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تمهيد
اقترحت املعايير الدولية لبرامج األعمال املتعلقة باأللغام لألغراض اإلنسانية أول مرة من قبل فرق العمل في املؤتمر التقني الدولي في
الدنمارك في تموز(يوليو) عام ( ،)1996وحدد املعايير لكافة جوانب أنشطة إزالة األلغام وتمت التوصية بها واالتفاق على تعراف عالمي
ً
جديد لعملية "التطهير" .وفي أواخر عام ( )1996طور مجموعة عمل تقودها األمم املتحدة املعايير املقترحة في الدنمارك ،كما طور أيضا
املعايير الدولية لعمليا تطهير األرض من األلغام لألغراض اإلنسانية ،وأصدر دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام ()UNMAS
الطبعة األولى في آذار(مارس) عام (.)1997
ومنذ ذلك الحين توسع نطاق هذه املعايير األصلية؛ إذ شملت املكونا األخرى لألعمال املتعلقة باأللغام (والسيما تلك املتعلقة بالتوعية
بمخاطر األلغام ومساعدة الضحايا) ،كما عكست التغييرا على اإلجراءا التشغيلية واملمارسا والسلوك ،وقد أعيد تطوار املعايير
وأعيد تسميتها؛ فقد سميت املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام ( ،)IMASوذلك مع النسخة األولى التي أنتجت في تشران األول
(أكتوبر) عام (.)2001
تقع على عاتق األمم املتحدة املسؤولية العامة في تمكين اإلدارة الفعالة لبرامج األعمال املتعلقة باأللغام وتشجيعها ،بما في ذلك تطوار املعايير
واملحافظة عليها .ومن أجل ذلك فإن دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام ( )UNMASهي إحدى دوائر األمم املتحدة املسؤولة عن
دعم املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام ( )IMASوتطوارها ،والتي أنشئت بمساعدة مركز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض
اإلنسانية (.)GICHD
يتم العمل على إعداد املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  IMASومراجعتها وتنقيحها ،من قبل لجان فنية بدعم من املنظما الدولية
ً
الحكومية وغير الحكومية .وامكن الحصول على أحدث إصدار لكل معيار مع املعلوما عن عمل اللجان الفنية معا على املوقع:
 ،http://www.mineactionstandards.orgكما تراجع املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  IMASكل ثالث سنوا على األقل؛ لضمان
تطوار أسس األعمال املتعلقة باأللغام وممارساتها وإلدراج التغييرا على القوانين واملتطلبا الدولية.
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املقدمة
تم ضمان جودة األعمال املتعلقة باأللغام تاراخيا ،بناء على اعتماد منظما إزالة األلغام ومراقبتها.
يحتاج اعتماد املنظما ذا األنشطة املتعلقة باأللغام ومراقبة عملها إلى االمتداد من إزالة األلغام ليشمل جميع األنشطة املتعلقة باأللغام،
بما في ذلك التوعية بمخاطرها ،واملسح غير التقني ،ومساعدة الضحايا .وأحد أهداف هذه املراجعة االعتراف بأن مبادئ إدارة الجودة  -بما في
ذلك االعتماد -يجب أن تطبق على جميع األنشطة التي تعد من ضمن األعمال املتعلقة باأللغام.
االعتماد والرقابة على حد سواء أجزاء من ضمان الجودة ( ،)QAوأنشطة ضمان الجودة "تركز على توفير الثقة بأن متطلبا الجودة سوف
تتحقق" (.)ISO9001: 2015
وعادة ما يتم االعتماد قبل بدء العمل ،أما الرقابة فهي مترافقة مع سير العمل ،ومتضمنة في املعايير الدولية .07.40
يقدم كل من االعتماد والرقابة إجابة على واحد من اثنين من األسئلة الجوهراة الهامة" :هل يجري تنفيذ العمل بشكل صحيح من قبل
مشغلين ذوي كفاءة عالية؟" ،فهناك معرفة عميقة وخبرة كبيرة في األعمال املتعلقة باأللغام حول مسألة كيف يتم إنجاز العمل .والسؤال
الجوهري اآلخر :ملاذا يتم إنجاز هذا العمل" :هل نقوم بالعمل املناسب في املكان املناسب لتحقيق أفضل األهداف العامة؟" ،إن السؤال
الجوهري الثاني أكثر أهمية من األول من حيث الصلة باملوضوع ،1وفعالية التكاليف ،وتحديد األولواا  ،فعلى الرغم من أهمية إدارة الجودة
ً
عموما إال أنه قد تم تجاهلها إلى حد كبير.
ملكافحة األلغام
ً
تطبق العديد من السلطا الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام ( )NMAAشكال من أشكال عملية اعتماد منظما إزالة األلغام قبل أن يسمح
لهم ببدء األعمال ،واختلف شكل االعتماد ومداه من بلد إلى آخر ،ولكن الهدف نفسه  -إن وجود إجراءا اعتماد وافية وشاملة منذ البداية
يضمن أن تكون منظمة إزالة األلغام مؤسسة ومجهزة بالكادر اإلداري واملعدا وهياكل الدعم قبل البدء بأي عمل.عبر عملية االعتماد يتم
ً
التحقق من أن منظمة إزالة األلغام تعمل وفقا لألنظمة واإلجراءا املوثقة ،وتحقق املعايير املطلوبة.
يشكل هذا االتفاق للرقابة/االعتماد إجابة على األسئلة" :هل املنظمة املختصة ذا كفاءة لتنفيذ العمل" و " هل املنظمة قادرة على تنفيذ
ً
العمل املوصوف في العقد ؟ " – وتشمل الكفاءة املطلوبة املسائل املالية واإلداراة والتنظيمية ،فضال عن التقنية واملهارا واملعدا .
والهدف من هذا املعيار توفير إطار متسق دوليا العتماد املنظما لألنشطة املتعلقة باأللغام بوصفها ً
جزءا من عملية إزالة األلغام؛ بغية
تعزاز نهج مشترك وثابت لالعتماد.
هناك مزايا تشغيلية ،لوجستية وإداراة واضحة للجمع بين بعض هيئا التفتيش الوطنية أو كلها ،وذلك للمراقبة واالعتماد في هيئة عامة
للوصول إلى "ضمان و مراقبة الجودة " ،الذي يجب أن يضم ً
أيضا ً
نهجا أوسع للوصول إلى مستوى نظم إدارة الجودة.

 1الصلة بالموضوع :هي تحديد إلى أي مدى تتماشي أهداف المشروع مع متطلبات المستفيدين ،واحتياجات البالد ،واألولويات العالمية وسيايات
الجهات المانحة .المعايير الدوالية04.10 :

v
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اعتماد منظمات العمال املتعلقة باللغام
النطاق :

.1

يوفر هذا املعيار املواصفا واملبادئ التوجيهية لتنفيذ نظام االعتماد ملنظما األعمال املتعلقة باأللغام.
ينبغي تطبيق مفهوم االعتماد على مكونا األعمال األخرى املتعلقة باأللغام.
ً
يجب أن يشكل االعتماد جزءا من النظام الشامل إلدارة الجودة.

املراجع املعيارية:

.2

هي الئحة من املراجع املعياراة مبينة في املرفق (أ) يتم الرجوع إليها في هذا املعيار ،وتشكل ً
جزءا من أحكام هذا املعيار.

.3

املصطلتحات والتعريفات واالختصارات :

قائمة كاملة للمصطلحا والتعرافا واالختصارا املستخدمة في سلسلة املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  IMASمقدمة في IMAS
.04.10.
تستخدم مجموعة املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  IMASالكلما " :يجب"" ،ينبغي"" ،يجوز"؛ لإلشارة إلى درجة من االلتزام ،واتسق
هذا االستخدام مع اللغة املستخدمة في املعايير والتوجيها املنصوص عليها في املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس (:)ISO
أ ( .يجب) تستخدم لإلشارة إلى املتطلبا واألساليب واملواصفا التي يجب تطبيقها وذلك لتتوافق مع املعايير.
بـ ( .ينبغي) تستخدم لإلشارة إلى املتطلبا واألساليب واملواصفا املرغوبة .
جـ ( .يجوز) تستخدم لإلشارة إلى أسلوب أو سير العمل املمكن.
ويشير مصطلح "السلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام" ( ))NMAAإلى الجهة الحكومية ،في البالد املتأثرة من األلغام أو الذخائر غير
املتفجرة ،مع مسؤولية تنظيم األعمال املتعلقة باأللغام وإدارتها وتنسيقها .وفي حال عدم وجود سلطة وطنية ،فإن األمم املتحدة ،أو بعض
املنظما الدولية األخرى املعترف بها ،قد تتحمل بعض املسؤوليا أو كلها ،إلنجاز بعض وظائف السلطة الوطنية أو جميعها.
وتشير "منظمة األعمال املتعلقة باأللغام" إلى أي منظمة؛ (حكومية أو عسكراة أو تجاراة أو املنظما غير الحكومية  /املجتمع املدني)
ً
ً
ً
ً
مسؤولة عن تنفيذ مشاريع أو مهام األعمال املتعلقة باأللغام .وامكن ملنظمة األعمال املتعلقة باأللغام أن تكون مقاوال رئيسيا أو مقاوال فرعيا
ً
ً
أو مستشارا أو وكيال.
'الوحدة فرعية "هي عنصر من عناصر منظمة معنية ألنشطة إزالة األلغام ،وقد اعتمد من الناحية العملية إلجراء أحد األنشطة أو أكثر
من نشاط محدد؛ مثل :املسوحا الفنية أو غير الفنية ،التطهير اليدوي ،والتخلص من الذخائر املتفجرة ( ،)EODوالتوعية بمخاطر األلغام
أو تحديد األولواا املهمة.
ً
و"هيئة االعتماد" هي لجنة ،عادة ما تكون عنصرا من عناصر السلطة الوطنية ،مسؤولة عن إدارة نظام االعتماد الوطني وتنفيذه.
ً
عموما :وضع سياسة
وتتألف إدارة الجودة من أنشطة منسقة لتوجيه املنظمة ومراقبتها وذلك فيما يتعلق بالجودة .وتشمل هذه األنشطة
الجودة وأهداف الجودة ،تخطيط الجودة ،ومراقبة الجودة ،وضمان الجودة ،وتحسين الجودة "(.)ISO9001: 2015
ضمان الجودة هو" :جزء من إدارة الجودة تركز على تأكيد الثقة بأن متطلبا الجودة سوف تلبى" ( ،)ISO9001: 2015وضمان الجودة هو
عملية لبناء الثقة ،على أساس األدلة ،التي من املرجح أن تحقق متطلبا الجودة.
1
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مراقبة الجودة هي" :جزء من إدارة الجودة تركز على الوفاء بمتطلبا الجودة" ( ،)ISO9001: 2015ومراقبة الجودة يجب أن تعالج مسألة
"هل حصلنا على ما أردنا؟"
الطرف املعني هو " :شخص أو مجموعة من الذين لهم مصلحة في األداء أو نجاح أي منظمة" ،".وامكن ملجموعة أن تضم منظمة أو جزء
ً
منها ،أو أكثر من منظمة واحدة"  .ISO 9001: 2015 :وفي األعمال املتعلقة باأللغام غالبا ما يسمى الطرف املعني :صاحب املصلحة.
الرقابة هي " :جمع البيانا عن مؤشرا محددة لتزواد اإلدارة وأصحاب املصلحة الرئيسيين باملعطيا حول سراان العمل في املشروع أو
ً
استنادا إلى
برنامجه أو سياسته مع بيان مدى التقدم وتحقيق األهداف ،والتقدم في استخدام املوارد املخصصة ".املعايير الدولية 04.10
تعراف منظمة التعاون والتنمية  /لجنة املساعدة اإلنمائية.

 .4الهدف العام إلدارة الجودة :
واتمثل الهدف العام إلدارة الجودة لألعمال املتعلقة باأللغام (إدارة الجودة) في توفير الثقة (للمستفيد ،ومنظمة األعمال املتعلقة باأللغام،
وللسلطة الوطنية ،والجها املانحة واألطراف املعنية األخرى) فيما إذا قد تم الوفاء بمتطلبا الجودة أوتم تجاوزها ،وفيما إذا كانت األعمال
املتعلقة باأللغام "تؤدي الغرض" ".إدارة جودة األعمال املتعلقة باأللغام تضمن أن الوثائق منظمة ،وتضمن تطبيق النظام للتأكد من تحديد
كل أمر غير مطابق وتصحيحه ،وأن الدروس املستفادة تستخدم لتحسين نوعية العمل في املستقبل ،واألعمال املتعلقة باأللغام "تؤدي
الغرض" ،وهذا يشمل كل من اختيار العمل (اختيار األعمال املختلفة وتحديد األولواا  ،واختيار املهام..،إلخ) ،وكذلك نوعية العمل املنجز.

 .5املبادئ واإلجراءات العامة لالعتماد
ً
االعتماد هو :اإلجراء الذي يتم بموجبه االعتراف رسميا بأن منظمة معنية باألعمال املتعلقة باأللغام هي جهة مختصة وقادرة على تخطيط
أنشطة األعمال املتعلقة باأللغام وإدارتها وتنفيذها ،ويشمل هذا االختصاص قدرة املنظمة على تشغيل نظام إدارة الجودة الداخلي الفعال.
ينبغي أن يركز االعتماد على نهج وقائي يتوقع املشاكل املحتملة؛ بحيث يمكن تجنبها.
نتيجة إجراء االعتماد هي :اتفاق بين السلطة الوطنية ومنظمة األعمال املتعلقة باأللغام .واحدد االتفاق في حال إبرامه تنفيذ األنشطة
واملعايير والقواعد واللوائح ،ومتطلبا الجودة واألساليب والعمليا ذا الصلة ،وتشكل هذه االتفاقية ً
أساسا ألنشطة الرقابة .
ً
عادة ما تتولى السلطة الوطنية األنشطة التي تتطلب االعتماد ،إذا أنجز من قبل منظمة األعمال املتعلقة باأللغام  ،أو عندما تكون
و
للسلطة الوطنية اهتماما ملموسة في املنظما التي تضطلع بأنشطة من شأنها أن تتطلب عادة االعتماد ،يجب أن تطبق إجراءا االعتماد
نفسها على نحو متساو لكل مكونا السلطة الوطنية أو املنظما املرتبطة ،كما تطبق على أي منظمة أعمال متعلقة باأللغام .تتم اتفاقية
ً
االعتماد بين هيئة االعتماد (أو قسم االعتماد للسلطة الوطنية) وقسم التنفيذ للسلطة الوطنية .وفي هذه الحال يجب أن يكون
واضحا أنه ال
يوجد نزاع كبير بين مكونا السلطة الوطنية ،وذلك من خالل توثيق الفصل بين هيئة االعتماد وأجزاء أخرى من املنظمة (أو املنظما
األخرى).
ستوصف متطلبا االعتماد بالتفصيل في املادة  6من هذا املعيار ،أما خطوا االعتماد فهي:
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()1االعتماد التنظيمي :تكون منظمة األعمال املتعلقة باأللغام واضحة من حيث اإلدارة و األموال والجودة والقدرة التقنية .واتم منح
االعتماد على أساس الوثائق املقدمة من قبل املنظمة ،واؤكد االعتماد التنظيمي أن املنظمة وموظفيها مؤهلين وقادران على تقديم الخدما
التي يتعين تنفيذها ،يتطلب االعتماد االمتثال للمعايير ذا الصلة والقواعد واللوائح ،ومتطلبا الجودة ،ومن املمكن ً
أيضا أن يدرج االمتثال
ً
املبرهن "املمارسا الجيدة" .ووفقا لنجاح التقييم  ،يجب توفير االعتماد املؤقت للمنظمة لتمكينها من االستعداد للتنفيذ في البالد ،واتم منح
االعتماد على أساس أن املنظمة سوف تحافظ على القدرة املقررة طيلة مدة االعتماد.
( )2االعتماد التشغيلي :توضح املنظمة لألعمال املتعلقة باأللغام أن لديها القدرة العملية والتشغيلية والكفاءة للقيام باألعمال املتعلقة
باأللغام املحددة في املوقع املحدد .واتم تقييم التنفيذ املقترح على أساس الوثائق املقدمة ،واالجتماعا إذا لزم األمر ،وتشمل هذه املرحلة
اعتماد اإلجراءا (بما في ذلك اإلجراءا التشغيلية القياسية) ،واملعدا  ،والتدراب ،وإدارة الجودة الداخلية والخدما اللوجستية ،وتكوان
املوظفين (بين الجنسين والتنوع) وإدارة البيانا ً .
وبناء على االنتهاء الناجح لهذه املرحلة سيتم وضع اتفاق االعتماد وستشكل أسس مراقبة
املنظمة.
( )3التقييم في املوقع :وذلك عندما تكون املنظمة مستعدة لبدء العمل ،واملرحلة النهائية من االعتماد هي التقييم في املوقع إلظهار أن الكادر
واملعدا واملواد والعمليا واإلجراءا كما هو موضح في اتفاقية االعتماد .واجب إجراء هذا التقييم في املوقع تحت ظروف واقعية .وبالنسبة
لألنشطة التي ال تتطلب موظفين لدخول املناطق الخطرة؛ (مثل :التوعية باملخاطر ،ومساعدة الضحايا ،واملسح غير التقني ،إلخ) فيمكن أن
يتم التقيي م من قبل موظفين االعتماد بمراقبة أنشطة العمل العادية في بداية العقد .وفي حال العمل في املناطق الخطرة يجب أن يجري
التقييم في منطقة آمنة لتجاوز املصاعب ،املتعلقة بالوصول وفيما يتعلق باإلمداد واملواقع النائية أو الصعبة في مناطق العمل الخطرة .واجب
أن يطابق التقييم العمليا القياسية التي تم اعتمادها ،واجب أن يشمل التقييم إجراءا الطوارئ حسب االقتضاء ،كما يجب مراقبة و /
أو اعتماد املوظفين الذين سيشرفون على التقييم .تتم تسواة املواصفا غير املتطابقة دفعة واحدة ثم تقوم كل من هيئة االعتماد ومنظمة
األعمال املتعلقة باأللغام بتوقيع اتفاق االعتماد ،ثم يصدر االعتماد دون أي تأخير .وال يجوز أن يستخدم حجب االعتماد أو تأخيره دون
سبب وجيه ،وذك للتأثير في التعاقد.

 .6املتطلبات التفصيلية :
 .6.1االعتبارات الساسية :
للحصول على اعتماد األعمال املتعلقة باأللغام يجب أن تثبت منظمة األعمال املتعلقة باأللغام كفاءة في تطبيق املعايير الوطنية لألعمال
املتعلقة باأللغام (( )NMASأو املعايير الدولية إلزالة األلغام إذا لم يكن هناك معايير وطنية إلزالة األلغام) ،وتطبيق أي أحكام محددة من قبل
السلطة الوطنية ،بما في ذلك القوانين واللوائح الوطنية ،واملالية ،و متطلبا التأمين .يتعين على املنظمة أن تظهر أيضا القدرة على تطبيق
املعايير املتفق عليها ،واألحكام األخرى في املمارسة العملية .واالعتماد عادة ما يكون لفترة محددة قد تكون مرتبطة بمدة العقد ،واجوز فسخ
االعتماد إذا ظهر أثناء الرقابة أن منظمة األعمال املتعلقة باأللغام ال تمتثل بالصورة املطلوبة لشروط اتفاقية االعتماد ولم تنفذ اإلجراءا
املعالجة الفعالة.
إن السلطة الوطنية مسؤولة عن االعتماد ،وهي تنش ئ هيئة اعتماد تتصرف نيابة عنها ،تكون بمثابة الوكيل
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 .6.2عملية االعتماد
 .6.2.1عام :
يظهر رسم تخطيطي لتسلسل عملية االعتماد في املخطط التفصيلي في املرفق ب؛ وتتلخص هذه العملية في القسم الخامس من هذا املعيار،
ووصفت بالتفصيل في القسم السادس أدناه.
 .6.2.2مدة االعتماد
ً
مرتبطا بمدة االتفاق بين املنظمة ومصدر تموالهاً ،
قد يكون االعتماد لفترة محددة أو قد يكون
وكثيرا ما تستخدم فترة اعتماد أولية مدتها 12
ً
ً
شهرا؛ إذ إن لالتفاق مدة أطول قليال من الفترة املعتادة لالعتماد ،إن تطابق فترة االعتماد مع طول االتفاق قد يقدم مكاسب كبيرة في الكفاءة
من خالل تجنب التجديد قبل قرب نهاية العمل.
 .6.2.3طلب االعتماد
ً
تقوم هيئة االعتماد بتقديم مجموعة من التعليما القياسية ومتطلبا االعتماد كتابيا إلى منظمة األعمال املتعلقة باأللغام ،واجب أن
تتضمن املتطلبا قائمة بالوثائق املطلوب تقديمها واملوعد النهائي لالستالم ،وانبغي ملنظمة األعمال املتعلقة باأللغام تقديم طلب أولي وف ًقا
للتعليما الصادرة من قبل هيئة االعتماد.
 .6.2.4الخطوة  - 1االعتماد التنظيمي
الغرض من االعتماد التنظيمي التأكد من أن املنظمة لديها الكفاءة والقدرة على العمل بوصفها منظمة أعمال متعلقة باأللغام؛ إذ إن تنظيم
طلب االعتماد هو جزء من صالحيا السلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام؛ (مثل :التوعية باملخاطر ،واالتصال املجتمعي ،املسح التقني
ً
ارتباطا ً
وثيقابمنظمة أعمال متعلقة باأللغام ،واجب أن تطبق معايير االعتماد نفسها املستخدمة
أو غير التقني ،أو اإلزالة) ،أو منظمة مرتبطة
ً
مع املنظما األخرى لألعمال املتعلقة باأللغام ،باستثناء الوضع الذي تكون فيه البالد خلوا من السلطة الوطنية لإلجراءا املتعلقة باأللغام.
(انظر ً
أيضا :الفقرة  4من املادة  5من هذا املعيار).
تقوم هيئة االعتماد بتأكيد استالم الطلب والوثائق الداعمة ً
فورا ،وبعد االستعراض األولي قد تقوم هيئة االعتماد ،إذا لزم األمر ،بالطلب من
ً
مقدم الطلب تقديم مزاد من املعلوما  ،وتقوم هيئة االعتماد بتقديم موعد نهائي كتابيا لتلقي مزاد من املعلوما .
يجب أن تدرج وثائق من القائمة اآلتية في التقييم حسب االقتضاءً ،
جنبا إلى جنب مع أي متطلبا وطنية أخرى والتي اتفق عليها من قبل
هيئة االعتماد ،وتقوم هيئة االعتماد بإعداد قائمة موحدة لجميع الوثائق املطلوبة لالعتماد وتعميمها والتي تشكل األساس لقائمة كل اعتماد.
في تقييم منظمة لألعمال املتعلقة باأللغام ،ال بد من التصراح بمنح التراخيص األخرى املوجودة لدى املنظمة ،استجابة للمقاييس؛ مثلISO :
 ، 9001 or ISO14001أو االعتماد لعمل مماثل في بلدان أخرى.
ً
عندما تنفذ املنظمة االعتماد التنظيمي الحالي مجددا ،يجب أن تؤخذ نتائج الرقابة أثناء املرحلة الحالية و /أو املراحل السابقة من العقد
بعين االعتبار .وإذا أظهر نتائج الرقابة أن املنظمة تصل دائما إلى مقاييس جودة جيدة وليس هناك أي تغييرا جوهراة على اتفاقية
االعتماد ،فيجب على هيئة االعتماد أن تعتمد عملية اعتماد تنظيمية مبسطة أو تعتمد التجديد التلقائي .وانبغي أال تتطلب عملية تجديد
االعتماد وقف العمليا امليدانية قيد التنفيذ إال إذا كانت هناك مخاوف جدية حول نوعية العمل في املستقبل .وانبغي ملنظمة األعمال
املتعلقة باأللغام –وذلك حسب االقتضاء -توفير الوثائق التي تصف:
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أ) الهيكل التنظيمي والتمثيل املقترح في البلد.
ب) املؤهال الرسمية والخبرة العملية ذا الصلة لفراق اإلدارة ،وال بد من إثبا عضواتهم أو عالقتهم باملنظما املهنية املحترفة.
ج) التخطيط وإجراءا الرقابة املالية.
د) التوظيف والتدراب وإجراءا الترقية ( واجب أن تكون غير تمييزية وتراعي الفوارق بين الجنسين).
ه) ترتيبا الستخدام املقاولين الثانواين ،لألعمال املحلية ،واملشاريع املشتركة ،بما في ذلك استخدام إجراءا غير تمييزية ومراعاة الجنس)
من قبل املقاولين الثانواين والشركاء.
و) التحرر من أي عمل قانوني معلق أو مستحق أو أي نزاعا معلقة مع ُّ
السلطة املتعاقدة.
ز) تغطية التأمين ،سواء التأمين الطبي للموظفين ومسؤولية الطرف الثالث.
ح) القدرة على التخطيط ،بما في ذلك إجراءا التخطيط اللوجستية ،والقدرة على تحديد أولواا العمل ،واجب أن تختار املهام على أساس
نتائج التحسين و  /أو معايير قياسية أخرى ،والقدرة على تنفيذ إجراءا التشغيل القياسية إذا لزم األمر.
ط) نظام إدارة الجودة الداخلية بما في ذلك إجراءا تحليل األسباب الجذراة لعدم املطابقة؛ لضمان الدروس املستفادة ،والتحسين
املستمر.
ي) أنظمة إدارة املعلوما  ،وكفاءة نظم املعلوما الجغرافية وقدرتها ،ورسم الخرائط.
ك) برامج تدراب املوظفين وتطوار املهارا  ،إدارة برامج التدراب.
ل) االهتمام بتكوان املوظفين (الوظائف والجنس).
م) إجمالي الجنسين وسياسة التنويع.
ن) سياسة حماية البيئة.
س) سياسة السالمة والصحة املهنية.
ع) أي متطلبا إضافية للسلطة الوطنية أو املتطلبا القانونية الوطنية.
إذا كانت هيئة االعتماد غير راضية عن متطلبا االعتماد التي قد مر عليها ،يتم إبالغ منظمة األعمال املتعلقة باأللغام عن األسباب ً
خطيا في
أقرب وقت ممكن .واجب أن يعطى مقدم الطلب الفرصة التخاذ إجراءا تصحيحية خالل فترة زمنية متفق عليها من قبل هيئة االعتماد إن
أمكن ذلك ،ثم تقوم هيئة االعتماد بإعادة النظر في التنفيذ على أساس املعلوما الجديدة.
إذا كانت منظمة األعمال املتعلقة باأللغام غير قادرة على تلبية االحتياجا في إطار املوعد النهائي املتفق عليه فيجب إنهاء التنفيذ ثم إعالم
منظمة األعمال املتعلقة باأللغام بالقرار ً
خطيا.
عندما يتم تحقيق متطلبا االعتماد في مرحلة التقييم املكتبي األولي ،يجب إبالغ منظمة األعمال املتعلقة باأللغام ً
خطيا ،ثم يمكن للمنفذ
املض ي ق ً
دما في إجراءا العقد ،وامكن أن يبدأ العمل في املرحلة الثانية من االعتماد ،وهيئة االعتماد قد تحدد مهلة زمنية إلنجاز كامل
االعتماد.
 .6.2.5الخطوة  - 2االعتماد التشغيلي
والغرض من االعتماد التشغيلي التأكد من أن مقدم الطلب لديه املوارد ،والكفاءا واملهارا اإلداراة لتنفيذ مهام محددة من األعمال
املتعلقة باأللغام في مواقع معينة ،وكان يعرف االعتماد التشغيلي سابقا باسم شهادة.
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واالعتماد التشغيلي هو نتيجة اتفاقية االعتماد التي تحدد تفاصيل التنفيذ والتي تشكل أساسا للمراقبة في املستقبل لعمليا منظمة األعمال
املتعلقة باأللغام .واجب أن تتضمن اتفاقية االعتماد الوثائق التي تشكل أساس االعتماد التشغيلي ،واجب أن تشمل أي مالحظا أو
متطلبا اضافية لهيئة االعتماد .واجب تقديم نسخة من االتفاق ملنظمة األعمال املتعلقة باأللغام على وجه السرعة واوقع على نسخة
األصل كال الطرفين عند انتهاء عملية تقييم املوقع.
الغرض من االعتماد التنظيمي التأكد من أن املنظمة لديها الكفاءة والقدرة على العمل بوصفها منظمة أعمال متعلقة باأللغام؛ ذلك أن
تنظيم طلب االعتماد هو جزء من صالحيا السلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام؛ (مثل :التوعية باملخاطر ،واالتصال املجتمعي ،املسح
ً
التقني أو غير التقني ،أو اإلزالة) ،أو منظمة مرتبطة ارتباطا وثي ًقا بها ،واجب أن تطبق معايير االعتماد نفسها املستخدمة مع املنظما األخرى
ً
لألعمال املتعلقة باأللغام  ،باستثناء عندما تخلو البالد تلقائيا من السلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام( .انظر :أيضا الفقرة  4من
املادة  5من هذا املعيار).
الخطوة  2االعتماد التشغيلي ،بشكل رئيس ي هو عملية صياغة الوثيقة .ومع ذلك ،قد تختار هيئة االعتماد لقاء مع موظفي منظمة األعمال
ممكنا .وامكن أن يكون هذا ً
ً
مفيدا في تقييم مدى فهم املوظفين وتنفيذ املعايير واإلجراءا
املتعلقة باأللغام لتوضيح املسائل ،إذا كان هذا
والعمليا والسياسا بفعالية.
ً
يجب أن تدرج وثائق من القائمة اآلتية في التقييم حسب االقتضاء ،جنبا إلى جنب مع أي متطلبا وطنية أخرى ،و يجب أن تعد هيئة
االعتماد وتعمم على الجميع قائمة موحدة من الوثائق التي تشكل الالئحة األساسية لالعتماد .وباملثل يجب أن تقدم هيئة االعتماد قائمة
مكتوبة من العناصر القياسية للتحقق من توجيه موظفيها.
في تقييم منظمة لألعمال املتعلقة باأللغام ،ال بد من التصراح بمنح التراخيص األخرى املوجودة لدى املنظمة ،استجابة للمقاييس؛ مثلISO :
 ، 9001 or ISO14001أو االعتماد لعمل مماثل في بلدان أخرى.
ً
عندما تنفذ املنظمة االعتماد التنظيمي الحالي مجددا ،يجب أن تؤخذ نتائج الرقابة خالل املرحلة الحالية و  /أو املراحل السابقة من العقد
بعين االعتبار ،وإذا أظهر نتائج املراقبة أن املنظمة تصل ً
دائم ا إلى مقاييس جودة جيدة وليس هناك أي تغييرا جوهراة على اتفاقية
االعتماد ،فيجب على هيئة االعتماد أن تعتمد عملية اعتماد تنظيمية مبسطة أو التجديد التلقائي .واجب أال تتطلب عملية تجديد االعتماد
وقف العمليا امليدانية التي هي قيد التنفيذ إال إذا كانت هناك مخاوف جدية حول نوعية العمل في املستقبل.
الوثائق التي سيتم تقديمها من قبل مقدم الطلب ،حسب االقتضاء:
أ) املعايير والقواعد واألنظمة واإلجراءا (بما في ذلك إجراءا التشغيل املوحدة) بما يتناسب وأهداف العمل.
ب) الهيكل التنظيمي للموظفين امليدانيين.
ج) تكوان املوظفين (حسب الوظيفة والجنس).
د) معايير تدراب املوظفين ،ونسخ من شهادا التدراب لجميع املوظفين املؤهلين ،بما في ذلك أي تدراب طبي في حاال الطوارئ ،السير
الذاتية الفردية لكبار املوظفين الرئيسيين.
ه) تفاصيل السالمة والصحة العملية على مستوى املوقع (إن لم تكن مدرجة بالفعل في إجراءا التشغيل القياسية).
و) تفاصيل إجراءا إدارة الجودة وحفظ السجال في املوقع (إن لم يكن بالفعل في إجراءا التشغيل القياسية).
ز) معلوما عن املقاولين الفرعيين والعمال املحليين الذين يعملون في املوقع ،بما في ذلك هيكلها التنظيمي وتكوان املوظفين (حسب الوظيفة
والجنس).
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ح) تفاصيل املعدا املستخدمة ،بما في ذلك الصيانة وتوراد قطع الغيار ،وأي تقارار ذا صلة.
ط) ( )iإلتمام املهما و ( )iiللحصول ووصول الدعم امليداني.
تقوم هيئة االعتماد بتقديم موعد نهائي خطي لتلقي مزاد من املعلوما  ،وذلك بعد املراجعة األولية للوثائق املوردة ،وإذا لزم األمر ،يطلب من
مقدم الطلب تقديم مزاد من املعلوما .
وإذا بقيت هيئة االعتماد غير راضية حتى بعد طلب مزاد من املعلوما املتعلقة بمتطلبا االعتماد التي قد مر عليها ،يتم إبالغ منظمة
األعمال املتعلقة باأللغام عن األسباب ً
خطيا في أقرب وقت ممكن .واجب أن يعطى مقدم الطلب -كلما أمكن ذلك -الفرصة التخاذ إجراءا
تصحيحية خالل فترة زمنية متفق عليها من قبل هيئة االعتماد ،ثم تقوم هيئة االعتماد بإعادة النظر في التنفيذ على أساس املعلوما
الجديدة.
عندما يتم تحقيق متطلبا االعتماد في املرحلة الثانية من االعتماد التشغيلي ،يجب إبالغ منظمة األعمال املتعلقة باأللغام ً
خطيا ،وتقوم
ً
هيئة االعتماد خطيا بتقديم قائمة بالوثائق واملتطلبا التي أدرجت في االعتماد التشغيلي والتي تشكل مجتمعة ،اتفاقية اعتماد .ثم يمكن
للمنفذ املض ي ً
قدما في التنفيذ .ويعتمد تصراح بدء العمل على الخطوة الثالثة ،وهو التقييم في املوقع ،وقد تحدد هيئة االعتماد مهلة زمنية
لتحقيق االعتماد الكامل .يجب أن يتم االتفاق على موعد للتقييم في املوقع في أقرب وقت ممكن ،واجب أال تؤخر هيئة االعتماد بدء عمليا
منظمة األعمال املتعلقة باأللغام بتأخير املوعد املقترح إلجراء تقييم في املوقع.
 .6.2.6التقييم في املوقع :
والغرض من التقييم في املوقع التأكد من أن األنشطة املقترحة سيتم تنفيذها وإدارتها ً
وفقا لإلجراءا املوثقة واملحددة في اتفاقية االعتماد.
يجب أن تراقب هيئة االعتماد التقييم في املوقع ،وذلك باستخدام موظفيها ،أو مراقبة موظفي الهيئة ،أو مراقبة كليهما ،واجب أن يرفق
موظفو هيئة الرقابة إحاطة خطية عن أنشطة االعتماد التي تمت مراقبتها وأي قضايا خاصة تحتاج إلى إعادة نظر.
واجب إجراء التقييم في املوقع لجميع األنشطة املتعلقة باأللغام؛ بحيث ال يوجد أي خطر في أثناء إجراء التقييم؛ (على سبيل املثال :في حالة
من التوعية باملخاطر ،ومساعدة الضحايا ،واملسح غير التقني ،إلخ) ،وقد تراقب هيئة االعتماد األنشطة العادية في بداية البرنامج وال توقع
لتقييم مستقل.
ً
عندما تنفذ املنظمة االعتماد الحالي مجددا ،يجب أن تؤخذ نتائج الرقابة في أثناء املرحلة الحالية و  /أو املراحل السابقة من العقد بعين
دائما مستوى جودة ً
االعتبار .وإذا أظهر الرقابة أن املنظمة تبلغ ً
جيدا يجب على هيئة الرقابة أال تصر على إجراء تقييم مستقل في املوقع،
بل تقوم بزاارة رقابية قبل االنتهاء من العقد الحالي إلجراء التقييم املطلوب لتجديد االعتماد ،واجب أال تتطلب عملية تجديد االعتماد وقف
العمليا امليدانية التي هي قيد التنفيذ إال إذا كانت هناك مخاوف جدية حول نوعية العمل في املستقبل.
األساس الوحيد للتقييم هو اتفاقية االعتماد ،و سيوضح التقييم في املوقع باألدلة عن إمكانية وضع هذه االتفاقية موضع التنفيذ.
وانبغي أن تتضمن عملية التقييم ،حسب االقتضاء:
أ)

التفتيش عن جميع الجها ذا الصلة باملوقع ،بما في ذلك املكاتب ومجاال الدعم؛ للتحقق من أن تكون ً
وفقا التفاقية اعتماد.

7

IMAS 07. 30
الطبعة الثالثة
( 20كانون الثاني )2016

ً
ب) تقييم األنشطة املحددة في اتفاق االعتماد ،بما في ذلك أنشطة الدعم ،واجب أن يكون التقييم واقعيا قدر اإلمكان بما في ذلك جمع
البيانا وإدارة املعلوما واالستجابة لحاال الطوارئ الطبية ،والخدما اللوجستية (حسب مقتض ى الحال).
ج) مراقبة املوظفين ،بما في ذلك الوحدا الفرعية ،في املرحلة النهائية من التدراب كلما كان ذلك ً
ممكنا.
د) التأكيد أن تكوان املوظفين هو ما قدم لالعتماد التشغيلي نفسه واتبع املمارسا الجيدة املقررة؛ على سبيل املثال :إن فرق أنشطة املسح
غير الفنية والتوعية باملخاطر متوازنة بالنسبة للجنسين.
ه) التأكيد أن إجراءا التشغيل القياسية ،والتعليما واإلرشادا وما يعادلها ،وعمليا إدارة الجودة ذا الصلة ،قد عممت ،وفهمت من
قبل قادة الفرق ،وهي ما قدم نفسه في االعتماد التنظيمي و  /أو التشغيلي.
يجب أن يعالج فراق االعتماد و  /أو مراقبة املوظفين القضايا اآلتية ،حسب االقتضاء:
أ) الجودة في جمع البيانا وحفظ السجال .
ب) درجة االستيعاب لدى املوظفين والعمل بنشاط على التنفيذ من قبل إدارة املوقع.
•

سياسا السالمة والصحة املهنية والبيئية ونوع الجنس والتنوع ،والتدراب.

•

إدارة إجراءا التشغيل القياسية والخدما اللوجستية.

•

نظام إدارة الجودة.

•

نظام إدارة املعلوما .

إذا لم يتوفر الوقت الكافي الستعراض جميع الوثائق يتم اختيار عينة تمثيلية.
إذا كانت هيئة االعتماد غير راضية عن بنود اتفاقية االعتماد التي ستمر ،فيجب أن يتم إبالغ منظمة األعمال املتعلقة باأللغام في أقرب وقت
ممكن .واجب تحديد البنود غير املطابقة ً
خطيا واإلجراءا التصحيحية الالزم مناقشتها واالتفاق عليها بين هيئة االعتماد ومنظمة األعمال
املتعلقة باأللغام .وتقوم منظمة األعمال املتعلقة باأللغام بعد ذلك بتقديم إجراءا التصحيح إلى هيئة االعتماد ،أو التفاصيل عن الكيفية
ً
صحيحا .كما تثبت منظمة األعمال املتعلقة باأللغام ً
ً
أيضا أنه تم الوصول إلى التعديال التي
التي سيتم بها تنفيذ اإلجراءا الحالية تنفيذا
تفض ي إلى بنود االتفاقية املتفق عليها ،وقد يكون من الضروري إجراء تقييم جزئي أو كلي في املوقع .وتبين منظمة األعمال املتعلقة باأللغام
ً
أيضا لهيئة االعتماد إجراءا إدارة الجودة الداخلية التي تم استخدامها لضمان أن اإلجراءا التصحيحية تم دمجها في إجراءا التشغيل.
إذا كانت منظمة لألعمال املتعلقة باأللغام غير قادرة على اتخاذ إجراءا تصحيحية في غضون فترة زمنية معقولة ،فهنا ال بد من إنهاء
ً
االعتماد املؤقت وتبلغ منظمة العمل إلزالة األلغام خطيا.
عندما تقتنع هيئة االعتماد أنه تمت تلبية متطلبا كل من هيئة االعتماد ومنظمة األعمال املتعلقة باأللغام ،بدون تأخير ،يتم التوقيع على
اتفاقية االعتماد واحتفظ كل منهم بنسخة.
إذا كان هناك تأخير بين االستكمال الناجح للتقييم قبل النشر واالنتهاء رسميا من عملية االعتماد ،تقبل اتفاقية اعتماد واتم التوقيع على أنه
دليل على االمتثال ملتطلبا االعتماد.

8

IMAS 07. 30
الطبعة الثالثة
( 20كانون الثاني )2016

 .6.3اعتماد التحاالت الطارئة
في الظروف التي ال وجود فيها للسلطة الوطنية أو هيئة تنظيمية أخرى في مكان ما ،وعندما تكون هناك حاجة لألعمال املتعلقة باأللغام على
الفور ،تقوم هيئا تنسيق العمل اإلغاثي اإلنساني الطارئ أو ما يماثلها باالتفاق مع الحكومة املضيفة؛ بحيث يجب وضع هيئة تنسيق
أعمال متعلقة باأللغام بشكل مؤقت ،مع صالحيا اعتماد منظما األعمال املتعلقة باأللغام .وقد يكون االعتماد في البداية على أساس
الخبرة السابقة للمنظمة في أي مكان آخر حتى ينشأ االعتماد الكامل في البالد ،وتسمح االتفاقيا باالعتماد على أساس الحاال الطارئة وكل
حالة على حدة ،واجب أن يكون ملدة محدودة.
 .6.4التوسيع أو التعديل على االعتماد
 .6.4.1التعديل أو التغييرفي نظام اإلدارة
ً
تمديدا أو
التغييرا املقترحة على الهيكل اإلداري ملنظمة لألعمال املتعلقة باأللغام ،والتي يمكن أن تؤثر في القدرة على إدارتها ،قد تتطلب
إعادة النظر في االعتماد من قبل هيئة االعتماد .وعلى املنظمة املعتمدة إبالغ هيئة اعتماد عن أي من هذه التغييرا  ،وتقوم هيئة االعتماد
بتحديد ما إذا كانت هذه التغييرا تتطلب إعادة تقييم لالعتماد ،إما بشكل مكتبي وإما في املوقع.
 .6.4.2التعديالت أو التغييرات على اإلجراءات التنفيذية
على املنظمة املعتمدة إبالغ هيئة االعتماد عن أي تعديل مقصود لإلجراءا التشغيلية ملوظفيها أو وحداتها الفرعية ،أو إلدخال املعدا أو
التقنيا الجديدة أو املعدلة ،وتقوم هيئة االعتماد بتحديد فيما إذا تتطلب التغييرا املقترحة إلعادة تقييم.
إذا كانت التغييرا طفيفة وتتفق مع املقاييس الوطنية ألنشطة إزالة األلغام ( NMASأو املعايير الدولية في حالة عدم وجود مقاييس وطنية
ألنشطة إزالة األلغام ،) NMASفمن الضروري أال يكون هناك املزاد من األنشطة.
إذا كانت التغييرا مهمة ،يجب على هيئة االعتماد إجراء عملية االعتماد التشغيلية حسب االقتضاء ،وتعديل اتفاقية االعتماد إذا لزم األمر،
ومن الضروري إجراء عملية تفتيش مليدان العمل للتحقق من االمتثال التفاق االعتماد الجديد ،إما على أنه جزء من الرقابة الروتينية وإما
على أنه إجراء منفصل إضافي.
 .6.4.3زيادة عدد الوحدات الفرعية باستخدام إجراءات التشغيل القياسية نفسها
ليس هناك حاجة ألي إجراءا إضافية أخرى إذا كانت وحدا فرعية إضافية ستقوم باستخدام املعدا والتقنيا واإلجراءا التنفيذية
نفسها ،شراطة أن تكون لإلدارة الحالية والهياكل اإلداراة القدرة الكافية على إدارة عملية أكبر ،وانطبق هذا على جميع أنواع األعمال
املتعلقة باأللغام ،بما في ذلك التوعية باملخاطر ،ومساعدة الضحايا ،واملسح غير التقني ،والتطهير...إلخ .وما كان بخالف ما سبق ،فيجب على
هيئة االعتماد تعديل االعتماد.
 .6.5تعليق االعتماد وإنهاؤه
 .6.5.1تعليق االعتماد
قد تعلق السلطة الوطنية اعتماد منظمة العمل إلزالة األلغام أو أحد وحداتها الفرعية لفترة محدودة في الحاال اآلتية:
أ) حين تكشف الرقابة عدم االمتثال ملتطلبا اتفاقية االعتماد بالشكل الذي ال يستدعي إلغاء االعتماد ،إال أنه خطير ،ولكن يجب
لتصحيحه قبل استمرار العمل.
ب) في حال االستخدام غير السليم التفاق االعتماد.
ً
ج) إذا أظهر الرقابة عدم تطابق ليس بالخطير (حرج ) ،والذي قد تم البالغ عنه سابقا ،لم يتم التطرق إليه بالشكل الصحيح في الوقت
املناسب.
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د) إذا كان هناك خلل رئيس ي لم يتم الكشف عنه؛ كاإلدارة العليا أو التغييرا التشغيلية.
 .6.5.2انهاء االعتماد
قد تنهي هيئة االعتماد ،االعتماد في الحاال اآلتية:
أ) إذا تخلت املنظمة املعتمدة عن العمل أو إذا أغلقت.
ب) بناء على طلب خطي من املنظمة املعتمدة.
ج) إذا تم تغيير شروط أو أحكام املعايير أو القوانين ولم تكن املنظمة املعتمدة قادرة أو راغبة باالمتثال للمتطلبا أو األحكام الجديدة .في
غضون فترة معقولة.
د) إذا كشفت الرقابة عن انتهاكا التفاقية االعتماد ذا طبيعة خطرة؛ (أي عدم مطابقة حرجة) ،ولم تتخذ اإلجراءا التصحيحية في
الوقت املناسب.
ه) إذا لم يتم اتخاذ التدابير املالئمة في فترة زمنية معقولة بعد تعليق االعتماد.
أمثلة على عدم االمتثال الخطيرة تشمل ما يأتي :الفشل املتكرر في تطبيق نظم إدارة معترف بها أو اإلجراءا التنفيذية ،ورفض السماح
للرقابة أو التفتيش لتقوم بدورها ،والتدخل في عمل الرقابة أو التفتيش ،وتطبيق عمليا تضع املوظفين أو السكان املحليين في مخاطر غير
مقبولة ،وتزوار البيانا والسجال .
قبل انتهاء اتفاق االعتماد ،تنظر هيئة االعتماد في التدابير الواجب اتخاذها لتكرار األعمال التي تمت قبل إلغاء اتفاقية االعتماد (إن وجد ).
وفي حال إعادة تطهير األراض ي ،يجب تحديد املسؤولية عن إعادة التطهير ،وتكلفة هذه اإلعادة يكون متفق عليها حسب ما ورد في اتفاقية
االعتماد.

 .7هيئة االعتماد  -االلتزامات العامة
 .7.1عام
ً
ً
يتعين على السلطة الوطنية إنشاء هيئة االعتماد ،ومهما كانت تسمية هيئة االعتماد ،يجب أن يكون هناك شرحا مكتوبا عن مسؤولياتها؛ أي
الطرق التي ستستخدم في عملية االعتماد ،والنطاق التقني ألنشطتها.
أي هيئة اعتماد معينة من قبل السلطة الوطنية يجب أن تعمل على نحو كاف ،وتكون مجهزة ومدربة.
ً
ً
واضحا.
تحديدا
كما تعمل هيئة االعتماد بوصفها هيئة مراقبة و  /أو هيئة تفتيش ،وتحدد العالقة بين وظائفها
 .7.2االستقاللية والتحيادية والنزاهة
يتعين على موظفي هيئة االعتماد أن يكونوا خارج الضغوط السياسية والتجاراة واملالية وغيرها والتي قد تؤثر في حكمهم .وتنفذ سياسا
هيئة االعتماد وإجراءاتها بشكل يضمن عدم وجود أي تأثير لألشخاص أو املنظما الخارجية؛ بحيث ال تؤثر في نتائج التفتيش والتقييم أو
الرقابة التي تقوم بها هيئة االعتماد.
لن يشارك موظفو هيئة االعتماد في أي أنشطة قد تؤثر في استقالل أنشطتها ،وعلى وجه الخصوص يجب عدم التورط بشكل مباشر في
العمل مع املنظما التي تنفذ أي أنشطة متعلقة باأللغام ،أو تصميم خدما الصيانة أو املعدا للمنظما العاملة في قطاع األعمال
املتعلقة باأللغام أو املجاال املشابهة وتصنيعها وتورادها ،وتطبق هذه القيود ً
أيض ا على أفراد األسرة املقربين وشركاء األعمال من موظفي
هيئة االعتماد.
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يجب أن تتمكن جميع األطراف املعنية من الحصول على خدما هيئة االعتماد ،واجب أن تدار األعمال التي تعمل بها السلطة بطراقة غير
تمييزية وتراعي املساواة بين الجنسين.
 .7.3السرية
تقوم هيئة االعتماد بضمان سراة املعلوما التي تم الحصول عليها في سياق أنشطتها ،واجب حماية حقوق امللكية ،وال يجوز عادة اإلفراج
عن مداوال هيئة االعتماد ألحد إال للسلطة الوطنية ،باستثناء إبالغ منظما األعمال املتعلقة باأللغام عن أسباب عدم التطابق مع
االعتماد ،والتدابير العالجية الالزمة لتحقيق االعتماد.
 .7.4منظمة
يجب أن تكون هيئة االعتماد منظمة فعالة وذا كفاءة .تفصل هيئة االعتماد عن هيئة الرقابة ،أو املنظمة املنفذة؛ (مثل :إزالة األلغام،
التوعية من مخاطر األلغام ،تحرار األراض ي أو غيرها من فرق العمل املتعلقة باأللغام أو منظمة تديرها السلطة الوطنية ،أو مع عالقا
ً
ً
ً
ومكتوبا.
واضحا
وثيقة مع السلطة الوطنية) فصال
ً
ً ً
وبجب أن يكون للهيئة مديرا فنياً ،أيا كانت تسميته ،واكون مؤهال وذي خبرة في عملية االعتماد واتحمل املسؤولية الكاملة عن ضمان تنفيذ
أنشطة االعتماد ً
وفقا للمعايير الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام  ،NMASاملعايير الدولية واملعايير األخرى ذا الصلة ،و يجب أن يكون
ً
موظفا ً
دائما.
املدير الفني إن أمكن
ً
كما توفر هيئة االعتماد ً
ً
ً
ومكتوبا.
واضحا
تحديدا
أيضا خدما التفتيش والرقابة ،وتحدد العالقة بين وظائفها
 .7.5نظام اإلدارة
يجب أن تحدد هيئة االعتماد وتوثق نظام اإلدارة واإلجراءا بما في ذلك أنظمة إدارة الجودة الداخلية ،ومن األفضل أن تعتمد نظام معترف
ً
ً
شخصا -بغض النظر عن الواجبا األخرى -بحيث يكون عارفا السلطة واملسؤولية في إدارة
به؛ مثل .ISO 9001 :وتعين إدارة هيئة االعتماد
الجودة في هيئة االعتماد ،واتمتع هذا الشخص بإمكانية الوصول مباشرة إلى أكبر مسؤول سلطة تنفيذية في السلطة الوطنية للقضايا
املتعلقة بالجودة.
تضمن هيئة االعتماد أن تفهم سياسة إدارتها وتنفذ إجراءاتها واحافظ على جميع املستواا في املنظمة؛ إذ تشكل النظم واإلجراءا التي
تؤثر في سير برنامج العمل املتعلق باأللغام ً
جزءا من الترتيبا التعاقدية ،وانبغي االتفاق على عالقة العمل بين الهيئة ومنظمة األعمال
املتعلقة باأللغام.
 .7.6املوظفون
لهيئة االعتماد عدد كاف من املوظفين املؤهلين بمستوى من الخبرة املطلوبة للقيام بمهامها املعتادة ،وتتمتع هيئة االعتماد بالخبرة التقنية في
جميع األنشطة التي تقوم بها املنظمة .وبمستوى مناسب من الخبرة ً
عموما ال يقل عن تجربة خمس سنوا كاملة أو ما يعادلها في أنشطة إزالة
األلغام بوصفها ً
جزءا من الترتيبا التعاقدية.
 .7.7أساليب االعتماد وإجراءاته
تقوم هيئة االعتماد بإنشاء إجراءا مكتوبة ومحفوظة للتقييم املكتبي والتقييم امليداني.
 .7.8التسجيل
تقوم هيئة االعتماد بإعداد سجال عمليا التقييم والتفتيش جميعها واالحتفاظ بها.
وتخزن كافة السجال بأمان ملدة خمس سنوا على األقل ،واحتفظ بها ملقدم الطلب بسراة وأمن ما لم تطلب من قبل القانون.
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 .7.9االستئناف
ً
يجب على هيئة االعتماد أن تنش ئ ً
عادال ً
ونزيها؛ لتتمكن منظما األعمال املتعلقة باأللغام من االستئناف ضد قرارا السلطة حين
نظاما
تشعر بأنها غير عادلة أو عندما يتم اكتشاف دليل جديد.
يجب أن يتضمن نظام االستئناف اللجوء إلى التحكيم املستقل من املجتمع الدولي املتواجد في الدول املوبوءة باأللغام ،واجب اختيار شخص
(أو أشخاص) من املجتمع الدولي الذي يكون -هو (هي) -مقبول لكال الطرفين.

 .8ملخص املسؤوليات
 .8.1السلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باللغام ()NMAA
وعلى اللسلطة الوطنية ،أو املنظمة التي تعمل بالنيابة عنها ،ما يأتي:
أ) إنشاء نظام العتماد منظما األعمال املتعلقة باأللغام والعمليا .
ب) تحديد معايير وطنية وتوفير مبادئ توجيهية مكتوبة العتماد منظما األعمال املتعلقة باأللغام وإجراءاتها.
ج) مراقبة عمل هيئة االعتماد ،وضمان أن يتم تطبيق نظام االعتماد في عدل و إنصاف وأال يكون تمييزي وحساس من حيث التنوع ونوع
الجنس.
د) التأكد عدم توقف االعتماد دون داع وضمان عدم تأخير مشاريع األعمال املتعلقة باأللغام.
هـ) ضمان اتخاذ اإلجراءا املناسبة ملتابعة توصيا هيئة االعتماد.
و) اعتماد هيئة االعتماد وتعيينها.
ز) تطبيق الجودة الخارجية الدوراة ،والتدقيق املالي على هيئة االعتماد.
 .8.2منظمات العمال املتعلقة باللغام
يقع على عاتق منظما األعمال املتعلقة باأللغام ما يأتي:
أ) تطبيق املمارسا اإلداراة ،وإدارة الجودة واإلجراءا التنفيذية التي تؤدي إلى القيام باألعمال املتعلقة باأللغام والتي تلبي أو تتجاوز املتفق
عليه -املعايير محددة (عادة املعايير الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام ( )NMASأو (املعايير الدولية لألعمال املتعلقة بإزالة األلغام (- ) IMAS
والتي تلبي ً
أيضا أو تتجاوز املتطلبا املحددة في عقد االعتماد أو االتفاق وغيره من االتفاقا الرسمية ذا الصلة.
ب) الحفاظ على الوثائق وجعلها متاحة لهيئة االعتماد (بما في ذلك إجراءا التشغيل القياسية واإلجراءا املكتوبة األخرى) ،والتقارار،
والسجال ( ،بما في ذلك الرقابة الداخلية وتقارار الجودة) ،وغيرها من البيانا ملوظفيها وأنشطتها.
ج) تمكين هيئة االعتماد من الوصول إلى جميع املواقع واملباني وغيرها من املرافق ،والتي تحتاج إلى أن تزار بوصفها ً
جزءا من متطلبا
االعتماد.
في حال عدم وجود سلطة وطنية أو أي سلطة مماثلة ،يجب أن تتحمل منظمة األعمال املتعلقة باأللغام مسؤوليا إضافية إذا طلب منها
ذلك من قبل السلطا الوطنية أو األمم املتحدة التي تعمل نيابة عن الدولة املضيفة ،وإذا سمح بالتموال من الجها املانحة .وتشمل ما يأتي
من غير أن تقتصر عليه:
أ) االتفاق مع الجهة املانحة (أو العميل أو العمالء) على نظام اعتماد ألنشطة األعمال املتعلقة باأللغام.
ب) مساعدة الدولة املضيفة ،عن طراق إنشاء السلطة الوطنية ،في صياغة معايير وطنية لالعتماد.
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 .8.3هيئة االعتماد
تقوم هيئة االعتماد بما يأتي:
أ) الحصول على االعتماد من قبل السلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام للعمل بوصفها هيئة اعتماد.
ب) اعتماد منظما إزالة األلغام والوحدا الفرعية الخاصة التابعة لها.
ج) معالجة طلبا االعتماد بسرعة؛ لكي ال يؤثر التأخير في الفعالية والكفاءة التشغيلية ملقدمين الطلبا  .وفي حال لم يكن باإلمكان تجنب
التأخير ينبغي استخدام االعتماد املؤقت.
د) العمل مع منظما األعمال املتعلقة باأللغام لحل أي مشكال تنشأ خالل عملية االعتماد.
هـ) إنشاء نظام إدارة ذي جودة وفعال وموثق لالعتماد والعمل على استمراره.
و) تعيين موظفي اعتماد مؤهلين وذوي خبرة.
ز) نشر متطلبا االعتماد الحالية وجعلها متاحة لجميع األطراف املعنية.
 .8.4الجهات املانحة
عندما تصوغ املنظمة املانحة العقد أو االتفاقية الرسمية ،فإنها ستغدو مسؤولة عن امتثال الشراك املنفذ (املنفذين) ملتطلبا االعتماد
الوطنية التي وضعتها السلطة الوطنية أو أي هيئة مناسبة أخرى تعمل بالنيابة عنها.
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امللتحق أ
(معياري)
املراجع
ً
ً
تتضمن الوثائق املعياراة اآلتية بنودا تشكل عند الرجوع إليها أحكاما لهذا الجزء من املعيار ،وبالنسبة للمراجع املؤرخة ،ال تنطبق عليها
التعديال أو التنقيحا الالحقة .ومع ذلك ننصح األطراف املتعاقدة -فيما يتعلق بهذا الجزء من املعيار -بالتحقق من إمكانية الرجوع إلى آخر
إصدار من الوثائق املعياراة املبينة أدناه .أما بالنسبة للمراجع غير املؤرخة ،فيتم الرجوع إلى آخر إصدار من الوثائق املعياراة املذكورة أدناه.
يحتفظ أعضاء املنظمة الدولية للمقاييس والهيئة الدولية الكهروتقنية بسجال املنظمة الدولية للمقاييس أو املعايير األوربية وهي:
ح) املعايير الدولية  04.10مسرد املصطلحا لألعمال املتعلقة باأللغام؛ التعاراف واملختصرا .
ط) املعايير الدولية  07.40مراقبة منظما األعمال املتعلقة باأللغام.
يجب استخدام الطبعا /النسخ األخيرة من هذه املراجع .يحتفظ مركز جنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية بنسخ لكافة املراجع
املستخدمة في هذا املعيار ،وبسجل ألحدث الطبعا  /النسخ من املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام ،يمكن أن تقرأ على موقع :IMAS
) .(www.mineactionstandards.orgينبغي للسلطة الوطنية لألعمال املتعلقة باأللغام ،وأرباب العمل ،والهيئا  ،واملنظما املعنية األخرى،
الحصول على نسخ منها قبل البدء بتنفيذ برامج األعمال املتعلقة باأللغام.
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امللتحق ب
معلوماتي
عملية إدارة اإلعتماد

البداية
البداية

تعلن السلطة
السلطة
تنشر
الوطنية
لألعمال
الوطنية
متطلبات
باأللغام
المتعلقة
االعتماد
متطلبات االعتماد

الوطنية
السلطة
السلطة
تنشرتعلن
لألعمال المتعلقة
الوطنية
باأللغام تفاصيل هيئة
تفاصيل هيئة
األعتماد

تحضر منظمة
األعمال المتعلقة
باأللغام الوثائق

وثائق االعتماد
التنظيمية

مخطط يوضح كيف تكون هيئة االعتماد مستقلة ،ويوضح كيفية
الفصل بين هيئة االعتماد وهيئة الرقابة وبين أي منظمة تطهير أو
مسح أو منظمات التوعية بمخاطر األلغام والتي تكون على صلة

االعتماد

بالسلطة الوطنية.
هيئة االعتماد
تراجع الوثائق

نعم

االعتماد التنظيمي
مقبول ؟

ال
االعتماد التنظيمي

ال
تحضر منظمة
منظمة
تحضر
األعمال المتعلقة
األلغام
إزالة
باأللغام الوثائق
الوثائقتحضر
منظمة إزالة
األلغام الوثائق

االعتماد
وثائق
االعتماد
هيئة
هيئة
تستعرض
تنظيم
الوثائق
تراجع
التنظيمية
االعتماد
وثائق
االعتماد
الوثائقتستعر
تنظيم
ض هيئة
حال
اجتماع في
تستعرض
االعتماد
وثائق
الضرورة
هيئة
الوثائق
االعتماد
االعتماداالعتماد التشغيلي
الوثائق

منظمة األعمال
تحضر منظمة
المتعلقة باأللغام تحضر
األلغام
إزالة
في الموقع
االثبات

تراقب هيئة
تحضر
االعتماد الدليل
إزالة
منظمةالموقع
في

الوثائق

األلغام
الوثائق

الموافقة الموقع
االثبات في
؟
مقبول
على تنظيم

نعم

الموافقة
التنظيمي
االعتماد
مقبول ؟
تنظيم
على
االعتماد؟الم
وافقة على
تنظيم
االعتماد؟

نعم

االعتماد؟
ال

تقييم في الموقع

يتم توقيع
تحضر
اتفاق االعتماد
منظمة
تأخير
بدون

إزالة
األلغام
الوثائق

مراجعة االعتماد التشغيلي أو التنظيمي حسب االقتضاء.
إعادة اإلثبات في الموقع في حال الحاجة.

ال

االعتماد
وثائق
تنظيم
التشغيلية تصبح
وثائق
اتفاق اعتماد

االعتماد

مراجعة
تحضر
مستمرة التفاق
منظمة
االعتماد

إزالة
األلغام
الوثائق
الموافقة

تغيرات أساسية ؟

على تنظيم
االعتماد؟
نعم
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سجل التعديل
إدارة تعديالت املعاييرالدولية لألعمال املتعلقة باللغام
تخضع سلسلة املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام إلى مراجعة رسمية على أسس تصدر كل ثالث سنوا  ،بيد أن هذا ال يعيق إجراء
التعديال ضمن فترة السنوا الثالث هذه ،ألسباب تتعلق بالسالمة والكفاءة التشغيلية أو ألغراض تحرار النص.
ً
ً
عندما يتم إجراء تعديال على هذه املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  ،IMASسيتم إعطاؤها رقما ،وتاراخا ،وتفاصيل عامة للتعديل
كما هو مبين في الجدول أدناه .كما سيتم عرض التعديل على غالف صفحة  IMASبإدراجها تحت تاراخ الطبعة بعبارة " دمج التعديل رقم
(أرقام)  ،1إلخ"..
قد يتم إصدار طبعا جديدة عند االنتهاء من املراجعا األساسية لكل معيار ،واتم إدراج التعديال املحدثة عليها حتى تاراخ الطبعة
الجديدة على جدول سجل التعديال الفارغ ،وابدأ تسجيل التعديال مرة أخرى حتى يتم إجراء مزاد من املراجعا .
ً
سيتم نشر املعايير الدولية لألعمال املتعلقة باأللغام  IMASاملعدلة والصادرة مؤخرا ،على شكل إصدارا ٍ على موقع :IMAS
. www.mineactionstandards.org
عدد

تفاصيل التعديل

التاريخ
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