعمالمركز )تقدم  عليه وافقيباأللغام 

  تعيين  عن لغم ةالناجم أو الحادثة الحادثالمعنية مباشرة بباأللغام متعلقة العمال األمنظمة يجب على
، منظمةالشخص واحد على األقل لمساعدة فريق التحقيق )أي لالتصال وتسهيل الوصول إلى أفراد 

ن ع ةالناجم أو الحادثةالحادث ة بمباشر أال يكون هذا الشخص على عالقة والمرافق والسجالت(. يجب 
 لغم.

 )مجلس االستثمار( لجنة التحقيق .ت
  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ضابطي تحقيق إثنين من تضم لجنة التحقيق يجب أن

منظمة أعمال متعلقة من طرف ثالث هو عبارة عن أو يتمتعان بالمؤهالت والخبرة  ومخلفات الحروب
 .(المركز المشورة أو تدعمالمركز )تقدم  اعليه وافقيباأللغام 

 تحقيق رئيس لجنة العلى  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبمدير فقة يجب موا
 .كبار الموظفين(إثنين من أو )

  ن مشخص واحد على األقل وجود  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبقد يطلب
 أال يكون هذايجب . نة التحقيقجلفريق  بالحادث ضمناأللغام المعنية األعمال المتعلقة بمنظمة 

 .عن لغم ةالناجم أو الحادثةالحادث ة بمباشر الشخص على عالقة 
  ون وجود أشخاص إضافيين يتمتع المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبقد يطلب

 ارج برنامج إزالةبخبرات محددة ضمن أعضاء لجنة التحقيق. قد يكون هؤالء األشخاص من داخل أو خ
 .االلغام في ليبيا

  ة واحد على األقل لمساعد شخصبالحادث ترشيح األلغام المعنية األعمال المتعلقة بمنظمة يجب على
ال أوالمرافق والسجالت(. يجب ، منظمةال)أي لالتصال وتسهيل الوصول إلى أفراد لجنة التحقيق فريق 

 .عن لغم ةالناجم و الحادثةأالحادث ة بمباشر يكون هذا الشخص على عالقة 
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 حادثة أو حادثوقوع المتطلبات العامة في موقع إزالة األلغام بعد . 6
الكالب جميع الموظفين و يتم تعداد حادث، و الذي شهد إزالة األلغام في الموقع يجب وقف عمليات  .أ

 مكان آمن.الكاشفة عن األلغام مع الحرص على بقائهم في 
إضافيين حواجز وحراس ذلك وضع عالمات، التحقيق. قد يتطلب انتظار بيجب تأمين موقع الحادث  .ب

 أو الحادثة موقع الحادثعدم دخول أحد إلى للتأكد من 
 إلجراء تحقيق خارجي و / أو داخلي.اتخاذ اإلجراءات المناسبة  .ت
ن والشهود( في الموقع لحين وصول فريق و التحقيق )المشرفبصلة ذي الجميع الموظفين بقاء يجب  .ث

لك وذ، بخالف ذلك تحقيق، ما لم يأذن المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبال
 يوم.النفس في في الظروف التي ال يكون من الممكن إجراء التحقيق على سبيل المثال 

 لىعفصل الشهود والحصول المعنية بالحادث العمل على  منظمة األعمال المتعلقة باأللغامينبغي على  .ج
في موقع إزالة األلغام  لكفردي في أقرب وقت ممكن. ينبغي إجراء ذإفاداتهم حول الحادث بشكل 

 ( إن أمكن.تعرضهم إلصاباتطبية في حالة المنشأة ال)و 
ده يواإلفادة بخط ، نصبتشمل: التاريخ والوقت واسم الشاهد، والمعلى أن يجب تسجيل إفادات الشهود  .ح

 .يدها /
على ما افق أنه يفهم ويو من التأكد  ينبغيلكن و ، دة من قبل الشاهد أو باإلنابة عنهاإلفاكتابة باإلمكان  .خ

 .اإلفادةجاء في 
اإلفادة أو ترجمة كتابة شارك في يالشاهد وأي شخص آخر و ، الشخص الذي يجري المقابلةعلى يجب  .د

 على اإلفادة.توقيع ال عن الشاهدباإلنابة 
 الناجمة عن ألغام حادثةالحادث والفي التحقيقات الداخلية  1.6
عن  ةناجمأو حادثة في حال وقوع حادث  منظمة األعمال المتعلقة باأللغاميجب على  .أ

أن يكون في موعد ال يتجاوز اليوم على إجراء تحقيق داخلي في أقرب وقت ممكن، لغم 
 التالي.

 الناجمة عن ألغامالحادث والحادثة في  الخارجيةالتحقيقات  2.6
 

 المركزعن لغم نتيجة مبادرة من  ةالناجم أو الحادثة التحقيق الخارجي في الحادثينبغي أن يكون  .أ
لتي االخطية شروط المرجعية الإصدار الذي يقوم ب الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب
 .يتم بموجبها تعيين األفراد الذين سيقومون بالتحقيق

ناك هكون تتبعا للظروف )عندما و  باأللغام ومخلفات الحروب المركز الليبي لألعمال المتعلقةقد يقوم  .ب
 سجيلللبدء في التحقيق، ولكن يجب تبإصدار أوامر شفهية خاللها(، يجب البدء بالتحقيق فترة محدودة 

 في تقرير التحقيق.ه وإدراجذلك 
علقة عمال المتالمركز الليبي لأليتم تشكل فريق لجنة التحقيق للتحقيق في الحادث باإلنابة عن مدير  .ت

 .باأللغام ومخلفات الحروب
)في أقرب وقت للجنة التحقيق رئيس بتعيين )أو عضو آخر من كبار الموظفين( المركز  يقوم مدير .ث
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 (.أو بشكل مسبقأو الحادثة ممكن بعد وقوع الحادث 
س رئي أو عن طريقلجنة باقي أعضاء بتعيين )أو عضو آخر من كبار الموظفين( يقوم مدير المركز  .ج

 لجنة التحقيق
 ثفي حاد عملية تحقيقلتخطيط وتنفيذ عتبارات الرسوم البيانية أدناه تفاصيل المتطلبات العامة واالتقدم  .ح

 :عن لغم ةناجم أو حادثة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : مثال على التخطيط 1صورة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التخطيط

 موقع الحادث

 الطريق

 األشخاص

 المركبات

 المعدات

 الوثائق
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 : مثال على إجراء التحقيق 2صورة 
 

 التنفيذ

 تقديم إيجاز لفرق التحقيق

 التحقق من المركبات، المعدات والوثائق

 رفع تقرير إلى مدير المركز قبل المغادرة

 التواصل مع الهيئات األخرى

 الوصول إلى موقع الحادث ومقابلة المشرف على الموقع

 تسجيل األسماء في سجل الزوار

 التأكد من تأمين الموقع ووقف العمليات

 طلب إيجاز: العمليات / السالمة والحادث

 صور فوتوغرافية

 التحقق من وثائق الموقع

 مقابلة أي شهود

 التعرف على موقع الحادثة والمواقع التي تم ولم يتم تطهيرها
 

 زيارة موقع الحادث إذا كان من اآلمن القيام بذلك

قاء في المواقع التي تم تطهيرهاعدم التسرع والب  

 القيام بتحقيق طول األجل

 القيام بتحقيق قصير األجل

 االتصال بالمركز لترتيب عمليات تطهير إذا كان ذلك ضروريا  

 تسجيل األدلة: رسوم الخرائط، الصور واإلحداثيات

 إجراءات المقابالت

 إجراء إيجاز مع المشرف على الموقع

على المعلومات واألدلة الكافية التأكد من الحصول  

 وضع األدلة في أكياس مع بطاقات تعريفية إذا أمكن

 ترتيب اجتماعات / مقابالت إضافية مع منظمة األعمال المتعلقة باأللغام

 تقديم إيجاز لفريق التحقيق
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 الناجمة عن ألغاموالحادثة اد التقارير عن الحادث إعد. 7

 أو الحادثة للحادث تقارير الداخليةال 1.7
ي" أو لداخلحادث االهي "التقارير التي تقوم منظمة األعمال المتعلقة باأللغام المعنية بالحادث بإعدادها  .أ

 فصل".مال" التقرير"األولي" و التقرير نوعان، ما "تقارير الحوادث الداخلية"، وه
"، ة لغمحادث ناجم عن إزالنوان "بعفي مكان العمل  أو الحادثةالحادث وقع إذا ينبغي أن يكون التقرير  .ب

 "مفصل".أو "أولي" تقرير 
مركز إبالغ ال لغمإزالة كبير ناجم عن أي حادث يجب على منظمة األعمال المتعلقة باأللغام المعنية ب .ت

موعد  في أقرب وقت ممكن، ولكن في وخطيا  شفهيا   ات الحروبالليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلف
 ( دقيقة من وقوعه.30ال يتجاوز ثالثين )

عن  الناجمة الحوادث بشفهيا   إبالغ المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبيجب  .ث
العمل  جالء من موقعو اإلالكالب الكاشفة عن األلغام( أ وفاة أفراد )أوتؤدي إلى التي إزالة األلغام 

 تأخير عملية اإلخالء.أكبر. ال يجب على هذا اإلبالغ  عالج طبيللحصول على 

 أو الحادثة للحادث التقرير )الشفهي( الداخلي أو األولي 1.1.7

 حروبفات الالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخليتم نقل التقرير الداخلي األول )الشفهي( إلى  .أ
 أو الهاتف. الجهاز الالسلكيعادة هي والتي ية موثوقذات الائل األسرع بالوس

 مراقبة الوضع وتقديم الدعم على النحو المطلوب.بمواصلة  عند استالم التقريريقوم المركز  .ب
لمثال، المزيد من المعلومات، على سبيل ا تما توافر لمراحل إذا لزم األمر، كعلى  تقل التقريريتم قد  .ت

لمركز اوتقديم آخر التطورات إلى طبية، المنشأة الة األلغام، أثناء عملية اإلخالء، في في موقع إزال
 إبالغها.التي تم تفاصيل السابقة التوضيحات بشأن الو 

هذه بما أنه من الممكن مراجعة التفاصيل بدقة المهم تسجيل وقت نقل واستالم التقرير وكافة من  .ث
 المعلومات في أي تحقيق الحق.

مال لمنظمة األعيمكن الداخلي األولي الذي أو الحادثة عن التقرير الشفهي للحادث فيما يلي مثالين  .ج
 المركز: موافقةبعد الحصول على  استخدامهالمتعلقة باأللغام 

 اللفظي
 وقت الحادثألفا: 

 برافو: موقع الحادث
 أو الحادثة ي للحادثمرجع الشبكالتشارلي: 

 دثةأو الحا نوع الحادث دلتا:
 : عدد الضحاياإيكو

 الضحية )الضحايا( هويةفوكستروت: 
 : نوع اإلصاباتغولف
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 : وجهة الضحية )الضحايا(أوتيل
 : وقت اإلخالءإنيديا

 : المساعدة األخرى المطلوبةجولييت
 الذي يتم التواصل معهشخص للالسلكية المكالمة عالمة الكيلو: رقم هاتف أو 

 األحرف
M كبير: حادث 
E :دقةبموقع ال 
Tالحادثة/  : نوع ووقت الحادث 
H / قتال، وما إلى ذلك(، نار، مخلفات الحرب القابلة لالنفجار : المخاطر )األلغام 

 وصول )أفضل طريق لوصول خدمات الطوارئ(الج: 
Nعدد الضحايا وطبيعة اإلصابات : 
E :والمطلوبةالموجودة لطوارئ خدمات ا 

 أو الحادثة للحادث وليالتقرير )الخطي( الداخلي أو األ  2.1.7

مخلفات المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام و  ( إلىالخطيلي )داخلي األوّ إرسال التقرير اليجب  .أ
 شفهي، عن طريق البريد اإللكتروني أو الفاكس أو باليد.التقرير البعد  الحروب

نه ساله واستالمه، بما أيجب تسجيل وقت كتابة التقرير ووقت إر شفهي، التقرير الكما هو الحال مع  .ب
 شفهي خالل أي تحقيق الحق.الرير مقارنة ذلك مع التقينبغي 

 حالةي للمساعدة في أتتيح فعالية منظمة األعمال المتعلقة باأللغام في إعداد التقارير فرصة للمركز  .ت
. توقعللمنظمات األخرى التي قد تكون معّرضة لخطر غير موإذا لزم األمر توفير تحذير عام  ،طوارئ 

 تقييم الحاجة إلى إجراء تحقيق رسمي.للمركز ب سمحأنه يكما 
 أدناه. 8مفصل في القسم الداخلي األّولي الحادث نموذج تقرير  .ث
 حايا/ الض الضحيةبمحاولة توضيح الموقف فيما يتعلق ينبغي على المركز عند استالم التقرير األّولي  .ج

 الحادث(.تأمين موقع العمليات، وقف حالة(، وموقع إزالة األلغام )الموقع و ال)
ن عيجب وقف عمليات إزالة األلغام األخرى في المنطقة في الحاالت التي يقع فيها حادث كبير ناجم  .ح

ف استئنا . ال يتمفي المنطقةاألخرى كون ذات أهمية لعمليات إزالة األلغام يإزالة األلغام، أو حادث قد 
 اآلمن القيام بذلك. العمليات إال بعد تأكيد المركز على أن من

  أو الحادثةلحادث المفصلة لتقارير ال 2.7

 أو الحادثة للحادث تقرير الداخلي المفصلال 1.2.7

 يه، والذتم إجراؤ ي ذل عن التحقيق الداخلي الإعداد تقرير مفّص باأللغام األعمال المتعلقة بتقوم منظمة  .أ
م من ( أيا5خالل خمسة ) ام ومخلفات الحروبالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغ إلىيمه يجب تقد

 وقوع الحادث.
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ر، مبكتقرير في التقديم حول أي شروط تفرض األلغام األعمال المتعلقة بإبالغ منظمة المركز ب يقوم .ب
ق ي سيتم دراسته وفركز للحصول على تمديد للفترة والذوعلى المنظمة تقديم طلب خطي إلى مدير الم

 كل حالة.
ا إذا اعتمادا على موذلك  مع تقرير التحقيق الخارجي ه، أو يتم تضمينكاف  داخلي الر تقريالقد يكون  .ت

 .تحقيق خارجي أم الالمركز يرغب بإجراء  كان
تقرير التحقيق النموذج الذي يستخدمه نفس استخدام تقرير التحقيق الداخلي المفصل على يجب  .ث

 خر.آنموذج استخدام يسمح المركز للمنظمة بالخارجي، ما لم 

 أو الحادثة للحادث تقرير الخارجي المفصلال 2.2.7

هو عبارة عن أو طرف ثالث  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبيجب على  .أ
تقل إعداد تقرير مفصل عن التحقيق الخارجي )مس المركز، وافق عليهاياأللغام أعمال متعلقة بمنظمة 

 .ؤهتم إجراي ذ( اللجنة تحقيقأو 
نبغي . ي( أيام من وقوع الحادث10للموافقة عليه في غضون عشرة )المركز إلى مدير  تقريريتم تقديم ال .ب

هناك نت اكالمركز في حال إلى مدير  خطي طلب ( تقديمكبار ضابط التحقيق )قائد الفريقعلى 
األعمال مة منظضرورة للتمديد، الذي سيتخذ القرار المناسب وفق كل حالة. يقوم المركز بإبالغ 

 المعنية بالحادث بأي تمديد. األلغامالمتعلقة ب
 التقرير:في أدناه، ينبغي إدراج ما يلي  9باإلضافة إلى تقرير التحقيق المفصل في القسم  .ت
 للحادث مفصلالداخلي التقرير ال 
 )ورقة بيانات اإلصابات )لكل ضحية 
 الشهود إفادات 
 تقارير الطبيةال 
 أو الحادثة لحادثرسومات من موقع االصور و ال 
 ألدلةلرسومات الصور و ال 
 (.ضمان الجودة وثائق الموقع )نسخة من خطة التنفيذ، ورقة العمل اليومية، وتقارير 

 أدناه. 9مفصل في القسم نموذج التقرير المفصل للحادث  .ث

 ونشر نتائج التحقيقاإلبالغ  3.7
ي فلحروب بعد االنتهاء من التحقيق المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات اعلى يجب  .أ

ا األلغام وغيرهاألعمال المتعلقة بتفاصيل من التحقيق على منظمات نشر ضمان  أو الحادثة الحادث
 ذات الصلة العاملة في ليبيا، والتي يجب أن تتضمن:الوكاالت من 

 الحادث واإلصابات الناتجة عنهاالمحيطة بظروف ال 
 و ،ا خالل التحقيقتحليل المعلومات التي تم جمعه 
  التوصل إليهااالستنتاجات والتوصيات التي تم 

إزالة األلغام لجميع منظمات األعمال الناجمة عن توزيع المعلومات عن الحوادث على المركز جب ي .ب



 2017 جانفي: الثانيةالنسخة  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 10.60يبية لألعمال المتعلقة باأللغام المعايير الل

 

 2017: يناير الثانيةالنسخة   10.60المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

15 

إزالة الناجمة عن الحوادث عن ألمم المتحدة اوقاعدة بيانات  ،المتعلقة باأللغام المعتمدة للعمل في ليبيا
تعلم الدروس األساسية من كل ة بإنسانيعمليات إزالة األلغام ألغراض في ذلك للناشطين يسمح  األلغام.

 نشر أسماء الضحايا والموظفين والمحققين أو منظمات األعمال المتعلقة باأللغام.ال يتم حادث. 
 
 

 
 

 
 

 : مثال على عملية إعداد تقارير التحقيق3صورة 
 
 

 أو الحادثةألولي )الخطي( للحادث مثال على التقرير الداخلي ا. 8
ت لمنظمايمكن . أو الحادثة يمكن استخدام النموذج التالي إلعداد التقرير الداخلي األولي للحادث .أ

 المركز:أخرى باالتفاق مع نماذج م استخداالعاملة في ليبيا األعمال المتعلقة باأللغام 



 2017 جانفي: الثانيةالنسخة  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 10.60يبية لألعمال المتعلقة باأللغام المعايير الل

 

 2017: يناير الثانيةالنسخة   10.60المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

16 

 وقت التقرير المقدم.تاريخ و     من: اسم منظمة األعمال المتعلقة باأللغام. 
 إلى: المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

 الموضوع: التقرير األولي لحادث ناجم عن إزالة لغم
 المنظمة، رقم مكتب الموقع / المشروع، اسم / عدد الفريق .1
 المعتمدية، رقم المهمة(الموقع )الوالية،  .2
 تاريخ ووقت وقوع الحادث .3
 ة / الضحايا التي تتضمنتفاصيل الضحي .4

 [1سماء: ]انظر المالحظة األ .أ
 [2وصف اإلصابات: ]انظر المالحظة  .ب
 العالج .ت

 الوصول المقدرةوالوجهات وأوقات  طرق اإلخالءأساليب، و  .5
 بالمعدات أو البنية التحتيةاألضرار التي لحقت  .6
 [3وصف كيفية وقوع الحادث: ]انظر المالحظة  .7
 [4يسيين: ]انظر المالحظة الموظفين الرئبتفاصيل االتصال  .8
 [5أي معلومات أخرى بما في ذلك: ]انظر المالحظة  .9

 ؟تم تطهيرها وأمنة أو يشتبه بأنها خطرةحادث في منطقة وقع الهل  .أ
 نوع الجهاز )إذا كان معروفا(: .ب

 أي معلومات أخرى ذات صلة .10
 تصبحي أقرب وقت فالمركز إلى أو الهاتف جهاز الالسلكي عن طريق باللون الرمادي ل المعلومات ارسايجب 

عن طريق الفاكس أو البريد  كاملال. يجب إرسال تقرير عن الحادث األولي ةمعروففيه هذه المعلومات 
تف رسالة السلكية أو الهايجب اإلبالغ عبر اإللكتروني في أقرب وقت ممكن بعد تلبية احتياجات الضحايا. 

ن عحادثة أو حادث ناجم أي ، ادثع اعتمادا على نوع الحيجب تغيير الموضو بمجرد إرساله.  إرسال التقريرب
 .إزالة األلغام

في نصب المسم )أو رقم الهوية( اال يجب كتابة ألعمال المتعلقة باأللغام،امنظمة  لموظفيبالنسبة  :1 مالحظة
جب ذكر ي غامإزالة األلأما بالنسبة للموظفين في غير عمليات لخ(. إ، قائد فريق، مساح، مزيلو ألغامالمنظمة )

ن للموظفين العامليتفاصيل االتصال ال حاجة إلرسال تفاصيل االتصال للشخص المصاب أو "نقطة االتصال". 
 إزالةيجب اإلشارة في حال تعرض موظف ال يعمل في إزالة األلغام مع التقرير األولي ولكن في غير مجال 

 إلصابة.األلغام 
 .األسماءاإلشارة إلى مع ، قائمة إصابات كل ضحية على حدة :2مالحظة 
 نفجار مخلفات الحرب القابلة لالوصف موجز لكيفية وقوع الحادث. في حالة وجود األلغام / كتابة : 3مالحظة 

فاصيل تيجب ذكر في المنطقة التي تم تطهيرها، فشل في معايير أو إجراءات التشغيل القياسية أو فشل المعدات 
 .الذي حدث أو الفشل لحرب القابلة لالنفجار مخلفات ا /األلغام اكتشاف ية كيف
 

للحادث  االستجابةعمليات مسؤول عن تنسيق / األشخاص ال تقديم تفاصيل االتصال للشخص :4مالحظة 
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موجات م يأو مدير العمليات. تقدعلى الموقع المشرف  على سبيل المثالقد يكون ذلك التحقيق. وعمليات 
 حسب االقتضاء. أو أرقام الهاتفاالتصال الالسلكي 

 تأخير إرسالدون  ،لجميع حول مالبسات الحادثالمتاحة لمن المعلومات ممكن  توفير أكبر قدر :5مالحظة 
 لحصول على معلومات أكثر اكتماال.يتم فيه انتظار االتقرير في الوقت الذي 

 أو الحادثةمثال على التقرير المفصل للحادث . 9
 األلغاماألعمال المتعلقة بي يمكن استخدامه من قبل منظمات ذال التقريرشكل فيما يلي مثال على  .أ

الليبي لألعمال المركز  . يجب استخدام نفس الشكل من قبلفي الحادثتحقيق داخلي القيام بخالل 
األعمال فضل منظمات تعند إجراء التحقيق الخارجي. عندما  المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

يل في إجراءات التشغ مفصلذلك الشكل كون يلتقارير، يجب أن لشكل آخر األلغام استخدام المتعلقة ب
لى عبالحد األدنى . يجب أن يحتوي أي شكل بديل إلى المركز للحصول على موافقتهالقياسية وتقديمها 

 .كما هو موضح أدناهأكبر قدر من المعلومات 
 تصف المقاطع التالية محتويات التقرير. .ب
 حادث الو حادثة أال: موجز 1القسم 
جهاز المعني، الوالمكان، و  ،الزمانمع ذكر  الجزء األول من التقرير هو ملخص في شكل جدول .أ

ب األسبابالقدرة على كتابة المحققين يتمتع ن لوالنشاط في وقت وقوع الحادث واألسباب المحتملة. 
 المحتملة حتى انتهاء التحقيق.

 لى الصفحة األولى من التقرير.ينبغي إدراج عنوان مكتب التحقيقات ذات الصلة ع .ب
 
 

 تفاصيل الحادث أو الحادثة
 وقت الحادث أو الحادثة  تاريخ الحادث أو الحادثة 
 البلد  أين وقعت 
 السبب الثاني  السبب األولي 
 تاريخ التقرير األساسي  فئة الحادث 
 اسم / أسماء المحقق / المحققين  الرقم الداخلي للوثيقة 
 حالة األرض  ازالجهاللغم /  
   عدد الضحايا 
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 تفاصيل الخريطة
 :خط العرض  :خط الطول 
 :إحداثيات ثابتة من قبل  نظام تنسيق خط الطول 
 خريطة الشمال:  :خريطة الشرق  
 :سلسلة الخريطة  :مقياس الخريطة 
 :ورقة الخريطة  :نسخة الخريطة 
   :اسم الخريطة 

 

م المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغا الشكل المطلوب من قبلفي يطة خر اليجب إدخال تفاصيل  .ت
حادثة أو تفاصيل اللغام تحت "األحقل الرقم التعريفي لل العنوان و ييجب تسج. ومخلفات الحروب

لمكان الذي وقع فيه نظام تحديد المواقع العالمي ل حادث: أين وقعت". من المهم أن تشمل سجلال
 خريطة".الن "تفاصيل الحادث تحت عنوا

 حادث الحادثة أو تقرير ال: 2القسم 
ذا استكمال ذلك حتى إرواية تحت العناوين التالية. يجب ة إعطاء حادثالحادث أو التقرير يجب على  .أ

 ذات صلة.ا غير يعتقدون أنهكان المحققون 
 تاريخ منطقة العمل

الية معروف عن التهديدات، والظروف الحلازرع األلغام، ما هو اإلشارة إلى تاريخ يجب على المحققين  .أ
لتي اطول الفترة الزمنية تفاصيل عليهم ذكر األرض(. ينبغي حالة و  يالنباتالغطاء في حقل األلغام )

 نسبة األعمال التي تم استكمالها.في الموقع، و تواجد فيها فريق العمل 
 المعتمدةجراءات اإل

التي كانت قيد االستخدام في الموقع وقت وقوع  يجب على المحققين وصف إجراءات إزالة األلغام .أ
وصف للمعدات ومعدات الوقاية الشخصية، وحجم الفريق ومستوى م يعليهم تقدالحادث. ينبغي 

 اإلشراف.
 ةحادثالالمحيطة بالحادث أو األنشطة 

على سجالتهم . وينبغي ةحادثاليجب على المحققين وصف ما حدث قبل وأثناء وبعد وقوع الحادث أو  .أ
 المصابين. اإلشارة إلى توقيت ردة الفعل إلجالء

 اإلصابات
 المعدات.ب، واألضرار التي لحقت إن كانت صغيرةيجب على المحققين تسجيل جميع اإلصابات، و  .أ

 الجدول الزمني
وقت ، بما في ذلك ةوقوع الحادث أو الحادثمن ساعة واحدة على األقل ذلك قبل ينبغي أن يكون  .أ

زمني الجدول الالمستشفى. يجب على المحققين جعل إلى  ضحاياضحية / النقل ال، وحتى اإلبالغ
ينبغي فإنه تصاالت، االفشل تساؤل حول المعلومات ذات صلة. عندما يكون هناك تكون أطول عندما 
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 .في سجل االتصاالتاألجزاء ذات الصلة ذكر 
 الصور والرسومات

اآلخرين على فهم الظروف مساعدة ها ينبغي إدراج الصور والرسومات ذات الصلة التي من شأن .أ
ضروريا. ينبغي  إال أن ذلك ليسرسم خريطة المنطقة هذه الحادث في التقرير. قد تشمل بالمحيطة 

معدات الوقاية الشخصية من صور أي وضع ينبغي ، كما لمنطقة وموقع الحادث دائمااصور وضع 
 .المتضررة

 .كل رسم أو صورةكتابة موجز توضيحي مع ينبغي  .ب
 إلفاداتا

إفادات الشهود مهمة جدا، وغالبا ما توفر المبرر الرئيسي لالستنتاجات والتوصيات التي يمكن  .أ
 وا، ولكن ينبغي أن يكونةحادثالالحادث أو قد شاهدوا شهود ليس بالضرورة أن يكون الاستخالصها. 

حدة كل على  شهودالعلى بعض الظروف أو األحداث المحيطة. يجب على المحققين مقابلة شهودا  
ضرورة القيام ، وربما يعني ذلك ن من الصعب تحقيقو يكقد العواقب. ال تثير الخوف من وبطريقة 

ة في حال الحاجالمشرفين الميدانيين كمترجمين االستعانة ب ال ينبغي المقابالت من قبل شخص آخر.ب
 ة.الترجمة غير دقيققد تكون للترهيب و / أو يتعرضوا ألن الشهود قد للترجمة 

شكل ب االقيام بهأمور تم الوقت الكافي. إذا كان سبب الحادث منحها يجب بهدوء ولذلك مقابلة تجري ال .ب
محاولة معرفة السبب حتى يتمكنوا من معالجة األسباب بدال من  ينالمحققعلى صحيح، يجب غير 

 األعراض.
فإن  غبينتيجة عمل  الخطأي تهديد للضحية أو المشرف نتائج عكسية. إذا كان بشكل عام يكون أل .ت

أقل  جعل العاملين في إزالة األلغامتقالة ساإلألن أكثر مالءمة من الفصل إلى العمل تكون  عادةاإل
كون تعادة ما . ن الحادث هو أفضل درس يمكن التعلم منهألصدق في المستقبل، و لقول الميال 

في  نجح مرتكب الخطأخطأ. إذا لاب اأقر بارتكه طالما أننفسه للخطأ قليلة الشخص احتماالت ارتكاب 
 في المستقبل.إخفاء ما قام به فإنه هو من يشكل الخطر الحقيقي 

 االستنتاجات
واضحة( االستنتاجات الاالستنتاجات التي تم التوصل اليها )بما في ذلك وضع المحققين يجب على  .أ

 أيت فإنر كتفاء بالقول "مم اال تبرر هذه االستنتاجات. ال ينبغياإلفادات التي  دلة أواألوالرجوع إلى 
تم معرفة ما يحتاج المطالعين للتقرير في وقت الحق إلى . الخطأ يقع على عاتق مزيل األلغام"

د ما "ال يوجمن كتابة المحققون يخاف . ال ينبغي أن اتاالستنتاجهذه ولماذا تم التوصل إلى مشاهدته 
 ن المرجح أن ...".يكفي من المعلومات لتحديد تماما ما حدث، ولكن يبدو م

 التوصيات
االستنتاجات. ويمكن أن تكون في كثير من األحيان  من الناحية المنطقيةالتوصيات يجب أن تتبع  .أ

تقديم أي توصيات ون إلى مضطر بأنهم اقتراحات بدال من المتطلبات. ال ينبغي أن يشعر المحققين 
الحادث بلى الموظفين المعنيين إفي حالة تقديم التوصيات يجب أن تكون موجهة على اإلطالق. 
 وا معه.ختلفيأو وا تفقيسواء كانوا ينبغي إضافة هذا الواقع للتوصيات للموافقة عليها. 
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 تقرير الضحية: 3القسم 
 

 يجب استكمال تقرير الضحية لكل ضحية  .أ
 

 
رقم بطاقة التعريف الداخلية 

 للضحية
 االسم 

 الجنس  العمر 
   المسّمى الوظيفي 
 الوقت للوصول إلى المستشفى  ويضالتع 
 الحماية المستخدمة  الحماية الصادرة 

 

 

قد  فإن الضحيةسجل الحوادث السابقة، باالستناد إلى لضحية على وظيفته. ل" المسّمى الوظيفييستند " .ب
 ، الفرد الذي يتولىمدني ،سائق ،مسعف ،مستويات(المشرفين من كافة المشرف )مزيل ألغام، يكون: 
 آخر مناسب.مسّمى وظيفي إضافة أي يتم مساح. ية الكالب، المسؤول
 صاباتاالموجز عن 

اإلشارة إلى كل إصابة ص إصابات الضحية في قائمة بسيطة. ينبغي يتلخعلى المحققين ينبغي  .أ
، أما تتطلب العالج في المستشفىاإلصابة الصغيرة هي التي ال ". شديدةأو "باعتبارها "صغيرة" 

فإن الشظايا تتطلب بعض العالج في المستشفى. على سبيل المثال،  فهي تلك التي الشديدةصابة اإل
 من قبل طبيب ستكون الشظية التي تحتاج لإلزالة " ولكن ةر ي"صغإصابة كون تاليد قد بسيطة على ال

 ".شديدة"  إصابةبتر أو فقدان وظيفة هو دائما  ال"شديدة". 
 طبيالتقرير ال

 كن، ولفي الموقع كاف  . قد يكون تقرير المسعفين ةالطبي المعلوماتمن  نوعا  تضمين التقرير  ينبغي .أ
ة هذا التقرير في ضافإتقرير المستشفى. يجب وضع  الضحية إلى المستشفىينبغي في حال تم نقل 

 التقرير.استكمال  الحق إذا لم يكن متوفرا عندوقت 
ب يج . المزيلي األلغامالمسعفين و لبرامج تدريب مفيدة جدا إلصابات لجيدة الصور يمكن أن تكون ال .ب

ال ين. الوجه أو العينالصور بطريقة يمكن التعّرف عليها إال إذا كانت اإلصابة في الوجه في ظهر أن ي
الشخص مواد التدريب دون موافقة يمكن التعّرف من خاللها على الوجوه في الصور التي يجب وضع 

 .الصورة الذي يظهر في
ا ذلك من بيّ يينبغي أن حلة ما بعد تلقي العالج الستيضاح حالة الضحية. لمر تقرير طبي إضافة يجب  .ت

هذه المعلومات  ..لخإ قا  أصبح معوّ أو  مضاعفات، أو عانى من لعملقد عاد لالضحية إذا كان 
 ضرورية عند تقييم خطورة الحادث.
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 ، انظر أدناه:بشكل كامل ورقة بيانات اإلصابات لكل ضحية بشريةيجب تعبئة  .ث
 
 

 
 
 

صابات التي تعرضت إلوضح أجزاء الجسم ت خانة' في كل Xتعليمات الستكمال النموذج. وضع ' :1مالحظة 
 رموز فيال. تظهر تعرضت لإلصابةألجزاء الجسم التي يجب وضع الرموز ذات الصلة في الخانة  ملحوظة.

 رة طبية متخصصة.إلشارة إلى جميع اإلصابات دون استشاا. قد ال يكون من الممكن مفتاح المصطلحات
اد"، على ألغام مضادة لألفر سير على سبيل المثال، " ،عبارة واحدةبحالة اإلصابات يجب اختصار  :2مالحظة 

 من قنبلة يدوية". ةأساسيشظايا أو "
 تحليلال: 5القسم 
سببين ألنه نادرا ما يكون وجود فضل وثانوي لكل حادث. ي  أولي سبب تحديد يجب على المحققين  .أ

 سبب واحد. قد تكون هناك أسباب عديدة.نتيجة الحادث 
 يؤديشير نحو المجاالت التي قد يكون من المتوقع أن ه ياللوم، ولكنتحديد السبب ال يعني توجيه  .ب

 هذا هو الجزءإلى تقليص احتماالت تكرار الحادث.  والمعدات والتدريب أو الدعمتحسين اإلجراءات 
كتابة و جانبا   التي يجب أن يتمتعوا بها الموضوعيةالمحققين ه الذي يجب أن يضع في تقريرالالوحيد من 

 .أفضل أحكامهم
من النموذج شرح وبشكل موجز  1يجب على المحققين بعد وضع السبب األولي والثانوي في القسم  .ت

سبب واحد فقط واضح، ينبغي للمحققين استخدام نفس يكون عندما أسباب اختيار هذين السببين. 
 الثانوي.بين األولي و السبالسبب لكال 

 توقيعال: 6القسم 
 من المكان الذي وقع فيه الحادث.المشرفين تقارير الحوادث من قبل المحققين و التوقيع على يجب  .أ

 .رالحادث واالنتهاء من التقريوقوع الوقت بين بهدف إظهار مؤرخة،  دائما  أن تكون التقارير يجب 
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 .في التقرير عند حدوث ذلك محققينمع الن يالمشرفيجب تسجيل أسباب عدم اتفاق  .ب
مات يجب على المحققين تذكر إضافة المعلو و ، التي تم التعرض لها صاباتلإلالحق اللتقييم بالسماح ا .ت

 تصبح متوفرة.عندما الطبية بعد الحوادث 

 المسؤوليات. 10

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب 1.10
 :على المركز

 النتائج. الحوادث الناجمة عن إزالة األلغام وتوزيعراءات اإلبالغ والتحقيق في لى إجالحفاظ ع .أ
 إزالة األلغام عند الضرورة. والناجمة عن حوادث التعيين أشخاص للتحقيق في  .ب
متاحة لمنظمة هي ضحية الأو تقرير الطبيب الشرعي حول التشريح نتائج أي فحص طبي، أن ضمان  .ت

 لغام.األاألعمال المتعلقة ب
 يقوم ث،النتائج الطبية ظالال من الشك على النتائج التي توصل إليها التحقيق في الحوادتلقي : عندما مالحظة
 االعتبار. بعينالدليل الجديد أخذ ليتم إعادة فتح التحقيق المركز ب

 منظمة األعمال المتعلقة باأللغام 2.10
 :على المنظمة

  إزالة بتقارير الحوادث الناجمة عن ة باأللغام ومخلفات الحروبالمركز الليبي لألعمال المتعلقإبالغ 
 المعيار كما هو مطلوب في هذااأللغام 

 ذلك(، بلقيام امن كان من اآل إزالة األلغام أو موقع الحادث )إذاللحادث الناجم عن ط صور فورية االتق
 ائق حتى االنتهاء من التحقيقو عأي دون ه ثم ترك

  الخارجيإجراء التحقيق مكلفين بالوصول األشخاص تأمين 
  سجالت التدريب وسجل و إجراءات التشغيل القياسية، و مواقع العمل، لالسجالت األصلية تقديم

 للمحققين، و االتصاالت
  في الحادثالخارجي إجراء التحقيق في مساعدة الناس 

 األلغاماألعمال المتعلقة بمنظمة موظفو  3.10
 الموظفينعلى 
  ة عن إزالة األلغامحوادث الناجمالاءات التشغيل القياسية المصممة لمنع تطبيق معايير وإجر. 
  نقاط الضعف في المعدات أو التدريب أو اإلجراءات واإلبالغ عن. 
 الحوادثبمساعدة في التحقيق ال. 
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  المراجع العامة. 11
 السالمة  10.60 المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام، على وجه الخصوص، المعيار رقم .أ

 إزالة األلغامن عاإلبالغ والتحقيق في الحوادث الناجمة  –والصحة المهنية 
 الدعم الطبي لعمليات إزالة األلغام 10.40 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام .ب

 

 سجل التعديالت. 12
 
 

الرقم 
 التسلسلي

 التاريخ

 يوم/شهر/سنة

  المعيار

الجزء / 
 الفقرة

 من:تم تعديله 

 االسم:

 المنصب:

 المنظمة

 مالحظات

1 06/12/15 10.60  
اإلبالغ 

والتحقيق في 
الحوادث 

الناجمة عن 
 إزالة األلغام

 دوغ وير الكل

رئيس العمليات / ضمان 
 الجودة

دائرة األمم المتحدة 
 لألعمال المتعلقة باأللغام

مراجعة وإضافة 
تفاصيل إلى معيار 

 قائم

 


