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 اماأللغاألعمال المتعلقة بتقييم برامج ومشاريع 

 

 

 

 

 الهيئة الوطنية المسؤولة:

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب بتفويض من وزارة الدفاع

 لمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبللتواصل: نائب المدير في ا

quality.assurance@lmac.gov.ly 

 

 

 مالحظة:

 قة باأللغامالمعايير الليبية لألعمال المتعل 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 ومخلفات الموقع اإللكتروني ليتم نشرها على هي تلك التي  نسخة للمعاييرمعايير. أحدث بال
 www.lmac.gov.lyوعنوانه  الحروب

 

 الطبع والنشرحقوق 

 . (IMAS) المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغامباالستناد إلى هذه الوثيقة مع اإلشارة تم إعداد 

ميع الحقوق ج -2017 .باأللغام ومخلفات الحروب المركز الليبي لألعمال المتعلقةا الحالي إلى في شكلهتعود ملكية هذه الوثيقة 
 محفوظة.

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

عناصر السالمة، والرقابة والجودة  (LibMAC) المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبى تبن  
المعايير الليبية لألعمال المتعلقة في  (IMAS) المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغامتي تمثل جزءا من ال

لمعايير لالمبادئ المتفق عليها في المبادئ التوجيهية هذه األخيرة على  ةحافظمضمان وذلك بهدف  باأللغام
 .الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام

بدعم من ها وتنقيح تهاالمعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام ومراجعمواد  على إعداد لجنة فنيةشرف وت  
 في ليبيا. يمكن االطالع على أحدث نسخة من كل معيار موجودةالمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية ال

 www.lmac.gov.ly لحروبالليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات االموقع اإللكتروني للمركز على 

في  األلغامبالمعايير الليبية لألعمال المتعلقة في " يمكن"و" نبغي"يو"يجب"، و"، "ال بد منيتم استخدام عبارات 
من أجل  م بهأمر يجب القيامتطلبات، أي أحد ال"يجب" لإلشارة إلى أو  ""ال بد منيتم استخدام اإلطار التالي: 

ل أساليب أو مواصفات، لإلشارة إلى متطلباتينبغي" "يتم استخدام  هذه المعايير.ضمان االلتزام ب  ،توفرها ي فض 
ر أسباب  تقديمعندما يتم مختلفة قد تكون  هاولكن ار عمل أسلوب أو مس" لإلشارة إلى يمكن"تستخدم و لذلك. تبر 

 .قهتطبيينبغي النظر فيه ولكن ليس من الضروري 

 ، يشير:المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامالنسخة من  في هذ
 غير حكومية أو كيان تجاري( مسؤولة عنأو  ةيمصطلح "منظمة إزالة األلغام" إلى أي منظمة )حكوم 

 عم.دالوعناصر  ات رئيسيةمقر الإزالة األلغام. وتشمل منظمات إزالة األلغام أو مهام تنفيذ مشاريع 
  تجارية أو غير ، عسكرية، ةياأللغام" إلى أي منظمة )حكومب األعمال المتعلقة"منظمة مصطلح

تعلقة عمال الماألب رتبطةأو المهام الممشاريع الالمجتمع المدني( مسؤولة عن تنفيذ منظمات حكومية / 
أو  اتشار مسو أ، فرعيا مقاوالأو ، ارئيسي امتعاقد األلغامب األعمال المتعلقةكون منظمة تقد باأللغام. 

 .وكيال
 الهيئةاأللغام" لوصف نفس ب األعمال المتعلقةمنظمة "و"منظمة إزالة األلغام" ويتم استخدام مصطلحي 

 هذا المعيار.وكمصطلحين مترادفين في إطار 

http://www.lmac.gov.ly/
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 مقدمة. 1
ام األلغباألعمال المتعلقة  عير اأو برامج أو مشات سياستقييم واسع. يمكن إجراء التقييمات على النطاق  .أ

في إطار برنامج العمل المتعلق باأللغام. يمكن إجراء التقييمات على جوانب محددة من األعمال 
. (النفجارمخلفات الحرب القابلة لاأللغام / التوعية بمخاطر المتعلقة باأللغام )مثل إزالة األلغام أو 

تقوم  أو ،روع أو البرنامجخطيط وتنفيذ المشتصميم وتقد تدرس فقط التقييمات فإن وباإلضافة إلى ذلك، 
 لتدخل.ااستدامة التنفيذ و عميلة  دبعتأثيرها دراسة جميع هذه الجوانب، بما في ذلك ب

، مثل أصحاب المصلحةمن قبل  األعمال المتعلقة باأللغامبشكل عام ينبغي إجراء تقييم برامج ومشاريع  .ب
مال األعواألمم المتحدة، ومنظمات  ،ألعمال المتعلقة باأللغامالجهات المانحة، والسلطات الوطنية ل

 .المتعلقة باأللغام

 وفقا  ته صياغ تتمقد و ، األعمال المتعلقة باأللغامهذا المعيار إرشادات حول تقييم برامج ومشاريع يقدم  .ت
لمتعلقة األعمال افي مجال تدخالت الدليل تقييم -14.10 لمعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغامل

فات م ومخلالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغامعيار يركز على تقييم مع ذلك فإن هذا ال. و باأللغام
في  لغاماألعمال المتعلقة باألومشاريع المشاركة في برامج  األعمال المتعلقة باأللغاملمنظمات  الحروب

 ليبيا.

ائج نتالييم تقاألداء و يم تقييمات تقيركز على ه يولكن ،مختلفةالتقييمات الفئات يقدم هذا المعيار تفاصيل  .ث
ع برامج ومشاريعلى  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبيقوم بها التي قد 

 األلغامعلقة بلمعايير الدولية لإلجراءات المتال بد من الرجوع إلى افي ليبيا.  األعمال المتعلقة باأللغام
شكال األتفاصيل لالطالع على  األعمال المتعلقة باأللغامل في مجاتدخالت الدليل تقييم -14.10

 .لتقييماتلخرى األ

ة وضمان الجودالجودة ومراقبة  ،االعتمادشمل يتجزأ من إدارة الجودة التي تتقييم جزء ال اليمثل  .ج
 عالطاليرجى ا مراقبة الجودةللمزيد من المعلومات حول والتفتيش بعد إزالة األلغام )مراقبة الجودة(. 

 إدارة الجودة.- 07.40 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغامعلى 

مشاريع تقييمات محددة من برامج و  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبينفذ قد  .ح
مع  تزامنخالل أنشطة إدارة الجودة بال كن استخدام المعلومات المكتسبة، ويماألعمال المتعلقة باأللغام

 هذه التقييمات.

م بها قو بشكل مسب ق بأي عمليات تقييم قد ي األعمال المتعلقة باأللغاممنظمات ينبغي إبالغ  بشكل عام .خ
ج نتائإعالمها بوعلى أقل تقدير يجب  ،المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

 فرصة للرد. االتقييم، ومنحه
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 منظمة طرف ثالث إلجراءتعيين  ل المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبلمركز الليبي لألعمايمكن ل .د
ذلك عنية بإعالم المنظمات المتقييمات للبرامج والمشاريع المتعلقة باأللغام، وفي مثل هذه الحاالت يجب 

 .بشكل مسب ق

ألعمال اريع ومشاتقييم للبرامج إجراء  لمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبيمكن ل .ذ
 لألسباب التالية: المتعلقة باأللغام

  المتوقعة النتائجستحقق للتأكد من أن األعمال المتعلقة باأللغام. 

  المتوقعة النتائجللتأكد من أن األعمال المتعلقة باأللغام قد حققت. 

 في: بعض مزايا التقييماتتتمثل  .ر

  وقعةالمتللنتائج ات المتعلقة باأللغام اإلجراءتحقيق تحديد أوجه القصور وتقديم الحلول لضمان 

 لول حالمتوقعة وتقديم واتج لنلاإلجراءات المتعلقة باأللغام عدم تحقيق وراء سبب التحقق من ال
 للنتائجتحقيقها لهذه للتأكد من 

  عن اإلنجازات وأوجه القصور اتالمسؤوليتحديد 

  المنتظمة تقييمات محددة غير إدارة الجودةأي 

 تعريفاتال. 2
 لغام:التالية عادة لتقييم برامج ومشاريع اإلجراءات المتعلقة باألريفات التعالمصطلحات و يتم استخدام أ. 

 برنامجال  1.2
ة من الو فع  أ ةكون ممكنتمجموعة من المشاريع أو األنشطة التي تدار بطريقة منسقة لتقديم الفوائد التي قد ال هو 

 عقود بشكل مستقل.الأو  /المشاريع وإدارة لو تمت حيث التكلفة 

 مشروعال  2.2
فات مواصب، نوعهفريد من عمل نطاق للقيام بالمادية والمالية يتم من خالله تنظيم الموارد البشرية و مسعى 

 .النوعيةو األهداف الكمية  وذلك لتحقيق تغيير مفيد تحدده فترة الزمنية،التكلفة والمتعلقة ب، ضمن قيود حددةم
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 مشروعالإدارة  3.2
 .بموجبها استكمال أعمال مشروع مالعملية التي يتم ا

 المخرجات 4.2
ل تدخل في مجاوالسلع الرأسمالية والخدمات التي تنتج عن  ،تقييم إلى المنتجاتبالفيما يتعلق يشير ذلك 

لة صلديها اإلجراءات المتعلقة باأللغام. يمكن أن تشمل المخرجات أيضا التغيرات الناجمة عن التدخل التي 
 نتائج )مثل تطوير القدرات المحلية(.التحقيق ب

 النتائج  5.2
من  المتوسطالمدى القصير و ى تقييم إلى التأثيرات المحتملة أو المحققة على المدبالفيما يتعلق يشير ذلك 

 فعالية" التدخل.ب"واتج مخرجات التدخل. ترتبط الن

 تأثير ال  6.2
  لناجمة عن اوالثانوية طويلة األجل األولية إليجابية والسلبية، تقييم إلى اآلثار ابالفيما يتعلق يشير ذلك

بديال لمصطلح هذا المصطلح كون يقد تدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مقصودة أو غير مقصودة. ال
 "النتيجة النهائية".

 التثليث  7.2
للتحقق  ومات، أو أنواع تحليلمصادر أو أنواع معلأو  نظرياتعدة إلى استخدام تقييم بالفيما يتعلق يشير ذلك 

 اور تشمل وثائق وخرائط وص ها قد، ولكناأفرادمصادر المعلومات بالضرورة قد ال تكون . من تقييم ما ودعمه
 . لخإفوتوغرافية وصور أقمار صناعية 

 التدخل  8.2
 إلى نشاط أو مشروع أو برنامج، أو سياسة.تقييم بالفيما يتعلق يشير ذلك 

 عامبشكل  التقييم. 3
. يتم تقييم معي ن يشير التقييم إلى عملية تحديد "قيمة أو أهمية" نشاط، سياسة أو مشروع أو برنامج .أ

رفاهية حياة من حيث التغيرات في بالدرجة األولى  المتعلقة باأللغام عمالهمية" لتقييم األاألقيمة أو ال"
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فضال عن  ،المتضررة من األلغام دانوالمناطق والبل، الناس )الرجال والنساء واألطفال( في المجتمعات
لتزامات الدولية للدول في لالتلبية التنموية والتطويرية  اشؤونهتحسينات في القدرات المحلية إلدارة ال

 .مخلفات الحرب القابلة لالنفجارالقضاء على األلغام األرضية وغيرها من 

 لتي تم، )على سبيل المثال، المناطق ااألنشطة والمخرجات المباشرة لألعمال المتعلقة باأللغامتعتبر  .ب
ت جزءا  من عمليا( ومساعدة الضحايا إلخ لغاممخاطر األاألفراد الذين يتم توعيتهم من تطهيرها، 

نمية رفاهية المستفيدين المستهدفين، وتتحسين وسيلة لتعزيز الغاية المرجوة )التقييم، ولكن أساسا 
نامج أعمال لبر أو مشروع لال تشكل بحد ذاتها قيمة وهي  –دولية( االلتزامات الوالوفاء بالقدرات المحلية، 

 .متعلقة باأللغام

 .دقةبيصف عملية التقييم فيما يلي التعريف الذي شائعة للتقييم، ولكن تعريفات عدة توجد  .ت

ذها، أو سياسة قائمة أو تم تنفيبرنامج أو مشروع لمنهجي وموضوعي قدر اإلمكان،  تقييم هو "تقييمال .ث
، ق األهدافتحديد مدى مالءمة وتحق   فيالهدف من ذلك يتمثل تصميمها وتنفيذها ونتائجها. و يم وتقي
ية ت مصداقمعلومات ذاتقييم عملية الوفر تر واالستدامة. ينبغي أن يأثتوالفعالية وال ة،كفاءة التنمويوال

 ".فيدين والمانحينكل من المستلومفيدة، مما يتيح إدماج الدروس المستفادة في عملية صنع القرار 

 تقييم:ال يؤكد .ج

  لتقييملالحاجة إلى نهج منهجي وموضوعي على 

  تقييملا) منه االنتهاءعند ( أو قويميتنفيذ )التقييم التالإمكانية تقييم مشروع أو برنامج خالل على 
 النهائي(،

  ى وصوال إلو  التنفيذ،ومرورا بمن التصميم، بداية الحاجة للنظر في جميع مراحل دورة المشروع على
ة تشكل دليال  خالل عمليمجموعة كاملة من الدروس التي يمكن أن  تحديدالنتائج النهائية من أجل 

  ،البرنامج وتعزيز التخطيط المستقبليتنفيذ 

  ،والسلطات الوطنيةينبغي نشر نتائج التقييم على أوسع نطاق ممكن، بما في ذلك الجهات المانحة 
 .لوالمستفيدين من هذا التدخ عمال المتعلقة باأللغامألل

 التقييم تحديد القضايا الحرجة،يتطلب لبيانات. لالتقييم هو أكثر من مجرد جمع منهجي ومعالجة  .ح
ائج توقع النت وتحديد الخلفية والدافع التخاذ القرارات، وتحليل األسباب واآلثار وفي بعض الحاالت

 .المستقبلية المحتملة
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 امعبشكل الغرض من التقييم . 4
 ي:فالتقييمات من األهداف الرئيسية تتمثل  .أ

  أو مشروع نتيجة لألفراد والمنظمات المحلية لقدرات الرفاهية و التعزيز  أوللنتائج تحسين األداء من حيث
 األلغام، أعمال متعلقة ببرنامج 

 ليةلمحا األعمال المتعلقة باأللغاممنظمات  )الجهات المانحة،أصحاب المصلحة أمام  المسائلة تعزيز ،
 (.إلخالمستفيدين المستهدفين، 

أصحاب المصلحة، بما في ذلك الرجال في مصلحة مجموعة متعددة من  التقييميجب أن يصب   .ب
مال الراعية لألعو والنساء واألطفال المتضررين من اإلجراءات المتعلقة باأللغام، والجهات المانحة 

محلية ال األعمال المتعلقة باأللغاممنظمات مثل  الحكومة واألجهزة الداعمة لهاو المتعلقة باأللغام، 
 .هوالوكالة المنفذة وشركائوالمركز الليبي لأللغام ومخلفات الحروب 

 معايير التقييم بشكل عام. 5
 المعايير  1.5

المالئمة مثل أخرى (، وعوامل متوسطة وطويلة األجل هداف )قصيرة،األالتقييمات تحقيق تدرس  .أ
 :المتعلقة باأللغام عمالتقييم األمن أجل دام المعايير التالية استخيمكن  ستدامة.واال

 أهداف التدخل مع متطلبات المستفيدين، واحتياجات البالد، واألولوياتتتماشى  إلى أي مدىالمالئمة 
 .العالمية وسياسات الجهات المانحة

 ل الموارد االقتصادية . قياس مدى الكفاءة إلى ( ..لخإوالوقت، المدخالت )األموال والخبرة  /تحو 
 (والنتائج)المخرجاتالنتائج

 بعين أخذ أهميتها النسبيةمع  تحققتأن من المتوقع . إلى أي مدى تحققت أهداف التدخل، أو فعاليةال 
 .االعتبار

 ة أو ة مباشر بصور عن تدخل  والثانوية طويلة األجل التي تنتج األوليةاإليجابية والسلبية،  اتر يثتأ. الريأثتال
 النهائية". النتائجاشرة، مقصودة أو غير مقصودة. قد تكون بديال لمصطلح "غير مب

 ةمساعدة الرئيسيال. استمرار الفوائد من اإلجراءات المتعلقة باأللغام بعد االنتهاء من االستدامة،  

 لتزام العمل يتم في إطار اال ما إذا كانتناول أنشطة إزالة األلغام، ويب. يتصل هذا أساسا السالمة والجودة
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لنشاط )أي تقنية المسح اجودة في مجال حقق المعايير المطلوبة ما إذا كانت األعمال تو بمعايير السالمة 
 تطهير، ووضع العالمات، وما إلى ذلك(.الو 

 

سهل األجودة هي السالمة / الفعالية و الكفاءة و والالمالئمة  تبقىالمعايير المذكورة أعاله، بين من  .ب
 ييمالتق ما لم يتم إجراءبرنامج اللمشروع أو ااألثر طويل األجل واستدامة م من الصعب تقييللفحص. 

 االنتهاء من التدخل.بعد ما فترة  خالل

 المعايير المشتركة األخرى التي يمكن إدراجها لتقييم األعمال المتعلقة باأللغام:تشمل  .ت

 .)القيمة مقابل المال )االقتصاد والكفاءة والفعالية 

  وسائل بديلة لتحقيق أهداف مماثلة(. مع)التي تستخدم للمقارنة فعالية التكلفة 

  مأابهة كانت متشسائل بديلة لتحقيق أهداف بديلة، سواء مع و التكاليف والفوائد )التي تستخدم للمقارنة 
 ال(.

  العميل لكل من الرجال والنساء.رضى 

  المستفيد.رضى 

 ( مشروع أو برنامج في بيئة مإمكانية تكرار التكرار.)ختلفة 

  (.هالمشروع أو البرنامج أو "توسيع نطاقحجم يمكن زيادة قابلية التطوير )ما إذا كان" 

 أنواع التقييم. 6

 اعتبارات عامة  1.6
لمشروع دراسة جوانب معينة من التدخالت المتعلقة باأللغام، أو قد تشمل دورة اقد تتم عمليات التقييم بهدف 

 .اتر يثأتالونتائجه، بما في ذلك بأكمله 

 توقيت التقييم.على و الهيئة الم كلفة  نطاق وحجم أي تقييم على متطلبات محددة من توقفي

 يلة األجلعلى فحص األهداف طو  ا  كون قادر يبرنامج لن المشروع أو خالل تنفيذ التقييم إجراء على سبيل المثال، 
 .التفصيلب

 إلى أربع فئات:بشكل عام يمكن تقسيم التقييم 

 ءتقييم األدا 
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  نتائجالتقييم 

 ريأثتتقييم ال 

  كويني التالتقييم 

 األداءتقييمات  تقييم  2.6
 مخرجات"ال" تدخل ودرجة تحققالتنفيذ األداء على تقييم تقييم يعمل  .أ

عمال ألللسالمة والجودة لمعايير مثل الكفاءة واالقتصاد والمتطلبات األساسية يستخدم تقييم األداء  .ب
 المتعلقة باأللغام.

مخرجات )مسح األراضي، حتى المرحلة التي تصل فيها ال برنامجالمشروع أو ييم األداء اليفحص تق .ت
حديده تكان الهدف الذي تم والتوعية من مخاطر األلغام وغيرها( إلى المستفيدين المستهدفين، إال إذا 

 ضمان االستخدام السليم للمخرجات من قبل المستفيدين المستهدفين.للمنظمة يتمثل في 

 معايير ملموسة، على سبيل المثال:مل تقييم األداء مع يتعا .ث

 جات لتحقيق المخر المزيج المناسب والحد األدنى المطلوب من المدخالت ذ المنف  هل استخدم . الكفاءة
 المطلوبة؟

 ؟ستهدفينمخرجات إلى جميع المستفيدين الموصلت ال هل. فعاليةال 

 (؟عتباربعين اال جودةالأخذ توفير المدخالت )مع كنة لالممذ أقل التكاليف المنف  هل استخدم . قتصاداال 

 مدخالت بأمان؟الاألنشطة التي ساهمت في هل تم تنفيذ . السالمة 

 لجودة المطلوبة أو أفضل؟موافقة لمخرجات الكانت هل . ودةالج 

ز أن ير  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبيجب على تقييم األداء من قبل  .ج ك 
 ، على سبيل المثال:األعمال المتعلقة باأللغامعلى أنشطة منظمات بشكل عام 

 الكالب الكاشفة عن األلغامفراد و األ  - تدريبال. 

 المعدات واآلالت -ختبار والتقييم اال 

  اإلدارة والسلوك -العمليات 

  الجودةومراقبة الجودة ضمان 
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 ،ومراقبة الجودة الجودة العمليات، وضمانوالتقييم،  االختبار إعداد التقارير وتسجيل التدريب. 

 تقييم النتائج   3.6
 مةمدروسة ومصم تإذا كانما نتائج تقييم جميع جوانب التدخل بما في ذلك التقييم  تم في إطارقد ي .أ

 أيضا  يدرس تقييم النتائج أسفرت عن نتائج إيجابية للمستفيدين. قد ما إذا كانت قد ، و بشكل جيد
 مة.االستدا

مثال استخدام األراضي على سبيل ال -)النتائج التي تصب  في صالح المجتمع واالقتصاد  مخرجاتال .ب
أو  (لغامالتوعية بمخاطر األ ة عنمالناج نا  اكثر أماألالتي تم تطهيرها لزراعة المحاصيل أو السلوكيات 

 تستخدم قدرات جديدة لتحسين األداء.التي 

ال لرجقد ال يكون لالمستفيدين على أساس الجنس. على سبيل المثال،  بين النتائجمالحظة: قد تختلف  .ت
س على أسات حتياجااال. ينبغي إجراء تحليل نفسه لألراضي بعد تطهيرها ستخدامااللوصول و اوالنساء 
 .من المخرجات الرجال والنساء واألطفالاستفادة لضمان الجنس 

ام عبشكل  مال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبالمركز الليبي لألعيجب أن يركز تقييم األداء من  .ث
 منظمات إزالة األلغام، على سبيل المثال:ي التي تم تسليمها من ضار على األ

 استخدام األراضي 

  التي تم تسليمهافي األرض - مخلفات الحرب القابلة لالنفجاراأللغام و 

  التي تم تسليمهافي األرض -الحوادث 

 ةالمبادئ العام-التقييم . 7
هناك مع ذلك باأللغام، و الخاصة باألعمال المتعلقة تدخالت النطاق وحجم التقييمات عبر يختلف  .أ

 :التي تنطبق في هذا اإلطار المبادئ العامةبعض 

أو  وعلمشر  ةوغير منحاز  ةمستقلللقيام بعمليات تقييم حاجة واضحة عند وجود فقط القيام بالتقييم يجب  .ب
 .لغاماألعمال المتعلقة باألبرنامج 

ينبغي إدراج تخطيط التقييم في التصميم األصلي للتدخل. يتم جمع مؤشرات المعلومات األساسية  .ت
 . جهة التي تقوم بالتقييمأدلة حيوية للمما يوفر والتقدم، 

يساهم  كما، وإنجازهل تدخ  إلى تحسين تخطيط بشكل أساسي . يهدف التقييم ا  ينبغي أن يكون التقييم مفيد .ث
 .وصياغة االستراتيجية في صنع القرار
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 حةجميع أصحاب المصلبين مشاركة والتعاون التتم بعملية التقييم، كلما أمكن ذلك، كون يينبغي أن  .ج

في إطار تدخالت الينبغي نشر نتائج التقييم لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المستفيدين من  .ح
 جميععلى توزيع تقرير التقييم  في بعض الحاالتال يمكن : مالحظةلمتعلقة باأللغام. )األعمال ا

ينبغي . وعلى الرغم من ذلك حساسة ةأصحاب المصلحة ألنه يحتوي على معلومات سرية أو تجاري
 (.جميع أصحاب المصلحةإلى ذات الصلة التقييم نتائج إليصال  بذل الجهود

 عامبشكل مراقبة والتدقيق ال. 8

 المراقبة  1.8
 لنتائج.تنفيذ وتحقيق احول الالل توفير البيانات الكمية والنوعية التقييم من خالمراقبة عملية دعم ت .أ

يها علظ والحفا هاالمشروع / البرنامج، ولكن ينبغي أيضا تجميع اءبيانات استخدام أساسي لمدر مراقبة الل .ب
ة أو االمتثال لخطمدى . باإلضافة إلى تحديد الجهة التي تقوم بالتقييمبحيث يمكن استخدامها من قبل 

 :على تقييم المراقبة أيضا  قد تعمل ، محددة اءاتجر إل

  هداف أو تحقيق النتائجاألالتقدم المحرز في تنفيذ 

 التوافق مع معايير الجودة والسالمة 

  الل خالتقييم من على تنفيذ تنفيذ التدخل. تساعد هذه المعلومات فيها يجري التي تغير في البيئة أي
 .ية التي تؤثر على التدخلبعض العوامل الخارجتوفير مؤشرات على 

  ة تحديد الفعاليعلى تقييم اليساعد ، وهو ما رنامجبتغير في رفاهية المستفيدين من مشروع أو أي
 .ينوالتأثير المحتمل

 .له والتخطيط لتدخلاتصميم عملية والتقييم معا في اقبة ر مينبغي النظر في ال .ت

 التدقيق  2.8
ييم قتوهناك بعض التداخل بينهما. التدقيق هو البعض بعضهما كم الن ما وظيفتان توالتقييم هالتدقيق  .أ

، الحفاظ على األصولو ، ضمان االستخدام االقتصادي الكفء للمواردلمدى كفاية الضوابط اإلدارية 
ارة لية إدفعاو  ،االمتثال للوائح والقواعد والسياسات المعمول بهاو  ،موثوقية المعلومات المالية وغيرهاو 

 ة الهياكل التنظيمية والنظم والعمليات.وكفاي، المخاطر
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القواعد و لقوانين واللوائح والمعايير لل العمليات امتثا صحاب المصلحةأليضمن الذي التدقيق هو النشاط  .ب
يق اقتصادية وفعالة )تدقباستخدام وسائل أهداف األداء المتفق عليها  تحقيقاالمتثال( أو تدقيق )

 األداء(.

حة نوعا تكون واضقواعد أو معايير وفق ها تقييميقوم بات والضوابط اإلدارية، و التدقيق على العمليركز ي .ت
(، في امباأللغ المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقةو  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام )مثلما 

على  ي إطارهويتم إصدار األحكام ف، أكثر قضايا استراتيجيةيتناول نطاق التقييمات أوسع، و يكون حين 
مج من لمبادئ والمعايير، ومع أساليب مختلفة يمكن استخدامها لتقييم قيمة مشروع أو برنالسع أو أساس 

 وجهات نظر مختلفة.

 :في التدقيق مناألهداف الرئيسية تتمثل  .ث

  اءات وإجر  معايير )مثل المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغامالضمان االمتثال للقواعد أو
 ( المعمول بهااألعمال المتعلقة باأللغاممنظمة القياسية لتشغيل ال

  عمال لأل ةمانحجهات الألعمال المتعلقة باأللغام )الالجهة التي تتكفل بنفقات ا أمامالمسائلة تعزيز
 (إلخ..عمال البنية التحتية، ألالمتعلقة باأللغام، والممولين أو المتعاقدين الرئيسيين 

  إزالة األلغام  اتعمليمشروع / برنامج مدخالت الموارد وأنشطة -العمليات ب يتعلقفيما تحسين األداء
 بالمهمة بشكل اختصار، "القيامب -مباشرة من السلع والخدمات لألعمال المتعلقة باأللغام المخرجات الو 

 ".صحيح

 لتخطيطعامة لالعتبارات اال-تقييم ال. 9
العتبار عند التخطيط لعمليات التقييم، على سبيل ابعين هناك عدد من العوامل التي يجب أخذها  .أ

 المثال:

 محددةالحاجة ال  1.9
أو  فقط عندما يكون هناك حاجة واضحة لتقييم مستقل وغير منحاز لمشروعالتخطيط لعمليات التقييم  يجب

 .سائلةالم ضأغرااألداء و نية الستخدام نتائج التقييم لتحسين و باأللغام )أو جزء منه(  ةمتعلقأعمال برنامج 
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 تيوقتالدقة   2.9
نبغي يبالتالي و  ،برنامجالالمشروع أو دورات قرارات حاسمة في من أجل أخذ نتائج التقييم غالبا  ما تستخدم 

ائج. ونشر النتللقيام بها، وإعداد التقرير الخاص بها الكافي لضمان وجود الوقت مسبقا لتقييمات لالتخطيط 
 قبل اتخاذ القرارات الحاسمة. لدروسالتوصيات واتوفر أن ذلك يضمن 

 تنسيقال  3.9
. وغيرها من أصحاب المصلحة عمال المتعلقة باأللغامألاقد يضع التقييم أعباء كبيرة على موظفي منظمات 

مع  أن يحاول التنسيق ، كلما أمكن،المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبعلى  ينبغي
 .تقييمالخطط فيما يتعلق ب تعلقة باأللغاماألعمال الممنظمة 

 قة باأللغاماألعمال المتعلمن منظمة في إشراك م َقي مين منفعة متبادلة وجود في بعض الحاالت، قد يقرر المركز، 
 التي يتم تقييمها.

 نطاق التقييم  4.9
ن أية. يجب القضايا األكثر أهمتقييم والقضايا التي سيتم تقييمها بعناية لضمان معالجة الينبغي النظر في نطاق 

 ".الجيد معرفتها"يكون من  معلومات "، بدال منتها"حاجة إلى معرفمعلومات هناك إلى التقييمات تؤدي 

 عمليات التقييمتنفيذ . 10

 هموالعمل مع مينالمقي  تعيين   1.10
 قييمها.تاألنشطة التي سيتم عملية التقييم و بتقييم من قبل موظفين مؤهلين لديهم معرفة كافية الينبغي إجراء 

يقة بطر القيام بمهامهم  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبمن المقي مين على يجب 
 موضوعية.

ييم لتقلإعداد خطة عمل  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبيجب على المقي مين من 
طة هذه الخينبغي أن تشمل و )أو غيره من كبار الموظفين المعنيين(، في المركز  لعرضها على رئيس العمليات

 األهداف والمسؤوليات واإلطار الزمني المتوقع للتقييم.

 لتقييماإعداد خطة عمل   2.10
 .يليل األول، والتحةوثائقيالوالبحوث  اتملفالوإعداد إعداد خطة عمل التقييم إجراء المقابالت األولية،  شمليقد 
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ن أبدقة يمكن يتم إعدادها ، ولكن خطة العمل التي الوقتمن حيث تطلب خطة العمل عموما استثمارات كبيرة ت
 .ميدانية أي زيارةالقيام بقبل القيام بالكثير من التحليالت بتوفر معلومات كافية تسمح 

تم يالذي  نة لنوع التقييمخطط العمل بطرق عديدة، مع التركيز على جوانب معيإمكانية صياغة على الرغم من 
 :طةالخفي  أعاله( 1.10 العناصر األساسية التالية )باإلضافة إلى تلك المفصلة في إدراجيمكن ، القيام به

 لمحة عامة عن تصميم ونطاق المشروع. .أ

 التعليق التحليلي على السياق التاريخي، المحلي واإلقليمي والوطني. .ب

 التقييم.ما يركز عليه آثار ذلك على معلومات التقييم و لتحديد المستخدمين  .ت

 تحليل أهداف التقييم والقضايا الرئيسية التي يجب فحصها. .ث

 التعليق التحليلي على المنهجية ومصادر المعلومات. .ج

 تعريف األدوار.إلى جانب تحديد المشاركين في التقييم،  .ح

 التفاصيل حول جدولة العمل. .خ

 التقارير.إعداد تفاصيل بشأن  .د

 لتقييماتإجراء ا  3.10
 ينبغي إجراء التقييمات بطريقة مهنية وأخالقية، وإعطاء الفرص المناسبة لمشاركة جميع أصحاب المصلحة

 واحترام سرية وكرامة أولئك الذين يقدمون المعلومات.المعنيين 

أن ، و تتراعي االختالف بين الجنسين وبين الثقافاأن و ودبلوماسية،  ة،تقييم واقعيالينبغي أن تكون إجراءات 
 لتوفير المعلومات. األفراد الذين تم توجيه األسئلة إليهموقت الوعي بالتكلفة واحترام تعكس 

 وقةأساليب شفافة توفر بيانات مفصلة صحيحة وموثلى أن تستند إ، و نتائج التقييم موثقة جيدايجب أن تكون 
 أمكن ذلك. الجنس والعمر. يجب إثبات النتائج الرئيسية من خالل التثليث كلمابشأن 

اللية استقمسؤولية ضمان تقع على عاتقهم مون أمانة ونزاهة عملية التقييم بأكملها. كما يجب أن يكفل المقي  
 .ودقتها وعدم تحي زها التقييمات

هون وأن يأخذوا أقل وقت ممكن من األفراد الذين سوف يوج ،ممكنة شعارفترة إمون أقصى يجب أن يوفر المقي  
 الخصوصية.في فراد حق األ واحترميأن ، و لهم األسئلة

 نجاح أو فشل المشروع.ضروريا لفهم خلفية ذلك تجنب تقييم األفراد إال عندما يكون عادة مين المقي  يجب على 
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تقديم  التقييم، أو بعد االنتهاء من /أثناء و ،المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبعلى ينبغي 
 شمل:يأن على ذات الصلة  األعمال المتعلقة باأللغاممنظمة  لىإتقرير مختصر 

 أهداف التقييم .أ

 التي يتناولها محددةالقضايا ال .ب

 (.تهاوكيفية معالجتم مواجهتها إجراء التقييم )بما في ذلك أي مشاكل  .ت

 الذي يتعين القيام بهاإلضافي تقييم أولي للنتائج الرئيسية باإلضافة إلى وصف العمل  .ث

مل لتعتكون متاحة التي سة التقرير، أو األجزاء ذات الصلة منها، مسود  ي لموعد إعداد تاريخ تقدير  .ج
 تهامراجععلى  األعمال المتعلقة باأللغاممنظمة 

 تقارير التقييم. 11
ستنتاجات الالمستندة على أدلة، واتحتوي القائمة على النتائج على أن منطقي، بشكل نبغي تنظيم تقارير التقييم ي

 معلومات ليست لها عالقة بالتحليل الشامل.التقارير أال تتضمن والتوصيات، ويجب والدروس 

 جعل المعلومات متاحة ومفهومة. وينبغي أن يكون القارئ قادرا على فهم:تطريقة ب ينبغي تقديم التقرير

 

 الغرض من التقييم .أ

 مهتقييتم  الذي ما .ب

 تقييمإجراء الكيف تم تصميم و  .ت

 توصل إليهاالتي تم الما هي األدلة  .ث

 كيف تم تحليل األدلة .ج

 ما هي النتائج التي تم استخالصها .ح

 التي تم تقديمها توصياتهي الما  .خ

 ما هي الدروس المستفادة .د

 

 :يتضمن اتنفيذي اينبغي أن يتضمن تقرير التقييم ملخص
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 للموضوع الذي يتم تقييمه. اموجز  اوصف .أ

 ذات صلة؛ مسائل أخرى مقابل سياق، والوضع الحالي، ووصف الموضوع ال .ب

 الغرض من التقييم؛ .ت

 أهداف التقييم؛ .ث

 الجمهور المستهدف من التقرير؛ .ج

 رئيسية؛تحليل المستخدمة، والقيود الوالجمع البيانات أساليب المنهجية ومصادر البيانات المستخدمة، و  .ح

  ،النتائج واالستنتاجاتأهم  .خ

 التوصيات الرئيسية. .د

 نشر تقارير التقييم. 12
التي تم  ماألعمال المتعلقة باأللغالى منظمة عشكل موجز بأو  جزئيا  أو ، بأكملهالتقييم تقارير ا تعميمينبغي 

 .مي األراضيتلستقييمها، وربما األطراف المعنية األخرى مثل المانحين وم

أوسع  بتوزيع التقرير الرئيسي علىللسماح  ةالحساسة والمسائل السرية منفصلة تجاريال المعلوماتإبقاء يجب 
دام وسوء سلوك وإساءة استخ ،غشبشأن عمليات أدلة موثوق بها إذا وجدوا ن يمالمقي  ينبغي على  مكن.نطاق م

األلغام بمدير المركز الليبي لألعمال المتعلقة بسرية إلى األمر إحالة لسلطة، أو انتهاكات لحقوق اإلنسان، ل
 ومخلفات الحروب )أو غيره من كبار الموظفين(.

 تقييمالمتابعة توصيات . 13
 قييم. قدعن الت صادرةالرد على التوصيات ال األعمال المتعلقة باأللغاممنظمة على مدراء مشاريع أو برامج يجب 

 اإلدارة، خطة عمل و / أو اتفاق يحدد بوضوح المسؤوليات والمساءلة.رد من شكل  لكذأخذ ي

 حولدورية  إعداد تقاريرينبغي كما ممنهج. بشكل  دارةاإلمتابعة تنفيذ توصيات التقييم التي تم قبولها من ينبغي 
 و / أو رئيس المنظمة.الهيئات الحاكمة تنفيذ توصيات التقييم وعرضها على درجة 
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 واجباتالحقوق و ال. 14

 عامةاعتبارات   1.14
ل ماي لألعالمركز الليبالتي يتم تقييمها التعاون مع المقي مين من  األعمال المتعلقة باأللغامعلى منظمات  يجب

 .المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

ل األعمامنظمة إعطاء  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبعلى المقي مين من  يجب
 .لتقييملح الموضوعات التي سيتم تقييمها وجدول زمني مقتر حول تفاصيل و مهلة كافية للتقييم،  المتعلقة باأللغام

واجب االعتبار المن المقي مين إعطاء توقع تأن التي يتم تقييمها  ل المتعلقة باأللغاماألعمايحق لمنظمات 
من التعطيل ممكن أقل مستوى في التقييم يتسبب أن في اإلدارة والموظفين، و على صعيد لمتطلبات الوقت 

 .األعمال المتعلقة باأللغاملعمليات منظمة 

 الفرص 2.14
لحصول على دعم ال سه  احات التي تحققت، مما يمتازة للتعرف على النجفرصة م توفر التقييمات بشكل عام

 من المانحين والحكومة الوطنية.أفضل مستمر أو 

 ينز متحي  لامين غير لمقي  ل انظره ةلشرح وجه/ التقييمات  تقييمالموضع للمنظمة كما توفر التقييمات فرصة ممتازة 
ي مشاكل فتسببت في  األحداث غير المتوقعة التيو سياسة، أو ال برنامجالمشروع أو تصميم العلى مدى نجاح 

 تحسين األداء.بها من أجل وصي تالتنفيذ أو الفرص، والتغييرات التي 

 من هذه الفرص من خالل:أن تستفيد بأقصى قدر ممكن موضوعات التقييم ليمكن 

 (.اتر يأثتلنتائج والالتقدم المحرز نحو األهداف المخطط لها )المخرجات وامراقبة وضع نظام سليم ل .أ

 ها.لتنفيذ والخطوات المتخذة لحلأثناء امواجهتها تمت توثيق المشاكل التي  .ب

ة من وجهاألهم القضايا  إدماجلضمان الشروط المرجعية للتقييم مسودات  بخصوصتقديم النقد البناء  .ت
 نظرهم.

  ،التقييم نفسهاالجيد لمهمة االستعداد  .ث

 تقرير التقييم.مسودة  بخصوصتقديم النقد البناء  .ج
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 المسؤوليات. 15

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب 1.15
ابة يلنتعمل باالتي منظمة الأو  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبينبغي على  .أ

 عنه:

تعلقة األعمال الممنظمات تخاذ اوالتأكد من  ،المتعلقة باأللغام عمالتشجيع تقييم برامج ومشاريع األ .ب
 ع.و لتقييم المشر اإلجراءات الالزمة  باأللغام

ك العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلبالفائدة على التقييمات تعود  الحرص قدر اإلمكان على أن .ت
قة تعلل المالمجتمعات المحلية المتضررة من األعمال المتعلقة باأللغام، والجهات المانحة الراعية لألعما

 باأللغام والحكومة.

 تقييم أنشطتها كجزء من خطة العمل الوطنية المتعلقة باأللغام. .ث

صات أو ملخمنها  جزءأو كاملة، تقارير التقييم التيسير تبادل المعلومات ذات الصلة عن طريق توزيع  .ج
صحاب وأ ،األعمال المتعلقة باأللغامغيرها من منظمات على الدروس المستفادة باإلضافة إلى ها ل

 تعملية. وقد ضمان عدم خرق السر  مع المصلحة ذوي الصلة مثل الحكومة الوطنية والجهات المانحة، 
  ،مستفادة""دروس أنها ها على جمع النتائج ونشر على 

 ضمان اتخاذ إجراءات بشأن نتائج عمليات التقييم. .ح

 التقييم وموظف  2.15
م التقيي وظفمو قد يقوم بها المهام الرئيسية التي ، جيهية عامةمبادئ تو التالية، باعتبارها  الخطوط العريضةتحدد 

التقييم  مسؤولية موظفيعلى الرغم من أن  في هذا المعيار( هاتفصيليجري خالل التقييمات )باإلضافة إلى غيرها 
 :ألعمال المتعلقة باأللغاماقد تختلف تبعا لنوع وأهداف تقييم 

بها في  التي تم القيامالمشابهة والدراسات التقييمات اجعات، و المر  مراجعة وتوحيد المعلومات من جميع .أ
 ،الماضي

مة ، بما في ذلك الحكو في بناء السالم والتنمية ينالمشارك تحديد مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة .ب
 ،هموالتشاور مع، األلغام والمجتمع المدنيفي مجال األعمال المتعلقة بوالجهات المانحة والعاملين 

ى مستو لتزامات الحكومة في مجال اإلجراءات المتعلقة باأللغام )التصديق على المعاهدات، و تحليل ا .ت
 ،الوطنية البلد التزاماتهعزز أن تحدث إذا من المفروض تغييرات أي التنفيذ( و 
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 ،واإلناثالذكور من  المستفيدينمن  ةجمع المعلومات مباشر  .ث

 ي، بماوالتشغيل يالسياسعلى المستويين يتم تقييمه، ي سذتحليل الهيكل الحالي للبرنامج أو المشروع ال .ج
 ،تنسيق وإدارة الجودةالو  ةكمو ، وآليات الحينواإلنساني ينالتجاريالمشغلين في ذلك 

 ،ومستواها القدرة الفنية واإلدارية عةاستعراض طبي .ح

 ،ة أولويات وأهداف الجهات المانحةمناقش .خ

مسائلة والد األولويات مج أو المشروع، بما في ذلك تحديلبرنااالماضي والحالي لموارد  التوزيعمراجعة  .د
 ،والشفافية

 ،ية الحالي وإجراء تحليل للمستقبلمراجعة سياق التنم .ذ

 ،عتباربعين اال فر المواردجهات الحالية في تو و تالدروس المستفادة والأخذ تقديم توصيات للمستقبل، مع  .ر

 ،يقات أصحاب المصلحة في التقييمدمج تعل .ز

 تقرير التقييم النهائير تقديم ونش .س

 األعمال المتعلقة باأللغاممنظمات   3.15
 :لياأللغام ما يإزالة تنفيذ مشاريع وبرامج التي تعمل على  األعمال المتعلقة باأللغاممنظمات يجب على 

خل ر التديأثتتقييم النتائج، وحيثما كان ذلك ممكنا، عليها هداف ويجب األ تقدمها في تحقيقتقييم  .أ
 الزمةالموارد ال توفيرللتقييمات و  جيدا  على المنظمات التخطيط لرجال والنساء. ينبغي ا شملتة بطريق
 .لذلك

بشكل خاص ضمان مشاركة عليها تأكد من أن أصحاب المصلحة يشاركون في عملية التقييم. و ال .ب
 نظماتوموظفي مالمجتمع وتشجيع استخدام التقييم باعتباره عملية تعليمية لبناء قدرات أفراد المجتمع 

 .األعمال المتعلقة باأللغام

 يقة مهنيةخارجيين( بطر ال ستشارييناالمين )بما في ذلك المقي  ودعم توفير المعلومات الالزمة تأكد من ال .ت
لألعمال  المعايير الليبية بالتفصيل فيالواردة والمتطلبات للتقييم وحيادية، وفقا للمبادئ التوجيهية 

 .عايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغامالمو  المتعلقة باأللغام

طيط مراحل تقييم االحتياجات والتخبتقييم ال. ينبغي ربط االمتفق عليه توصيات التقييمضمان تطبيق  .ث
  ة،إجراءات المتابعة المناسباتخاذ للمشروع لضمان 
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مع  )باالتفاقتاحة أن تكون متتسم بالشفافية و  أن تقاريرعلى اليجب التأكد من نشر نتائج التقييم:  .ج
من م الدروس العامة المستفادة من عمليات التقيي كما ينبغي تعميم ،ات المعنية، عند االقتضاء(الجه

 رى.ام األخأو آليات تنسيق اإلجراءات المتعلقة باأللغ عمال المتعلقة باأللغامألالسلطات الوطنية لخالل 

 ن والمانح  4.15
زمة والموارد الالفي المشاريع، عناصر التقييم  توفر، ضمان نطبق ذلكي عندما ،لمنظمات المانحةعلى اينبغي 

يل لى التمو االعتبار للحصول عأخذ نتائج التقييم بعين تقييم المشاريع التي تمولها و  أيضا  عليها للقيام بها. و 
 .األعمال المتعلقة باأللغامالمستقبلي لبرامج 
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 المراجع العامة. 16
ي فتدخالت الدليل تقييم  14.10 ، على وجه الخصوص،راءات المتعلقة باأللغامالمعايير الدولية لإلج .أ

 .األعمال المتعلقة باأللغاممجال 
 إدارة الجودة 07.40 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام .ب

 

 سجل التعديالت. 17

الرقم 
 التسلسلي

 التاريخ
 يوم/شهر/سنة

 

 
 المعيار

 
/  قسمال

 الفقرة 

 :طرف نتم تعديله م
 االسم:

 المنصب:
 المنظمة
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1 08/12/15 14.10  
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 دوغ وير
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