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 محفوظة.جميع الحقوق  – 2003دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام © 

 تحذير

 

أضحححححت هذو الوثيقة سححححارية المبعول اعتباراا من التارين المبيفن علل الححححبحة الغالفأ ن راا  لل أن 

المسحححححححتخدمين تخضحححححححع لمرايعة دورية، علل ( IMASالمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام )

اسححترححارة الموقع اإللكتروني لمرححروا المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام من أيل التحقق من 

ائرة األمم (، أو الموقع اإللكتروني لد/http://www.mineactionstandards.orgوضحححححع ا )

 (أgron.oitcaenimwww.//p:thtة باأللغام )المتحدة لألعمال المتعلق

 

 

 النشرالطبع وحقوق 

 
ا لألعمال المتعلقة باأللغام، وحقوق الطبع محبو ة لألمم  تركفل وثيقة األمم المتحدة هذو معياراا دوليا

المتحدةأ ال ييوز  عادة نسخ ا أو تخزين ا أو نقل ا أو أي يزء من ا بأي ركل من األركال أو بأي 
لألعمال  وسيلة أو ألي غرض آخر من دون الحالول علل  ذن خطي مسبق من دائرة األمم المتحدة

  .بالنيابة عن األمم المتحدةالتي تعمل  المتعلقة باأللغام
 

 .للبيع ليست الوثيقة هذو

 

 المدير

  (UNMAS)باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة

 ، الطابق السادس1بالزا األمم المتحدة 

 (NY 10017نيويورك، )

 الواليات المتحدة األمريكية

 

 mineaction@un.orgالبريد اإللكتروني:     
 +١( ٢١٢) ٩٦٣ ٠٦٩١هاتف :                 
 +١( ٢١٢) ٩٦٣ ٢٤٩٨فاكس :                 

 

http://www.mineactionstandards.org/
http://www.mineaction.org/
mailto:mineaction@un.org
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 تمهيد

ل اإلنسانية لألغراض األلغام  زالة لبرامج الدولية المعايير اقتُرحت  مؤتمر خالل في العمل فرق قبل من مرة ألوف
 األلغام  زالة أنرطة يوانب لكافة المعايير تحديد وتمأ 1996 عام يوليو/تموز في الدنمارك في انعقد دولي تقني

 ميموعة أعدفت ،1996 عام أواخر وفي "أالتط ير" لعملية يديد عالمي تعريف علل االتباق تم كما ب ا، والتوالية

 لألغراض التط ير لعمليات الدولية المعايير والاغت الدنمارك، في المقترحة المعايير المتحدة األمم بقيادة عمل
 عام مارس/آذار في األولل الطبعة (UNMAS) باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة وأالدرتأ اإلنسانية

  أ1997

 تعكس ولكي باأللغام المتعلقة لألعمال األخرى المكونات لترمل األاللية المعايير هذو نطاق توسع الحين ذلك ومنذ
 المعايير  لل تسميت ا وأعيدت المعايير تطوير أُعيد وقدأ المعاييرو والممارسات الترغيلية اإليراءات علل التغييرات

 أ2001 أكتوبر/األول تررين في األولل النسخة والدرت ،(IMAS) باأللغام المتعلقة لألعمال الدولية

 ذلك في بما باأللغام، المتعلقة األعمال لبرامج البعالة اإلدارة وترييع لتمكين العامة المسؤولية المتحدة األمم تتولفل
 ضمن مكتب عن عبارة هي باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة  ن لذلكأ علي ا والمحاف ة المعايير تطوير
 بمساعدة المعايير هذو وأالدرتأ باأللغام المتعلقة لألعمال الدولية المعايير وحماية تطوير عن مسؤول المتحدة األمم
 أ اإلنسانية لألغراض األلغام  زالةألنرطة  الدولي ينيف مركز

 بدعم تقنية ليان قبل من فردي نحو علل وتنقيح ا ومرايعت ا باأللغام المتعلقة لألعمال الدولية المعايير  عداد يتم
 التالي الموقع علل معيار لكل  الدار أحدث ويردأ الحكومية وغير الحكومية الدولية المن مات من

http://www.mineactionstandards.org، تتم كما أالتقنية الليان عمل عن المعلومات  لل باإلضافة 

ر لعكس سنوات ثالث كل مرة أقلفه فردي نحو علل باأللغام المتعلقة لألعمال الدولية المعايير مرايعة  قواعد تطوف
 أ الدولية والمتطلبات القوانينب لحقت التي التعديالت دمج ب دف وممارسات ا، باأللغام لقةالمتع األعمال
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 مقدمة

األلغام األرضية ومخلبات الحرب مركلة وخطورة لحيم ا في السنوات األخيرة أكثر وعيا أالبح الميتمع الدولي 

أن ا مركلة عالمية ب لإلقرار آن األوانوقد  ،الالغيرة غير المنبيرة( بما في ذلك الذخائر ERW)لالنبيارالقابلة 

ا في توضيح هذو  تؤديبأن األمم المتحدة  اعترافوهناك عالمية منسقةأ  استيابةتتطلب   االستيابةدوراا أساسيا

 وتوفير الدعم الدولي وآليات التنسيق الالزمينأالعالمية 

 

ا   باأللغام"  لل األنرطةمالطلح "األعمال المتعلقة يرير   االيتماعيمن األثر التخبيف لل التي ت دف معا

الذخائر  التلوث الناتج عن بما في ذلك 1(ERW)لالنبيارومخلبات الحرب القابلة والبيئي لأللغام  واالقتالادي

ومساعدة الضحايا  2موترمل هذو األنرطة التوعية بمخاطر األلغام ومسح و زالة األلغا أالالغيرة غير المنبيرة

تام علل األلغام األرضية المضادة لألفراد  والدعوة لبرض ح رباستخدام األلغام األرضية دعوة  لل التنديد وال

بردها  ذ يويد عالج بمال يمكن ألنرطة األعمال المتعلقة باأللغام ومقومات ا األساسية أن تُ لكن  أوتدمير المخزون

هأ عمليات حب  السالم ودعم بينمكملة، وفي بعض الحاالت التنموية النسانية واإلبرامج البين ا وبين تداخل هام 

ا  ا  داريا وترمل الي ات  والمحلية، علل المستويات العالمية والوطنيةتستويب األعمال المتعلقة باأللغام تخطيطا

أ وبالتالي  روف مختلبة فيوالمن مات غير الحكومية والعسكرية التي تعمل  المعنية العالمية والوطنية والتيارية

ي ية التوي والمبادئتحدد وحدها المعايير فإنه غير ممكن وال مرغوب فيه  نراء ميموعة منبردة من المعايير 

أداء األنرطة  التويي ية يتوافق مع نمط والمبادئللمعايير  لألعمال المتعلقة باأللغامأ فمن الضروري تحديد  طار

 (IMAS) ولية لألعمال المتعلقة باأللغامالمعايير الدوتوفر مختلف المن مات والوكاالت المعنية، والم ام من قبل 

 أالدولية التويي ية والمبادئهذا اإلطار للمعايير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
المتبيرات غير المرغوبة في أماكن تخزين الذخيرةأ  تط ير برحححححححكل متزايد ʹ(ERWمخلبات الحرب القابلة لالنبيار )ʹيغطي مالحححححححطلح  1

 (أEOD) التط ير –( ASA) متبيرات( IATG 11.20في )ذات الاللة  التقنياتوترد 
الخرائط و زالة األلغام ومخلبات الحرب القابلة لالنبيار ووضحححع العالمات و رسحححال توثيق التط ير ومعاينة ترحححمل المسحححح التقني و عداد  2

 ((أMAS 04.10) 4.10وتسليم المنطقة التي تم تط يرهاأ )لالطالا علل التعريف الكامل، ان ر المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 
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 النطاق .1
 

المبادئ التويي ية الستخدام ا بركل الحيح ومناسب هذا الدليل دور المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام ويحدد  يُحدد

من قبل ال يئات الوطنية والمن مات الدولية والي ات المانحة والمن مات المعنية بتخطيط وتنبيذ أنرطة األعمال المتعلقة 

 مستوى الميدانيأالقيادة وعلل ال اتباأللغام في مقر

 

 المراجع .2
 

المرايع المعيارية وثائق م مة يرار  لي ا في هذا تُعتبر و، عالميةاإلالمرايع المعيارية وبقائمة يحتوي الملحق )أ( علل 

ا من أحكامهأ  المعيار وتركل يزءا

  

 المصطلحات والتعريفات واالختصارات .3
 

 أأهداف المن مةتقود سبل تحقيق ن قواعد ومعايير ومبادئ العمل التي وتبيف   ا،وأهداف لمن مةا غرض ʹسياسةالʹتحدد 

ر علل أسلوب تطوير الخطط وكيبية حرد ، وتؤثر بدورها والخبرة الميدانية االستراتيييللتويه  استيابةالسياسة  وتتطوف

 ترييع اأأو علل األقل ،  اب االلتزامكما أن ا  لزامية ويبترض أ الموارد واستعمال ا

 

المعيار هو اتباقية موثقة تحتوي : "(ISO) من مة المعايير الدولية المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باألعمال تعريفتلتزم 

الخالائص تويي ية أو تعريبات  ومبادئالتي تستخدم بتناسق كقواعد األخرى علل المواالبات البنية أو المعايير التباليلية 

 "أالمواد والمنتيات والعمليات والخدمات تناسب غرض الضمان أن 
 

المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام لتطوير سالمة وكباءة األعمال المتعلقة باألعمال من خالل تعزيز  ت دف مالح ة: 

أن تكون المعايير قابلة  نبغيويأ اإليراءات والممارسات في كل من القيادة اإلدارية وعلل المستوى الميدانيأفضل 

 لةأ ثبات ا لتكون فعاوممكن تحقيق ا وللتعريف والقياس 

 

ا لتنبيذ ةالطريقتعليمات تحدد  ʹ(SOPs) القياسية يراءات الترغيل ʹتركفل  م مة ترغيلية أو نراط  المبضلة أو المتبعة حاليا

داخل والعمومية  واالتساق ، واالنسيام، واالنت ام،من االنضباط تحقيق دريات يمكن تمييزها وقياس ا هو وهدف اأ ترغيلي

المتطلبات وال روف  القياسية الترغيل  يراءات تعكس أن وينبغيأ الترغيليةوالسالمة  البعاليةب دف تحسين ما من مة 

 أالمحلية

 

قاموس ليميع المالطلحات والتعريبات واالختالارات المستخدمة في ميموعة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة  يتوفر

 أ(IMAS 04.10) 10أ4المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  في باأللغام

  

دليل تطبيق المعايير الدولية لألعمال 
 (IMASالمتعلقة باأللغام )
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 األعمال المتعلقة باأللغام .4
 

للذخائر من األثر االيتماعي واالقتالادي والبيئي التخبيف األنرطة التي ت دف  لل ʹترير األعمال المتعلقة باأللغام  لل 

ب ذو األفراد والميتمعات وكيبية تأثرهم وترمل بل  ،3مناطق المربوهةللتط ير وتحرير عملية وهي ليست ميرد المتبيرةأ 

ن الناس من العيش  لل مستوى يمكف  الذخائر المتبيرةالحد من مخاطر هو وال دف من األعمال المتعلقة باأللغام  الذخائرأ

التلوث  ناتية عن قيود أي الضحايا بدون احتياياتوالالحية التي تلبي  وااليتماعية االقتالاديةتيري التنمية حيث  بأمان،

 4 ʹأالذخائر المتبيرةسبب ب

 

علل أنه يرمل استيابة األعمال  المتبيرة" في المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغامائر والمواد "الذخطلح ويُستخدم مال

 المتعلقة باأللغام للذخائر التالية:

 

 األلغامأ •

 وديةأقالذخائر العن •

 الذخيرة غير المنبيرةأ •

 الذخيرة المتروكةأ •

 األرراك الخداعيةأ •

تعريف البروتوكول المتعلق بح ر أو تقييد استعمال األلغام واألرراك الخداعية النبائط األخرى )بحسب  •

 والنبائط األخرى لالتباقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة(أ

 العبوات الناسبة المبتكرة )بحسب ما يرد أدناو(أ •

 األعمال نطاق ضمن األخرىلنبائط وا الخداعية والررك األلغام تعريف علي ا ينطبق التي المبتكرة الناسبة العبوات تعدف 

 5أالبعلية العدائية األعمال في ا توقبت مناطق وفي  نسانية ألغراض تط يرها يكون عندما باأللغام المتعلقة

 تضم األعمال المتعلقة باأللغام خمس ميموعات متكاملة من األنرطة:

 الذخائر المتبيرة(أمخاطر كافة ) (REمخاطر )الالتوعية ب .أ

 أووضع العالمات وتط ير الذخائر المتبيرةالمسح  .ب

 تقديم المساعدة للضحايا بما في ذلك  عادة التأهيل و عادة اإلدماجأ .ج

 تدمير المخزونأ .د

 المناالرةأ .ه

 

التقييم  وترمل، المكونات الخمسة لألعمال المتعلقة باأللغاملدعم هذو  األخرىالمساعدة  وثمة حاية  لل عدد من األنرطة

 دارة اليودة ، تنمية الم ارات البررية والتدريب اإلداري،  دارة المعلومات ،تحديد األولويات وحرد المالادر، والتخطيط

 واستخدام معدات فعالة ومناسبة وآمنةأ

 

                                                           
ثة، تُطبفق تدخالت األعمال المتعلقة باأللغام علل عمليات المسح والتط ير ضمن المياو اإلقليمية باإلضافة  لل األثر علل األرض ا 3 لملوف

ميالا بحرياا من الراطئ( والمياو الداخلية في الدولةأ ويرمل ذلك المياو الساحلية والبحيرات واألن ار والموانئ والمرافئ  12)عموماا ضمن 

أ )أن ر المعيار الدولي لألعمال المتعلقة  50(  لل عمق MLLWدنل اليزر )والبرك والقنوات ما دون متوسط أ متر تحت الماء أو أقلف

 (أ9.60باأللغام 
برأن المساعدة في األعمال المتعلقة باأللغام، والذي  A/53/26أ القرار المتحدة األمم سياسة: البعال والتنسيق باأللغام المتعلقة األعمال 4

 أ1998تررين الثاني/نوفمبر  17اعتُمد في 
برأن المساعدة في األعمال المتعلقة باأللغام، اعتُمد من قبل اللينة الرابعة لليمعية العامة لألمم المتحدة،  A/C.4/72/L.12القرار  5

 أ2017تررين األول/أكتوبر  27المعنية بإن اء االستعمار السياسي، في 
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 الغاية من المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام .5
 

 ولتعزيز ن ج، سالمة وكباءة وفعالية األعمال المتعلقة باأللغاموضعت المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام لتحسين 

التويي ية وتؤسس القواعد وفي بعض  المبادئكما أن ا تضع  أمليات األعمال المتعلقة باأللغامألداء عمرترك ومتناغم 

 األعمال ومراريع برامج ومديري رعاة يريع امريعيا   طاراا  توفر وهي 6الحاالت تحدد المتطلبات والمواالبات الدوليةأ

 بأركال وتوالي مرتركة، لغة توفر وهي أوبرهنت ا علي ا المتبق واألمان البعالية مستويات تحقيق علل باأللغام المتعلقة

  أالمناسب الوقت وفي بدقة ال امة المعلومات تبادل يتيح مما البيانات، معالية وقواعد

 

 وطنية معايير وضع علی باأللغام المتعلقة لألعمال الوطنية السلطات باأللغام المتعلقة لألعمال الدولية المعايير وتساعد

 في أيوطن رايکمع لالستخدام تکييبه أو استخدامه يمکن مريعي  طار وضع خالل من وطنية ترغيل قياسية و يراءات

 أخرى، ب ا معترف دولية هيئة أي أو المتحدة، لألمم والمناسب الضروري من يكون قد معينة أوقات وفي الحاالت بعض

 هذو مثل وفي أالوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام السُّلطة م امف  كل أو ببعض تبي وأن المسؤوليات، كل أو بعض تتحمل أن

حتل يحين الوقت إليراء التعديالت  الوطنية المعايير بحكم الواقع باأللغام المتعلقة لألعمال الدولية المعايير ونكت الحاالت،

 المانحة الي ات بين القانونية العقود لتطوير األساس اأيضا  باأللغام المتعلقة لألعمال الدولية المعايير وتوفرأ المحلية المناسبة

 أالمنبذة والمن مات

تحدد طريقة  ف ي الأ (SOPs)قياسية  يراءات ترغيل  بحدف ذات اهي ليست المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام 

والقوانين  الوطنية والمحلية القياسية يراءات الترغيل علل األرض، فذلك يرد في تحقيق متطلبات األعمال المتعلقة باأللغام 

 أوتعليمات الممارسة والتويي ات

بالقوانين  باأللغاممناسبة إلعالم الي ات المعنية باألعمال المتعلقة  وسيلةوتوفر المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام 

خاالةا تلك التي تتعلق بحقوق ، األلغامبوالمعاهدات والمعايير التي تؤثر علل األعمال المتعلقة  واالتباقياتالدولية الحالية 

 أالسالمة العامةومتطلبات التط ير وتأرير الخطر و األساسية اإلنسان

 

 التوجيهية المبادئ .6
 
 الحكومات حق ،أوالا ، تويي ية مبادئخمسة   للولية لألعمال المتعلقة باأللغام  عداد وتطبيق المعايير الد تستند عملية

ا  الوطنية؛ البرامج علل الوطنية المعايير تطبيق في الوطنية ا ثال للخطر؛ اتعرضا  البئات أكثر المعايير تحمي أن ينبغي ،ثانيا  ،ثا

ا  وتطبيق ا؛ علي ا والمحاف ة باأللغام المتعلقة لألعمال المالئمة المعايير وضع علل وطنيةال قدرةال تطوير علل الترديد  ،رابعا

ا و األخرى؛ الدولية والمعايير القواعد مع االتساق علل الحبا   أالدولية والمعاهدات لالتباقيات االمتثال ،خامسا

 

 الوطنية الملكية .6.1
 

لغام علل عاتق حكومة الدولة المتضررة، وعادة تُناط هذو المسؤولية ألساسية في األعمال المتعلقة باألالمسؤولية اتقع 

الوطني لألعمال المتعلقة برنامج البة بتن يم و دارة وتنسيق لف ( المكNMAA) الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغامالسُّلطة ب

لتمكين  دارة األعمال المتعلقة باأللغام بباعلية، مسؤولة عن ت يئة ال روف الوطنية والمحلية أ وتُعدف هذو السلطة باأللغام

بما في ، يوانب برنامج األعمال المتعلقة باأللغام داخل حدودو الوطنيةمسؤولة عن يميع مراحل وفي ن اية المطاف هي و

 أبما يتمارل مع المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام لقة باأللغامألعمال المتعالوطنية ل معاييرالذلك تطوير 

 

                                                           
 في هذو الحالة، ترير المتطلبات والمواالبات الدولية  لل المعاهدات واالتباقيات والقوانين الدولية، ومعايير أيزو الدولية،  لن، التي 6

 سبق وأن وافقت علي ا الدول المراركةأ
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ا مسؤولة عن ضمان أن األعمال المتعلقتُ  باأللغام والسلطة الوطنية لألعمال المتعلقة  ةعدف حكومة الدولة المتضررة أيضا

ذات الاللة واالستراتيييات الوطنية في البلدأ ومن رأن ذلك أن  بالن م اإلنسانية وخطط التنمية الوطنية انباأللغام ترتبط

أ كما ينبغي أن ترمل الخطط الوطنية استراتيييات 2030يرمل التنبيذ الوطني ألهداف التنمية المستدامة بحلول العام 

من التلوث بالذخائر المتبيرة، ما ينبغي أن يرمل القدرة الوطنية إلنراء  طار ي دف  لل  دارة ومعالية المخاطر المتبقية 

 المستدامةأ

  

يمكن أن تتولفل السلطات اإلقليمية أو السلطة  وفي بعض الحاالت، من ا في النزاعات السياسية أو النزاعات علل األراضي،

في بعض المياالتأ وفي حاالت أخرى ولبترات بحكم الواقع بعض أو كافة م امف السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام 

ا أن تتحمف قد يكون من الضروري والمناسب  زمنية معيفنة، ل بعض أو كل لألمم المتحدة أو بعض ال يئات المعترفة ب ا دوليا

وييب في  أ(10و  7 تينالوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام )أن ر البقر السُّلطةتؤدي بعض أو كل م ام أن مسؤوليات و

 ات المعترفاألمم المتحدة أو ال يئ هذو الحاالت أن يُب م أن عبارة "السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام" تنطبق علل

ا   أب ا دوليا

 

 ةاإلنساني المبادئ .6.2
 

 وضع يعكس أن ينبغيقبل كل ريءأ بالتالي رأن  نساني  ،استيابت ا للذخائر المتبيرة ن األعمال المتعلقة باأللغام هي، في 

 أوالمساواة والنزاهة للحياد األساسية اإلنسانية المبادئ كيزء من أي استيابة  نسانية وتطبيق ا المعايير

 

 القدرات تطوير .6.3
 

 تطويرأ ومنذ بداية البرنامجألعمال المتعلقة باأللغام ل مدطويلة األ االحتياياتفي البلدان ذات تطوير قدرة السكان ييب 

 نياز الم مات وحل من  ،بركل فردي أو يماعي اءسو، المؤسسات والميتمعاتون األفراد تمكف  العملية التي والقدرات ه

 7أالمركالت وتحديد األهداف وتحقيق ا

 

 باأللغام المتعلقة لألعمال وتوييه سياسة لوضع واستعدادها الدولة بقدرة الوطني الالعيد علل المحلية القدرة وتتسم

 مسؤوال ونكي باأللغام المتعلقة لألعمال برنامج و دامة و دارة وتنسيق تخطيط علی الدولة بقدرة األمر قيتعلف  کماأ وتوضيح ا

ومخلبات  باأللغام التلوث علی المترتبة واالقتالادية وااليتماعية اإلنسانية اآلثار معالية علی اوقادرا  التکلبة حيث من وفعاالا 

 عملية تعزيزاإلرادة ل القدرة هذو وترمل(أ اإلذن  عطاء أو التمكين أي) المناسبة الترريعات وتوفير ،الحرب القابلة لإلنبيار

 أو مدنية، أو عسكرية عناالر كانت سواء التنبيذية، المن مات من وغيرها غامباألل المتعلقة عماللأل الوطنية السلطة تركيل

 المناسبة الوطنية المعايير وتطبيق علل والحبا  وضع علل القدرة اأيضا  رملتوأ حكومية غير من مات أو تيارية، رركات

 أ باأللغام المتعلقة لألعمال

 

 المعايير الدولية األخرى .6.4
 

 واالتباقياتتتوافق مع المعايير الدولية األخرى وتلتزم بالقوانين  بطريقة نراء المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام تم 

بركل أساسي من خالل من مة العمل  ،علل المستوى الدوليسابقة  ومبادئقوانين تتوايد في األالل  أوالمعاهدات الدولية

)دليل آيزو  ( تويي ات برأن  دارة المخاطرISO) من مة المعايير الدوليةتقدفم وأ ( للسالمة في مكان العملILO) الدولية

التي تضع قوانين  والمبادئ( والعديد من المعايير الدولية والبروتوكوالت 9001:2000) ( وتطبيق أن مة اليودة51

 الدولية المعايير وتتبقأ ومات األعمال المتعلقة باأللغامبادل وعرض البيانات اإللكترونية المستخدمة في  دارة معللمعالية وت

 والتنوا ينسنوا الب المتعلقة الدولية التويي ية المبادئ من وغيرها المتحدة األمم مبادئ مع اأيضا  باأللغام المتعلقة لألعمال

 الدولية المعايير استعراض تم کماأ المتضررة الميتمعات في واألطبال والنساء للريال المختلبة االحتيايات وتضمن

                                                           
 أhttp://www.magent.undp.org/cdrb/techpap2.htmمن تعريف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: ُمقتبس  7
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 باأللغام المتعلقة األعمال أنرطة خاللفي  باالمتثال للسماح ا،مالئما  ذلك کان حيثما وتعديل ا، باأللغام المتعلقة لألعمال

 أ2011 لعام( IATGبرأن الذخيرة )لمبادئ التويي ية التقنية الدولية ل ات اوعمليف 

 

 المعاهدات الدولية .6.5
 

األلغام  تتعامل معتعتمد المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام علل المعاهدات الرئيسة الثالث في القانون الدولي التي 

 :لالنبيارمخلبات الحرب القابلة األرضية و

 

و نتاج ونقل  وتخزينستعمال ال كامل ح ر علل تنصالتي ( APMBC) ح ر األلغام المضادة لألفراد اتباقية .أ

ا ما يرار  لي ا  األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام  (؛أو معاهدة ح ر األلغام أوتاوا اتباقية باسم)غالبا

 

البروتوكول الثاني المعدل المتعلق بح ر أو تقييد ، (CCWح ر أنواا محددة من األسلحة التقليدية ) اتباقية .ب

 ؛لالنبياروالبروتوكول الخامس المتعلق بمخلبات الحرب القابلة  ،من أدوات األلغام والبخاخ وما راب  ا استخدام

 

ذخائر للتح ر كل استخدام وتخزين و نتاج ونقل  اتباقيةوهي  2008( CCM) الذخائر العنقودية اتباقية .ج

 الملوثة وتدمير المخزونأالعنقودية، وتحتوي علل بنود مستقلة في اتباقية ت تم بمساعدة الضحايا وتط ير المناطق 

 

 والبروتوكول (APMBCاتباقية ح ر األلغام المضادة لألفراد)) من أكثر أو اتباقية في أطراف دول هي التي والبلدان

 ،(CCW)ح ر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مبرطة الضرر أو عروائية األثر التباقية المعدل الثاني

 ما في المحددة االلتزامات بعض المثال، سبيل علللدي ا،  ،(CCM)الذخائر العنقودية  اتباقية من الخامس والبروتوكول

 محل تحل ال باأللغام المتعلقة لألعمال الدولية المعايير أحكام أ  الف أنف و زالت ا المتبيرة األخطار علل عالمات بوضع يتعلق

 أاالتباقيات هذو في المباللة االلتزامات

 

 منظمة المعايير الدولية .7

 
 دولية اتباقات  لل عمل ا ويؤديأ دولة 138عالمي ل يئات وطنية من أكثر من  اتحادهي  (ISO) من مة المعايير الدولية

والمعايير التي تضع ا هي من مة غير حكومية فمن فمة المعايير الدولية أ وأدلة من مة المعايير الدولية معايير بوالب ا نررتُ 

العديد من ( من قبل بالسالمة والالحة واليوانب البيئيةتم اعتماد بعض ا )ال سيفما تلك المتعلقة  ه، علل الرغم من أنطوعية

والعمليات التي مع يميع أطياف األنرطة البررية والعديد من الم ام وتتعامل المن مة  أالتن يمي هاكيزء من  طار الدول

معايير وأدلة من مة المعايير  ميموعةعلل  االطالايمكن و أاللة باألعمال المتعلقة باأللغامساهم في وضع معايير ذات ت

 أwww.iso.ch/infoe/catinfo/htmlالدولية من خالل موقع ا اإللكتروني علل 

 

بعالقة عمل خاالة مع المن مات الدولية  تتمتعهي و، النزاهة والحيادية نتييةتح ل من مة المعايير الدولية بر رة دولية 

األوروبيأ وقد تم تطوير المعايير الدولية لألعمال المتعلقة  االتحادبما في ذلك األمم المتحدة والمن مات اإلقليمية مثل 

، حيث أن اعتماد اليغة ولغة من مة المعايير الدولية يقدم بعض من مة المعايير الدولية لةوأد باأللغام بالتوافق مع معايير

ا  اتساقبما في ذلك المزايا ال امة  وزيادة القبول في المن مات الدولية  النموذج واستخدام المالطلحات المعترف ب ا دوليا

فرالة للمعايير الدولية  ذلك وفريكما  أة المعايير الدوليةوالوطنية واإلقليمية الذين اعتادوا علل سلسلة معايير وأدلة من م

 في الوقت المناسب مثل معايير من مة المعايير الدولية الرريدةألألعمال المتعلقة باأللغام لتكون مقبولة ويتم اعتمادها 

 

 تطبيق المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغامالمبادئ التوجيهية السياقية ل .8
 

ف ي تمثفل الممارسات أ باأللغام المتعلقة لألعمال وطنية معايير وضع في الوطنية السلطات لمساعدة المعايير هذو وضعت

ا للحاالت التي تكون في ا  المعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام غير كاملة أو غير الدولية الييدة وتوفر  طاراا تويي يا

http://www.un.org/arabic/commonfiles/apmbc.pdf
http://www.un.org/arabic/commonfiles/apmbc.pdf
http://www.iso.ch/infoe/catinfo/html
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أو عند تحديد معيار واحد  ،كمعايير وطنيةتم اعتمادها من قبل هيئة وطنية حيث البة قانونية  ال  ليس لدي اوُمعتمدة بعدأ 

وبالنسبة أ (اتباق كتابمذكرة تباهم أو أو وثائق قانونية )مثل أو أكثر من المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام في عقد 

ة اعتماد معايير مناسبة وقواعد ضروركامل علل  اتباقأن يكون هنالك  ينبغيالسالمة والالحة الم نية لبعض القضايا، ك

ويختلف تطبيق المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام بين السياقات وال روف المختلبة، وتوفر هذو البقرة أ م نيةسلوك 

 اإلررادات استناداا  لل ثالثة سياقات واسعة النطاقأ 

 اإلنسانية االستجابة 8.1

ا ما وذخائر متبيرةأ  استُخدمت فيهتدعو الحاية  لل األعمال المتعلقة باأللغام مباررة بعد نزاا مسلفح  ث غالبا يطرح التلوف

ا،  لل يانب األرخاص والمن مات المسؤولين عن تقديم  خطراا مبارراا علل المدنيين، ال سيفما الاليئين والنازحين داخليا

 تدعو الحاية  لل ويود استيابة دولية منسفقةأالمساعدة اإلنسانيةأ لذلك 

 

ض المدنيين لحوادث الذخائر المتبيرةأ  وفي هذو الحاالت، تعطي أنرطة األعمال المتعلقة باأللغام في العادة األولوية لمنع تعرف

ما يرمل أعضاء ، بللخطروترمل هذو المرحلة بالتالي تعزيز التوعية بالمخاطر لدى الميتمعات والميموعات األكثر عرضة 

ث واإلالابات، وتط ير الذخائر المتبيرة التي تطرح  الميتمع اإلنساني، والمسح السريع، ويمع البيانات المتعلفقة بالتلوف

خطراا مبارراا علل المدنيين والمساعدة اإلنسانيةأ ينبغي بذل أقالل حدف ممكن من الي ود لمنح األولوية ألنرطة األعمال 

بركل عامف من قبل السلطات المدنية والميتمع اإلنساني، ولدمج النزاا  ةاالستيابة اإلنسانينسيق ا مع المتعلقة باأللغام وت

 واالعتبارات الينسانية في كافة األنرطة والعملياتأ

 

 مركزي اتياو أي هناك يكون ال قدوربما ، وطنية لألعمال المتعلقة باأللغاملطة بحسب السياق، قد ال تتوايد أو قد تتوايد س

أ وفي هذو الحاالت، ينبغي أن تستند من مات األعمال المتعلقة باأللغام  لل المعايير الدولية لألعمال مركزي تنسيق أو

ة لتطبيق المعايير التي تتعلفق بالسالمة التقدير المن يأ المتعلقة باأللغام  لل أكبر قدر ممكن، وتطبيق  ينبغي  يالء أهمية خاالف

ث بالذخيرة المتبيرة واإلالابات و دارة المعلوماتأوالالحة الم ني  ة، والمعلومات حول موقع وأثر التلوف

 

ينبغي أن تتبادل من مات األعمال المتعلقة باأللغام التبااليل التقنية بركل من يي ضمن ميتمع األعمال المتعلقة باأللغام، 

ث والسياقأمع اومناسب  ،يذي اللة، واستياب يُتمف علل نحو ةلضمان أن تطوير وتطبيق المعايير والن ج الوطني وب دف  لتلوف

تمكين استيابة فعالة، ييب علل الي ات المعنية أن تبذل مساعي ا الحميدة لضمان أن البيانات المتعلفقة بموقع التلوث 

 واألنرطة الترغيلية ُمسيلة علل نحو دقيق ومتسق، ومع المستوى المطلوب من تالنيف البياناتأ

 

 النزاع بعد المباشر يرالتطه 8.2

 

من يي للذخائر المتبيرةأ ون راا التط ير العادة االستيابة اإلنسانية، بحسب األولويات اإلنسانية المباررة، خطوة في التبع ت

ال بد  لل طبيعة العديد من النزاعات، قد يحالل ذلك في الوقت نبسه مع العمليات اإلنسانية التي تُيرى في مناطق أخرىأ 

يودة، و دارة المعلوماتأ كما ييب أن تالبح عملية التنبيذ الترغيلي، وضمان ال اتساق ومن يية من زيادة التركيز علل

ا ومن يية، وأن تضمن مراركة النساء والبتيات والالبيان والريال بركل تامف، وأن تقرف وتلبي تحديد األ ولويات أكثر اتساقا

 حايات م المختلبةأ

 

قد تدعو الحاية  لل  نراء أو تعزيز سلطة وطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أو مركز مؤقت تديرو األمم المتحدة، أو أي هيئة 

مساعي ا الحميدة وحايات الحالة المتضررةأ ييب أن تبذل الي ات المعنية باألعمال المتعلقة باأللغام أخرى، بحسب  روف 

لدعم  نراء سلطة وطنية لألعمال المتعلقة باأللغام معترف ب ا بأسرا وقت ممكنأ ويرمل ذلك علل األريح التعاون 

 والمساعدة الدوليين من قبل الميتمع الدولي، بما يرمل:

 وضمان اليودة ومراقبة اليودة ما بعد التط ير؛ اتمن معدات وتدريب ا يلزممتوفير  •
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 لمن مات األعمال المتعلقة باأللغام؛ن ام اعتماد  تطبيق •

 (أIMSMAاعتماد أو تحديث ن ام إلدارة المعلومات، مثل ن ام  دارة المعلومات لألعمال المتعلقة باأللغام ) •

وطنية لألعمال المتعلقة باأللغام تستند  لل  طار المعايير الدولية لألعمال المتعلقة معايير تطوير أو تحديث ضمان  •

 باأللغامأ

يمكن السعي للحالول علل التعاون والمساعدة الدوليين من الدول، والمن مات الدولية واإلقليمية، واألمم المتحدة، والمن مات 

 المتعاقدينأ/التيارية غير الحكومية، أو الرركات

 باأللغام المتعلقة واألعمال والتطهير، منهجي،ال المسح 8.3

نطاق التلوث بالذخائر المتبيرةأ ويبقل التط ير قد تدعو الحاية  لل برامج طويلة األيل لألعمال المتعلقة باأللغام، بحسب 

وميتمعات م، مسؤولية الدولة المتضررة، وغيرها من المساعدة في األعمال المتعلقة باأللغام، من ا مساعدة الضحايا والنايين 

ة لتنسيق ومراقبة األعمال بالتنسيق مع سلطة معيفنة وطنية لألعمال المتعلقة باأللغامأ و تعود المراقبة والملكية الوطنية التامف

 المتعلقة باأللغام  لل السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام في العادةأ

ضمان وضوح وقابلية قياس خطط األعمال المتعلقة وطنية لألعمال المتعلقة باأللغام مسؤولية ينبغي أن تتولفل السلطة ال

المراركة الكاملة للنساء والبتيات والالبيان وينبغي أن ترمل باأللغام، والتي ترمل المساهمات في الميزانية الوطنيةأ 

بغي تحديد األولويات استناداا  لل الحاياتأ ينبغي أن والريال، ال سيفما من الميتمعات المتضررة بالذخائر المتبيرة، وين

ل الخطط الوطنية استراتيييات التنمية الوطنية، بما يرمل التنبيذ الوطني لخطة التنمية المستدامة بحلول العام  ، 2030تكمف

 ورمل استراتيييات تمكفن اإلدارة الوطنية المستدامة للمخاطر المتبقية من الذخائر المتبيرةأ

ة الييدة التي تعكس ا ييميع الممارسات الدولي أن تكون السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام راملة، وأن تعكس ينبغ

ا موالتي توفره ،المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغامأ ويمكن موااللة السعي للحالول علل التعاون والمساعدة الدوليين

 واإلقليمية، واألمم المتحدة، أو المتعاقدون/الرركات التياريةأالدول، والمن مات الدولية 

 إدارة الجودة والمخاطر  .9
 

ا مع التواليات والعمليات الواردة في أن مة  دارة اليودةاتم تطوير المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام تم )آيزو  ريا

االر هذو األن مة في مع م المعايير الدولية لألعمال وترد عن أ(51( ون ام  دارة المخاطر )دليل آيزو 9001:2008

ا بحدف ذات ا،تُركل المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  ذلكوب أالمتعلقة باأللغام أ إلدارة اليودة والمخاطر متكامالا  ن اما

 بوضع باأللغام المتعلقة األعمال ومن مات باأللغام المتعلقة لألعمال الوطنية السلطة تقوم ألن حاية هناك تزال ال ذلك، ومع

 أاليودة  دارة وأن مة المخاطر إلدارة ب ا خاالة ن م

 

وتم ررح عملية تحرير األرض أ 11أ7المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  لقد تمت مناقرة مب وم تحرير األرض في

علل التواليأ  20أ8و 21أ8لألعمال المتعلقة باأللغام  نييالدول ينالمعيار خالل المسح غير التقني أو المسح التقني فيمن 

 أ10أ7المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  في الملحق ج في 9001:2008وآيزو  9000معلومات عن آيزو وتتوفر 

 

 االمتثال .10
 

للتعبير عن درية االمتثال  لألعمال المتعلقة باأللغامالمعايير الدولية في  "يمكن"و"ينبغي"، وستخدم الكلمات "ييب "، تُ 

(أ "ييب" تستخدم لإلرارة  لل المتطلبات ISOهذا االستخدام مع اللغة المستخدمة في معايير وأدلة آيزو )أ ويتسق المقالودة

االمعايير لالمتثالتطبيق ا  الوايبواألساليب والمواالبات  تستخدم ف"ينبغي"  ، وتُستخدم بركل محدود في المعاييرأ أمف

مسار العمل  " تستخدم لإلرارة  لل أسلوب أويمكن" ، في حين أنلمتطلبات واألساليب والمواالبات المبضلةالإلرارة  لل 

 المحتملينأ 
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 المتطلبات القانونية .11
 

ما عتمادها كمعايير وطنية من قبل هيئة وطنية أو تم اما لم يليس للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام أي البة قانونية 

وينبغي أن توضح  أاتباقفي عقد أو أي وثيقة قانونية أخرى مثل مذكرة تباهم أو خطاب تم تحديد واحد أو أكثر من ا ي لم

أن تعكس تطبيق المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام لكل مرروا مقترح كما ينبغي  ةكيبي اتباقيةالياغة كل عقد أو 

السابعة أعالو، أي الوضع األمني المحلي وسلطة الحكومة واإلرادة  البقرة ال روف الوطنية والمحلية التي نوقرت في

قضايا علل مل هذا تكما ينبغي أن تتسق العقود مع قوانين الدولة المتضررة من األلغام وقد ير أالسياسية والموارد المتاحة

باإلضافة  لل  ،عامة مثل السالمة والالحة الم نية والمتطلبات البيئية وتكافؤ البرص للريال والنساء والحد االدنل لأليور

المعيار الدولي  وترد  ررادات  عداد والياغة العقود في ألغامالتي تتعلق تحديداا بأداء األعمال المتعلقة باألالترريعات 

 (أIMAS 07.20) 20أ7لألعمال المتعلقة باأللغام 

 

 المراجعة المتواصلة للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام .12
 

 مراجعة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام 12.1

 

 تكون أن لضمان وذلكلكل معاييرها علل أساس كل ثالث  لل خمس سنوات،  رسميةتقوم من مة المعايير الدولية بمرايعة 

 مرايعة عملية  لی باأللغام المتعلقة لألعمال الدولية المعايير تخضع أومناسبة للتحقيق وقابلة ودقيقة اللة ذات المعايير

تتم مرايعة المعايير الدولية لألعمال  ،باأللغام المتعلقة لألعمال الخطرة والطبيعة الدينامی للتطور ن راا لكن  مماثلة، رسمية

 ألسباب البترة تلك في الضرورية التعديالت  دخال دون يحول ال وهذا المتعلقة باأللغام بركل رسمي مرة كلف ثالث سنواتأ

 الن ر أو باأللغام المتعلقة لألعمال الدولية المعايير علی يوهرية تعديالت  يراء لبدء أالترغيلية الكباءة أو بالسالمة تتعلق

 يتوفر والذي( ج) المرفق في الواردل نموذج التعلي  کمال ينبغي باأللغام، المتعلقة لألعمال يديد يدول الياغة معيار في

 علل٪ 25نبغي أن يحالل المقترح علل دعم يوأ باأللغام المتعلقة لألعمال الدولية للمعايير اإللكتروني الموقع علی اأيضا 

ا  المضي قبل المرايعة ميلس أعضاء من األقل  أ المسألة في قدما

 

 مجلس مراجعة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام 12.2

 

وال ينبغي للميلس  أاإللكتروني، وغالبية األعمال تُيرى من خالل البريد لتولي هذو الم مة رسميتم تركيل ميلس مرايعة 

 :يرمل أعضاؤوأن ييتمع  ال نادراا، وينبغي 

 دائرة األمم المتحدة لإليراءات المتعلقة باأللغام - الرئيس أأ

 - عضاءاأل بأ
 

 3×ممثل للمانح 
 2× المتعاقد /لرركة التيارية ممثل ا

 4×لبرنامج الوطني ممثل ا   
 2×الحكومية / من مة  زالة األلغام غير الوطنية لمن مة ممثل ا   
 4×غير الحكومية / من مة  زالة األلغام الدولية لمن مة ممثل ا   
 1× ممثل عسكري )يعمل في ميال حب  السالم(   
 1× اإلنمائي لألعمال المتعلقة باأللغام المتحدةممثل برنامج األمم    
 1× المراريعمكتب األمم المتحدة لخدمات ممثل    
 1×ممثل من مة األمم المتحدة للطبولة    
 2×زالة األلغام لألغراض اإلنسانية  ممثل مدرسة    
 2×غير منتسب    
  1×التويي ية التقنية الدولية برأن الذخيرة  المبادئممثل    
 أخالائيين تابعين )حسب الطلب(   
  زالة األلغام لألغراض اإلنسانيةنرطة مركز ينيف الدولي أل - سرالأمين  جأ
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 أاعضوا  تالبح لكي نبس ا البئة في األخرى للمن مات البرالة تتيح بحيثميلس التناوب الينبغي علل المن مات الممثلة في 

 المراريع لخدمات المتحدة األمم مكتبوالمن مات دائمة العضوية مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  وهذا ال ينطبق علل

أ  زالة األلغام لألغراض اإلنسانيةألنرطة ودائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ومركز ينيف الدولي اليونيسيف و

، وعندما يترك المن مة في العضوية طالما يعمل في تلك المن مةستمرار ميلس الممثل للمن مة االالوييب علل عضو 

ال يكلة تم تحديد الحد األدنل لمتطلبات ومؤهالت العضوية في حيث ، رخص آخر مؤهل للعضوية تعيين علل هذو األخيرة

ثالثة أر ر ييب  خالل ، و ذا لم تضع المن مة ممثالا اإلدارية للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام في الملحق )ب(

ميلس أن يكون متنوا التركيب فيما لنبغي لي ،حيثما أمكنأ ومن مة أخرى في نبس البئةعرض عضوية المن مة علل 

ال يكلة اإلدارية للمعايير الدولية لألعمال لمزيد من التبااليل رايع أ ليتعلق بالخبرات والعرق والينس والخلبية الثقافية

 باأللغام في الملحق )ب(أالمتعلقة 

 توجيه المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام فريق 12.3

وضع يأمر بقر أو يُ و واالختالاالات، ف و يوافق علل العضوية لميلس المرايعة ةالتنبيذي اإلررادات فريق التوييه يقدم

 :المذكورين أدناومن األعضاء فريق التوييه يتألف و، معيار يديد

 وأمين السر( الرئيس)دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام  - الرئيس أأ

 اإلنمائي المتحدةبرنامج األمم  - عضاءاأل بأ
 من مة األمم المتحدة للطبولة   
 مكتب األمم المتحدة لخدمات المراريع   

   
)بحكم  اإلنسانية زالة األلغام لألغراض ألنرطة مركز ينيف الدولي 

 المنالب(
 

 (IACG(MA))فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت )األعمال المتعلقة باأللغام(  12.4

ا علل المستوىينبغي علل هذا البريق اال )وكيل األمين العام والمدراء( للن ر في نتائج وتواليات  اإلداري يتماا سنويا

وتواليات الموافقة علل نتائج ( ب1) وعندها يقوم البريق  ما أالمتعلقة باأللغاميعة المعايير الدولية لألعمال ميلس مرا

 للميلس من أيل  يراء عمل  ضافي و عادة الن ر في اأ عادة المعايير  (2) أو، الميلس

 

 المسؤوليات .13
 

 األمم المتحدة 13.1
 

من خالل التحسين ، لبرامج األعمال المتعلقة باأللغاماألمم المتحدة المسؤولية العامة لتمكين وترييع اإلدارة البعالة تتولفل 

 جولدم ،القواعد والممارسات في األعمال المتعلقة باأللغامالمتواالل للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام لتعكس تطوير 

األمانة العامة هي مكتب ضمن  دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام أدوليةالمتطلبات القوانين وال التغييرات في

والمحاف ة علي ا بما في ا المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام عن تطوير أمام الميتمع الدولي  ألمم المتحدة مسؤولل

 هذا الدليلأ

ألعمال المتعلقة الخاالة با هاوعقودت ا وأنرط برامي ا عللتطبق األمم المتحدة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام 

 ذا كان أحد هذو المعايير أو أكثر غير ، وفي مثل هذو ال روف أما لم يمنع الوضع المحلي تطبيق ا بركل فعفال ،باأللغام

 توفر األمم المتحدة البديل والمواالبات والمتطلبات والمبادئ التويي يةأ ،مناسب

 
 المنظمات اإلقليمية 13.2
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من الدول األعضاء في ا لتنسيق ودعم برامج األعمال المتعلقة  ااإلقليمية في مناطق معينة من العالم تبويضا عطيت المن مات أُ 

كا ريمثال خاص بذلك برنامج الدول األمريكية لألعمال المتعلقة باأللغام في أمأ )باأللغام ضمن الحدود الوطنية للدول

 أ(الوسطل والينوبية

 

، الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام السُّلطةاإلقليمية علل عاتق ا الكثير من مسؤوليات وأدوار  وفي هذو الحالة تأخذ المن مة

ا أن تمثل وس وتختلف مسؤوليات وأدوار المن مات اإلقليمية من دولة  أيلة إليالال موارد الي ات المانحةويمكن أيضا

 مرابهأ اتباقأو وتخضع لمذكرة تباهم محددة ، خرىألُ 

 

 الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغامالسُّلطة  13.3

 

األعمال المتعلقة باأللغام، باإلضافة  لل  الوطنية مراريعلن اإلدارة البعالة لهي مسؤولة عن تأمين ال روف التي تمكف 

 مسؤوليت ا األساسية في تطوير و دارة برنامج األعمال المتعلقة باأللغام ضمن حدودها الوطنيةأ

 

 نراء و دامة المعايير الوطنية والقوانين واإليراءات إلدارة طنية لألعمال المتعلقة باأللغام مسؤولة عن  ن السلطة الو

مع المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  هذو المعايير الوطنية تتسقأ وينبغي أن عمليات األعمال المتعلقة باأللغام

 انين والمتطلبات ذات الاللةأوغيرها من المعايير الوطنية والدولية والقو

 

ا لو ا ومناسبا المعترف ب ا أن تتحمل  أخرى دوليةة مم المتحدة أو هيئألفي بعض الحاالت وبعض األحيان قد يكون ضروريا

 أ اتؤدي بعض أو كل م امأن و الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغامالسُّلطة  بعض أو كل مسؤوليات

 

 مركز األعمال المتعلقة باأللغام  13.4

 
أو في  روف معينة ، الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام السُّلطةا من قبل تأسيس مركز األعمال المتعلقة باأللغام  مف  قد يتم

الخطة الوطنية لألعمال تعكس هيكلية كل من مراكز األعمال المتعلقة باأللغام وفي كال الحالتين سأ المتحدة من قبل األمم

 عن: ةمسؤول ستكون هذو المراكزولكن بركل عام ، لمتعلقة باأللغاما

 

 التنسيق أو التخطيط ليميع أنرطة األعمال المتعلقة باأللغام في المنطقة الخاضعة لمسؤوليتهأ أأ

 الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغامألل يئة  التقنيةتقديم المرورة  أب

  دامة سيالت وقواعد البيانات لألعمال المتعلقة باأللغامأ أج

 الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام(أالسُّلطة من مات األعمال المتعلقة باأللغام ) ذا تم تبويضه من  اعتماد أد

 مأالتحقيق في الحوادث والوقائع ذات الاللة باألعمال المتعلقة باأللغا أو

 

 

 

 منظمات األعمال المتعلقة باأللغام  13.5

 

ييب علل المن مات غير الحكومية والرركات التيارية والمن مات األخرى المعنية باألعمال المتعلقة باأللغام  نراء 

ن من أداء مراريع األعمال المتعلقة باأللغام ببعالية وكباءة التي تمكف  والتدريبات واإلررادات القياسية يراءات الترغيل 

 االعتماديمكن )ي البلد الذي تيري فيه العملية علل المعايير الوطنية ف القياسيةيل  يراءات الترغوينبغي أن تعتمد  أوأمان

 باأللغام المتعلقة لألعمال الوطنية السلطة تكون وحيثما(أ علل المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  ذا لم توضع بعد
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، والمساعدة المرورة تقديمالتركيل من خالل  عملية في للمساعدة يؤهل ا وضع في المن مات هذو فإن التركيل، طور في

 أالوطنية المعايير الياغة ذلك في بما

 

 الجهات المانحة 13.6

 

 االستئمانية والالناديق اإلقليمية والمن مات الحكومات سيما وال - باأللغام المتعلقة األعمال مع م الي ات المانحة لموف ت

 ل اتموف  التي المراريع  دارة ضمان عن مسؤولة بذلك وهي ،اإلدارة عملية من ايزءا  المانحة الوكاالت وتركلأ الدولية

ا للمعايير الوطنية و/أو الدولية ببعالية، عند كتابة وثائق العقد والتأكد من أن المن مات  االنتباوعلل  ذلك ينطويو أووفقا

مسؤولون  االي ات المانحة أو وكالئ  أ باإلضافة  لل ذلك،  نالوطني االعتمادمعيار  وتلبفيالمكلبة بتنبيذ هذو العقود مؤهلة 

ا  ا يزئيا تبتيش ما بعد التط ير مراقبة والالبما في ذلك ، عن ضمان تطبيق المعايير والمبادئ التويي ية إلدارة اليودةأيضا

الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام ال السُّلطة لة تكون أكبر عندما تكون ءوهذو المسؤولية والمسا أللمنطقة التي تم تط يرها

 تزال في طور اإلنراء ولم تتاح ل ا البرالة الكتساب الخبرةأ
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ا من أحكامهأتركل الوثائق  وال تنطبق أي من هذو المنرورات  التالية، المرار  لي ا في نص هذا المعيار، يزءا
ع األطراف في االتباقات القائمة علل هذا  علل المرايع المؤرخة والتعديالت الالحقة والتنقيحاتأ ومع ذلك، تريف

ا بالنسبة اليزء من المعيار علل التحقيق في  مكانية تطبيق أحدث طبعات الوثائق  المعيارية المبينة أدناوأ أمف
للمرايع غير المؤرخة، فتنطبق آخر طبعة من الوثيقة المعيارية المرار  لي اأ ويحتب  أعضاء المن مة الدولية 

( بنسخة عن سيالت األيزو أو المعايير األوروبية الالالحة IECللمعايير )األيزو( واللينة الك روتقنية الدولية )
 حاليًّا:

 
 
 بالمالطلحات والتعريبات  قاموس  ١0أ4 باأللغام المتعلقة لألعمال الدولي المعيار (أ

 باأللغام؛ المتعلقة لألعمال واالختالارات      
 ؛دليل  دارة عمليات  زالة األلغام  ٧.10 باأللغام المتعلقة لألعمال الدولي المعيار (ب
دليل تطوير و دارة عقود األعمال المتعلقة   ٧.20 باأللغام المتعلقة لألعمال الدولي المعيار (ج

 ؛باأللغام      
 ؛تحرير األرض  ٧.11 باأللغام المتعلقة لألعمال الدولي المعيار (د
 ؛يالتقن المسح غير  10أ8الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  المعيار (و
 أالتقني المسح  20أ8 باأللغام المتعلقة لألعمال الدولي المعيار (و

  

 المرايع المعيارية األخرى:

 ن م  دارة اليودة، األساسيات والمبرداتأ، 2008:9000أيزو  (ز
 التويي ية للمدريات في معاييرهاأ  المبادئ –م اهر السالمة ، 51أيزو  دليل (ح
 أ1981تواليات السالمة والالحة الم نية،  R164من مة العمل الدولية  (ط
 أ1981لالحة الم نية، معاهدة السالمة وا C155من مة العمل الدولية  (ي
 أ2011التويي ية التقنية للذخائر الدولية  المبادئ (ك
 (أAPMBC) ح ر األلغام المضادة لألفراد اتباقية (ل
 ( البروتوكول الثاني والبروتوكول الخامسأCCWح ر أنواا محددة من األسلحة التقليدية ) اتباقية (م
 (أCCM) الذخائر العنقودية اتباقية (ن
 المتعلقة باأللغام والتنسيق البعال: السياسة بين وكاالت األمم المتحدةأاألعمال  (س
التويي ية الينسانية لبرامج األعمال المتعلقة  المبادئدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام:  (ا

 باأللغامأ
 
 

 زالة األلغام لألغراض اإلنسانية ألنرطة ينبغي استخدام أحدث نسخة / طبعة من هذو المرايعأ ويحتب  مركز ينيف الدولي 

بنسن من يميع المرايع المستخدمة في هذا المعيارأ ويحتب  مرکز ينيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية بسيل 

لألعمال المتعلقة باأللغام، باإلضافة  لل األدلة والمرايع، ويمکن االطالا علي ا آلخر نسخة / طبعة من المعايير الدولية 

وينبغي  أ)g/r.osdradantsonitcneaim.www(علی الموقع اإللکتروني للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام 
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 عام . 1ب.

فريق التنسيق المرترك بين الوكاالت لألعمال المتعلقة  هو منالمستوى األعلل من التأييد لألعمال المتعلقة باأللغام   ن

األعمال المتعلقة  حولاألمين العام  تقرير الح  هذا التأييد علل هذا المستوى فيويُ  أباأللغام )علل المستوى الرئيسي(

ولية لألعمال المتعلقة باأللغام المقررة ليتم نررها علل الموقع اإللكتروني للمعايير المعايير الد، والموافقة علل باأللغام

 حاليةأ كوثائقالدولية لألعمال المتعلقة باأللغام 

 

المدخالت  بنقدفريق التوييه األوامر التنبيذية لميلس مرايعة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام وال يقوم يضع 

 لتغيرات علل المعايير ولكن يقدم اإلرراد والتوييه لقضايا أكثر رمولية لأليراءأ التقنية أو ا

 

ن  ميموعات والي ات المانحة والتخالالات الميلس مرايعة المعايير من أفراد يمثلون ميموعة واسعة من المن مات/يتكوف

ويحدد الميلس المن مات  أباأللغام لألغراض اإلنسانيةالذين هم أنبس م يمثلون رريحة واسعة من ميتمع األعمال المتعلقة 

 المؤهلة للعضوية وتزكي م لبريق التوييه للموافقة الن ائيةأ

 

ل ذا  1يدول المسؤوليات المحددة بين ال ياكل اإلدارية المتعلقة بالمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام مبين في المرفق 

 الملحقأ

 

 مراجعة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغاممجلس  .2ب.

 

 الشروط العامة 2.1ب.

علي ا  واالتباقلمناقرة المدخالت التقنية للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام المستوى األعلل ميلس المرايعة يركفل  

 ومن ثم  رسال ا لبريق التوييه من أيل  قرارها بركل ن ائيأ

 

ير الدولية المعايالتي استندت  لي ا عملية الياغة  يةالتعاون الرسمية للمحاف ة علل القاعدةميلس المرايعة هو الطريقة 

ا األعمال المتعلقة باأللغام  يراء عملية و لغاملألعمال المتعلقة باأل قوم يلله دور مسؤول حقيقي  فإن النحو وعلل هذا أحاليا

 بهأ

 

 السر أمينمنصب الرئيس و 2.2ب.

من مركز  توطلب، والون ادائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام منتدبة لتطوير معايير األعمال المتعلقة باأللغام 

لل هذا النحو فإن منالب الرئيس عأ و زالة األلغام لألغراض اإلنسانية للمساعدة في هذو العمليةنرطة ينيف الدولي أل

 زالة األلغام لألغراض نرطة مرتبط بدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ومركز ينيف الدولي أل السر أمينو

 اإلنسانية علل التواليأ

 

 األعضاء 2.3ب.

 وييب أن يتوافق األعضاء أ(IMAS 01.10) 1أ12أعضاء ميلس المرايعة هم المن مات المنباللة المدرية في البقرة 

، بما في ذلك الي ات المانحة، علل تمثيل وي ات ن ر الميال الواسع من ميموعة المستخدمين والي ات المعنية األخرى

وتم الطلب  أميتمع األعمال المتعلقة باأللغامالماللحة الرخالية للبرد أو المن مة علل مالالح  بضيلدون السماح بت من

تضمن تعيين بديل مؤهل في حالة ترك الممثل تقديم ممثل مؤهل لتمثيل ا، وينبغي علل المن مة أن  من المن مات المدعوة

ب الملحق 

  )معياري(

 الهيكلة اإلدارية لألعمال المتعلقة باأللغام
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ا  أال يستطيع أداء مسؤولياته لبترة محدودةفي حال األول المن مة أو  ملبه أو  ذا كان ويمكن دعوة األعضاء اآلخرين فرديا

 أويمكن االستعانة به ملب ا الرخالي مبيد للميلس

 

ا إلن اء أو تمديديو، أعضاء يدد أو  ضافيين انتساب اقتراحيمكن ألعضاء الميلس  تمثيل العضو  مكن أن يطلبوا تالويتا

بواسطة البريد اإللكتروني  السر أمينوالطلبات  لل الرئيس من خالل  االقتراحاتوينبغي  رسال  أألي سبب من األسباب

العضوية  ن لم يكن  وانت اءاألعضاء اليدد واإلضافيين وتمديد يتم  بالغ يميع أعضاء الميلس ب أسالميل ايتماعاتأو في 

ا بواسطة البريد اإللكتروني وتتم   أدناو(الموافقة عليه بتالويت عام )أن ر أطوعا

 

فإن الرخص الذي وتم تقديم بديل من قبل المن مة أو الميموعة األم  الميلس ايتماامن حضور  المعيفن  ذا لم يتمكن الممثل

 يحضر له الحق في التالويت بالوكالة نيابة عن العضو المحددأ

 

أن تُعرض التغييرات في ب ويي، ثالثون عضواا هو س ولة  دارته ويته فعال حد األقالل لعدد أعضاء الميلس لضمانال

 التوييه إلقرارها بركل ن ائيأعضوية الميلس علل فريق 

 

تلك الميموعة تمثيل يُتوقع ، من ميموعة و يبية ضمن األعمال المتعلقة باأللغام ر أعضاء الميلس كممثلعند اختيا

ا، ومع ذلك  ميموعة و يبية  اختيارمحدد من خالل الميلس فحص رأي  أو عضو من الممكن أن يطلب ممثلالو يبية رسميا

سبيل المثال يمكن دعوة رركة تيارية  لعل أفي يلسة الحقة أو في مرحلة الحقةا، ويتم تقديم هذا الرأي من التي تم اختياره

وينبغي علل البرد الذي تم اختيارو لتمثيل تلك الرركة أن يستييب بطريقة تعكس وي ة ن ر ، لتالبح عضواا في الميلس

به( لكن ال يمثل/تمثل أفكار يميع الرركات التيارية المتعلقة  للرركة األم  ذا كان مسموح واالهتماماتالرركة )أو األفكار 

استيابة واسعة من الرركات للحالول علل  لسعياالممثل من طلب يُ وفي  روف معينة قد باألعمال المتعلقة باأللغام، 

 التيارية األخرىأ

 

 من الرئيس نقدل لحالول علامن المتوقع أن يستييب يميع األعضاء بما في م الممثلين عن المن مات في الميلس لطلبات 

يحتب  الرئيس بحق الطلب من عضو أو من مة مغادرة الميلس  ذا كان  أالن ،الميلس ايتماعاتوحضور  السر أمينأو 

 رح المسألة ليتم التالويت العام علي ا من قبل الميلسأ، و ذا حدث خالف يتم طللنقد االستيابةهناك ضعف في 

  

 غير المنتسبين األعضاء 2.4ب.

في حين أ بركل خاص ألي من مة ينمنتسبوا أعضاء ليسرمل ميلس المرايعة ي ،ل واسع لميتمع  زالة األلغاميلضمان تمث

ينبغي علل  أي انتساب حالي، ال تبترض عضويت م أباأللغاممن مات األعمال المتعلقة   حدىمع  يعملونأو  عملواقد  مأن 

أن تكون لدي م خبرة واسعة تعتبر ذات فائدة في عملية المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام األعضاء غير المنتسبين 

 بركل عام وفي ميلس المرايعة بركل خاصأ

  

 تالمؤهال 2.5ب.  

 يتمتعوا بالمواالبات التالية: أنينبغي علل مررحي ميلس المرايعة 

 

 األعمالفي  ( مع خبرة وم ارة يمكن  ثبات اIMAS 01.10) 1أ12من مة مدرية في البقرة لحساب أن يعمل  .أ

 أالمتعلقة باأللغام

مكونات من  العديديبضل أحد أو أن يكون قد عمل لسبع سنوات علل األقل في قضايا األعمال المتعلقة باأللغام في  .ب

 األعمال المتعلقة باأللغامأ

يه خبرة وتطبيق عملي في المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام ويمكن أن يتكيف/تتكيف بسرعة دأن تكون ل .ج

 والياغة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغامأمع قوانين بنية 

الياغة معايير يديدة أو تعديل المعايير الدولية لألعمال  حول ةوموضوعينقد ببعالية يكون قادراا علل تقديم أن  .د

 تسلم مأاإلنيليزية خالل أسبوعين من باللغة  المتعلقة باأللغام

اء وحلول بنف  نقدفي وسائل اإلعالم اإللكترونية وقادر علل تقديم خاالة  واالتالالأن يمتلك م ارات العمل كبريق  .ه

 للمراكلأ ابتكارية

  



 مسودة
IMAS 01.10 
 الطبعة الثانية

 (2018آذار/مارس ، 9التعديل )

 
 

15 

 مدة الخدمة  2.6ب. 

ا للمعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ميلس المرايعة مكلفف بمرايعة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة ،  ن 10أ1وفقا

يؤخذ االمر وعندما  أاألقل وباقتراح تنقيح ا أو الياغة معايير يديدة حسب الضرورةباأللغام مرة كل ثالث سنوات علل 

تعتبر الثالث سنوات وقد ، الميلسفي  للتناوبعضاء بالتالي هناك فرالة لألو، تستنبذ الوقتيمكن أن م مة  بيدية فإن ا

 للتمثيل في ميلس المرايعةأعمل معقولة مدة 

 

 (IATGالتوجيهية التقنية الدولية بشأن الذخيرة ) المبادئممثل  2.7ب.

لينة من مثلما يتم تررحيه من قبل دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ومكتب األمم المتحدة لرؤون نزا السالح 

رأن التأثير المحتمل ممثل لتقديم المرورة بال سيحضر ،التويي ية التقنية الدولية برأن الذخيرة للمبادئالمرايعة التقنية 

 التويي ية التقنية الدولية برأن الذخيرة في المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغامأ  للمبادئ

 

 نوالمتخصص 2.8ب.

نسانية ولبترة محددة علل أساس ن مياالت محددة ذات أهمية ضمن األعمال المتعلقة باأللغام لألغراض اإلويمثل المتخالال

علل الحضور  ذا كانت الموارد المالية متاحة لميلس المرايعة عند الطلب  مع مساعدت موسيتم دعوت م  أالحاية ل م

ن كأعضاء في الميلس وال يمكن ووال يعتبر المتخالال أعن طريق البريد اإللكتروني عند اللزوم نقدوسيطلب من م تقديم ال

 أن يراركوا في عملية النع القرارأ

 

 نوالمراقب 2.9ب.

 ايتماعاتفي ر بمساعدة وحض يكون هناك الف يمكن أ، المراقبين قبل من به مرحب وبينما النقد ،ةمتوفرالمراقب حالة 

لتالويت العام في وسيقترح الرئيس مراقبين علل ا أس ولن يطلب من م التالويت العام أو يكونوا قادرين علل ذلكلالمي

 الميلسأ

 

 إجراءات العمل 2.10ب.

 أ وتُرسل هذو الطلبات عبرالسر أمينرئيس وللطلبات المتعلقة بالنقد من ال االستيابةعمل الميلس الروتيني الطبيعي يرمل 

التقنية لألعمال المتعلقة  المسودات لألعمال المتعلقة باأللغام أو المعايير الدوليةمحددة من  أمورويه  لل تالبريد اإللكتروني و

خالل فترة زمنية محددة ل ذو الطلبات، ويبضل عن طريق  ماويتوقع من األعضاء الرد بطريقة اأ باأللغام أو بنود محددة من 

وبعد  أبديلة للنص كما هو مطلوب اقتراحاتكما يبضل من خالل تقديم (أ والذي قد يكون موافقة أو اختالف)تقديم نقد بناء 

 كان م طلب تمديد  ذا لزم األمر ذلكأر ر لن يتم اعتبار أي نقد للموافقة عليه لكن أعضاء الميلس بإم

 

إعادة تقديم نص منقح للن ر فيه أو دمج موافقة با التراور مع الرئيس  مف ، ويقوم بعد دودويقوم أمين سر الميلس بتنسيق الر

 األغلبية في المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام لمعالية  دارية  ضافيةأ

 

يلغل  لل ايتماعات الميلسأ و وتتم دعوة يميع األعضاءفي حال توفر الموارد الماليةأ  السنةمرة في  الميلسوييتمع 

 علل نحو أكثرالقضايا ذات الاللة  الل االيتماااقش خنتُ أ والمدعوين في حال غياب أكثر من نالف األعضاء االيتماا

ا    يراءات التالويت أدناوأقرارأ أن ر  لل  اتخاذقد يتم المضي حتل يتم والراحة، وعند االقتضاء وضوحا

 

 اتالقرار اتخاذالتصويت/ 2.11ب.

ا أي  اتخاذقبل  بتالويت بسيط أو ينبغي أخذ القرار  اتخاذ  ذا يمكن االتباقييب خالل ايتماا لميلس المراقبة، قرار رسميا

 ألبلوغ البكرةرأي أغلبية األعضاء الحاضرين  ويتطلب التالويت البسيط أرأي يميع أعضاء الميلس بمثابة تالويت عام

 المسائل أ لكنخالل ايتماا الميلسوال يدال في ا  يةللمسائل التي تعتبر بركل عام روتين التالويت البسيط  يراءويتم 

ا تالويت في ا يطلب الحاالت التيالخالفية أو  ا أحد األعضاء رسميا ا، عام ا  طلبوال يمكن أ تخضع المسألة للتالويت العاما

التالويت العام يميع أ يرمل التالويت البسيط ألن أحد األعضاء أو أكثر يختلبون مع النتيية يراء تالويت عام بعد 

و ذا لم يتم الحالول علل رد من  أإلتمام المسألةأعضاء الميلس وييب تلقي الردود من أكثر من ثلثي العضوية الكاملة 
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كذلك ييب أن يكون ثلثي المستييبين متبقين  ، سيُبترض أن هذا العضو امتنع عن التالويتأبعد ثالث محاوالتعضو 

 لتنبيذهاأعام التالويت العلل المسألة في 

 

ا للتالويت العامأتخضع   قضايا السالمة العامة دائما

 

 علل القرار ستة أر ر قبل طرح نبس الموضوا للتالويت عليهأبعد  يراء أي تالويت ييب أن يمضي 

 

 البسيطةقرارات أن يتخذا ال مين السر والرئيس، يمكن ألالبيروقراطية غير الضروريةاألمور اإلدارية و من أيل الحد من

 قياس الرأي العام لميلس المرايعةأعبر بحسن نية و اتالتالحيح يراء و
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 رئيس مجلس المراجعة اختصاصات .1

 

لقة باأللغام وبرروط دائرة األمم رئيس الميلس من قبل مدير دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعيتم ترريح   :االختياركيفية 

 المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغامأ

 

 غير محددةأ مدة الخدمة:

 

 :المسؤوليات

 

 مع أمين السر علل المواعيدأ االتباقالميلس، يتم  ايتماعاتترأس  .أ

المتعلقة باأللغام إلحالت ا  لل فريق توييه المعايير الدولية لألعمال ذات الاللة  لل  ميلسالقرارات  عميم وتقديمت .ب

 فريق التنسيق المرترك بين الوكاالت لألعمال المتعلقة باأللغامأ

 أن يؤدي دور أمين سر فريق توييه المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغامأ .ج

 أعضاء يددأ اقتراح .د

 تقديم اإلرراد والمرورة ألمين السر عند الضرورةأ  .ه

 

 المراجعةمجلس  أمين سر اختصاصات .2

 

 زالة األلغام لألغراض اإلنسانية نرطة يتم ترريح أمين سر الميلس من قبل مدير مركز ينيف الدولي أل  كيفية االختيار:

  زالة األلغام لألغراض اإلنسانيةأنرطة وبرروط مركز ينيف الدولي أل

   

 غير محددةأ  مدة الخدمة:

 

 المسؤوليات:

 السنوي بالتنسيق مع الرئيسأ االيتمااتخطيط وتن يم  .أ

 السنويأ االيتماا عداد يدول أعمال  .ب

علل  االيتمااعرض المسودات األولل لمحاضر التي ُعقدت بحضور رخالي )تُ  لاليتماعات االيتماامحاضر  عداد  .ج

 الثانية علل األعضاء من أيل نقدها(أ المسودةالرئيس من أيل الموافقة المبدئية وتعرض 

 نرر المحضر المتبق عليه علل الموقع اإللكتروني للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغامأ .د

 أمعلومات ميلس المرايعةتداوالت لتنسيق يميع  نقطة واللأن يكون بمثابة  .ه

ية لألعمال المتعلقة باأللغام مرة كل ثالث  عداد خطة عمل سنوية تضمن مرايعة كل وثيقة من وثائق المعايير الدول .و

 سنوات علل األقلأ

 تعميم المسودات والتعديالت علل أعضاء ميلس المرايعة من أيل النقد والمساهمة عند الضرورة ولتنسيق الردودأ .ز

ا لتواليات ميلس المرايعةأ .ح  تعديل المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام وفقا

 أإلقرار محتوى ونرر المسودات التقنية لألعمال المتعلقة باأللغاممع الرئيس  االرتراك .ط

 تحاليل األموال الالزمة لتمكين ميلس المرايعة من أداء دوروأ .ي

للملحق ب  1المرفق 

  )معياري(
اختصاصات أعضاء مجلس مراجعة المعايير 

 الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام
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 أعضاء مجلس المراجعة اختصاصات .3

 

، األعضاء العام بين الرئيس وأمين السر و ن أمكن وباالتباقفي البداية بدعوة من رئيس ميلس المرايعة  :االختياركيفية 

 يقدم فريق التوييه القرار الن ائي برأن اختيار أعضاء الميلس اآلخرينأاآلخرونأ و

 

وهذا ال يرمل المن مات ذات العضوية الدائمة مثل  ،لمدة ثالث سنواتيار أعضاء الميلس تعادةا يتم اخمدة الخدمة: 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومن مة األمم المتحدة للطبولة ومكتب األمم المتحدة لخدمات المراريع ودائرة  

 زالة األلغام لألغراض اإلنسانيةأ ويطلب نرطة مركز ينيف الدولي ألواألمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام  

وقد  أالميلس ايتماعاتالمتكرر لطلبات النقد أو عدم حضور  االستيابة غياباألعضاء ترك الميلس عند  ن م

اءة وكانوا يرغبون بعد الثالث سنوات  ذا كانت مساهمت م فاعلة وبنف لبقاء في الميلس تتاح البرالة لألعضاء با 

بأغلبية بسيطة أي أكثر من نالف  وييرى تالويت  لكتروني بسيط علل هذا القرار ويتم  قراروأ بذلك 

 المستييبينأ 

 

 :المسؤوليات

 

 من قبل أمين سر الميلسأالمقدم قبول أو نقد برنامج مرايعة المعاير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  .أ

المتعلقة بالنقد أو المساهمة في مسودات معايير يديدة ومرايعة مسودات  أو الرئيسلطلبات أمين السر  االستيابة .ب

 النأ، و يراءات التالويت المعايير الحالية

 خبرةأالمعرفة والتقديم نقد مبني علل  .ج

ا تقديم نقد بناء  .د ا من بيانات عامة طلبات النقد بدالا من مبالفالا أو مخاوف واضحة عند الردف علل  اا يديديقترح نالف

 ضةألمعارا

 و ن أمكنأ االقتضاءمراركة الزمالء حسب للحالول علل السعي  .ه

 ميلس المرايعةأ ايتماعاتحضور  .و
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 التكوين المسؤوليات الدور 
فريق التنسيق 
المشترك بين 

الوكاالت لألعمال 
المتعلقة باأللغام 
)على المستوى 

 الرئيسي(

تحدةأ مهيئة األمم ال
 السياسة  دارة

 لألعمال المتعلقة باأللغامأمعيار دولي يديد الموافقة والمالادقة علل وثيقة  •

أساسية في المعايير الدولية لألعمال الموافقة والمالادقة علل تغييرات  •
 المتعلقة باأللغامأ

 

 رئيس(الليات حب  السالم)م دارة ع
 من مة األمم المتحدة للطبولة

 العلمي غذيةبرنامج األ
 من مة الالحة العالمية

  دارة رؤون نزا السالح
 من مة األغذية والزراعة

 مكتب األمم المتحدة لخدمات المراريع
 السامية لألمم المتحدة لرؤون الاليئينالمبوضية 

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 مكتب تنسيق الرؤون اإلنسانية

 البنك الدولي
 المبوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان

 )أمين السر( دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام

 فريق التوجيه
)على مستوى 

 المدير(

 ميلس المرايعةأ اختالاالاتالموافقة والمالادقة علل  • اإلدارة التنبيذية

 عمال ميلس المرايعةأأالقرارات التنبيذية المتعلقة بسير  •

 الموافقة علل عضوية ميلس المرايعةأ •

 توييه ميلس المرايعة عند البدء بالياغة معايير يديدة حسب الحايةأ •

 المرايعةأالن ر والموافقة علل تواليات ميلس  •

تقديم المعايير اليديدة والتغييرات األساسية علل المعايير  لل فريق التنسيق  •
 أالمرترك بين الوكاالت لألعمال المتعلقة باأللغام

رئيس الدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام )
 سر(الأمين و

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 من مة األمم المتحدة للطبولة

 مكتب األمم المتحدة لخدمات المراريع
 زالة األلغام لألغراض نرطة مركز ينيف الدولي أل

 اإلنسانية
 

للملحق ب  2المرفق 

  )معياري(

جدول الهيكلة اإلدارية للمعايير الدولية 

 لألعمال المتعلقة باأللغام
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 مراقبة الياغة المسودات التقنية لألعمال المتعلقة باأللغامأ •

 التقنيةاليوانب  مجلس المراجعة
 وتقديم المرورة

المعنية من ميتمع المستخدمين والي ات وي ات ن ر ميال واسع تمثيل  •
 األخرى بما في ذلك الي ات المانحةأ

 الموافقة علل برنامج مرايعة المعايير ونرروأ •

ا لبرنامج مرايعة المعاييرأقمرايعة المعايير الحالية وف •  ا

 لبريق التوييهأ التقنيةتقديم المرورة  •

 تقديم النقد في الوقت المناسب علل مسودة المعايير والتعديالت عند الطلبأ •

فريق التنسيق  قبلمعايير يديدة لبريق التوييه للمالادقة من التوالية ب •
 المرترك بين الوكاالتأ

 أالتوالية بإضافة او  لغاء عضوية ميلس المرايعة •

المسودات التقنية لألعمال المتعلقة باأللغام ينبغي تحديدها من أي  الن ر في •
 لوضع المعايير والعكس بالعكسأ

الالحية  يراء تغييرات برئيس وأمين سر ميلس المرايعة يتمتع مالح ة: 
ثانوية للمعايير التي ال تغير المحتوى األساسي للمعايير وترمل التالحيح 

 بين المعاييرأ االتساقوالنحوي وعدم  )المطبعي( اإلمالئي

 األعضاء:
 (الرئيسدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام )

 المانحةالي ات و ممثل
 الرركة التيارية وممثل
 التويي ية التقنية الدولية برأن الذخيرة المبادئ وممثل

 )لينة المرايعة التقنية(
 نون وطنيوممثل
 المن مات الدولية غير الحكومية وممثل

 ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 ممثل مكتب األمم المتحدة لخدمات المراريع

 المتحدة للطبولةممثل من مة األمم 
 ن غير منتسبينوممثل

 زالة األلغام لألغراض نرطة مركز ينيف الدولي أل
 اإلنسانية )أمين السر(

 غير أعضاء:
 ن، حسب الطلبون تابعوأخالائي
 نومراقب
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في المعايير الدولية لألعمال  ةالالزم والتحسيناتالضعف  نقاطتم  عداد هذا النموذج لوضع نقطة بداية في عملية تعريف 

 المسودات التقنية لألعمال المتعلقة باأللغامأالمتعلقة باأللغام بمرافقة 

 

رئيس وأمين سر ميلس مرايعة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة ، يُرايع المقترح بركل الحيح وعرضهبعد  نياز 

 أ% من أعضاء ميلس المرايعة25موافقة ح ي المقترح ب في حال تمر العمليةتسو أالتعليقات،  ن ويدت ويقدفمانباأللغام 

 

المعايير اليديدة علل فريق التوييه للموافقة  اقتراحيتم عرض ، : عندما يؤيد ميلس المرايعة موضوا مسألة 1مالح ة 

 عليهأ

 

ستخدم هذا النموذج فقط عندما تكون التعديالت أساسية )علل يُ  ،ل ويود تعديالت علل معايير مويودة: في حا 2مالح ة 

علقة باأللغام  لل تعديل المعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام ومن مات األعمال المتالسُّلطة سبيل المثال قد تحتاج 

 (أالقياسية الترغيلالوطنية الخاالة ب م و/أو  يراءات 

 

عرض المسألة علل فريق التوييه لألعمال المتعلقة باأللغام تُ ، مقترحال: عندما ال يوافق ميلس المرايعة علل  3مالح ة 

 التخاذ القرار الن ائيأ

 

 

 

 

 اعتبارأود أن أقترح  أو من مة( اسمأنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )أدخل 

 ما يلي ضمن نطاق األعمال المتعلقة باأللغام:

 

ا والب )أعط   ؟الفكرة أو موضوع المسألة المعايير الدولية  ميلس مرايعة أن ين ر فيهعن الموضوا الذي ترغب  اا مختالر ا

 (لألعمال المتعلقة باأللغام

 

 

 

 

 

 

 

 

 أن أواإلنتايية، و  ذا أن يحسن األمور مثل السالمةل كيف حدفد)كن دقيقاا قدر اإلمكان،  األساس المنطقي، ما حاجة ذلك؟

 أ(بحث عن طريق معلومات الدعميرمل أي بيانات/ حسابات/ بما ،لميتمع أو حكومة الدولة المضيبةا يبيد

 

 

 

 

 

 

 الملحق ج
 )معياري(

اقتراح وتبرير لتعديل المعايير الدولية لألعمال 

 الحالية أو تطوير معايير جديدةالمتعلقة باأللغام 
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تسعى هذه المسألة  التي/الذي التقنية المذكرة أو الدولي للمعيار الالزم التحسين أو/و الحالية الضعف نقطة عيّن

 (أقالل كحد كلمة 200) ؟إلى معالجته

 (أقالل كحد كلمة 100) الموضوع؟ هذا تتناول حاليا   موجودة منشورات أي هناك هل

 التحسين أو/و هذه الضعف نقطة هتسبب أو سببهتس الذي باأللغام المتضرر المجتمع على السلبي األثر اشرح

 (أقالل كحد كلمة 200) المتوقع؟

 

 المتوقع؟ التحسين أو/و ههذ الضعف نقطة هتسبب أو سببهتس الذي الميدانية العمليات على السلبي األثر اشرح

 كلمة كحد أقالل( 200)

 ماذا الول ،IMAS\TNMA)) تقنية مذكرة أو دولي معيار خالل من المسألة هذه معالجة األفضل من لماذاحّدد 

 (أقالل كحد كلمة 200) هذه المسألة. حاليا   الصياغة قيد في أو موجود منشورمن قبل  تأييدال أو/و الدعم يغطي
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 التارين:

 

 األعمال المتعلقة باأللغام:معايير أمين سر مجلس مراجعة  مالحظات

 

 

 

 

 

 

 التارين:

 

 األعمال المتعلقة باأللغام:معايير رئيس مجلس مراجعة  مالحظات

 

 

 

 

 

 

 

 التارين:

 

الحصول على تأييد عمال المتعلقة باأللغام بهدف الدولية لأل معاييرالالمقترح أعاله على مجلس مراجعة تم عرض 

 % من مجلس المراجعة.25

 

)ليتم  عدادو من قبل أمين سر المقترح أعالو  المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام أدناوميلس مرايعة أعضاء يدعم 

 أو رئيس ميلس المرايعة(:

 

  أ1

  أ2

  أ3

  أ4

  أ5

  أ6

  أ7

 

 

)يتم  عدادو من قبل  الدولية لألعمال المتعلقة باأللغاممناقشة مجلس مراجعة المعايير  عن الناتجةتوصيات الملخص وال

 أمين سر أو رئيس ميلس المرايعة(:
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 تسجل التعديال
 

 إدارة تعديالت المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام
 

سنوات ولكن هذا ال يمنع تخضع سلسلة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام لمرايعة رسمية علل أساس كل ثالث 

  يراء تعديالت في خالل هذو البترة ألسباب تتعلق بالسالمة الترغيلية والكباءة أو ألغراض التحريرأ

 

ا به وتارين وتبااليل عامة كما هو موضح في اليدول ، وعند  يراء تعديالت علل هذو المعايير ا خاالا يعطل التعديل رقما

غالف المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام في عبارة ت  ر تحت تارين الطبعة  أدناوأ كما يدرج التعديل علل البحة

 الن"أ 1"رقم/أرقام التعديل المدمية 

 

يمكن  الدار طبعات يديدة عند االنت اء من المرايعات الرسمية لكل معيارأ ويتم  دراج التعديالت التي أيريت قبل تارين 

يدول سيل التعديالتأ ويبدأ تسييل التعديالت مرة أخرى حتل يتم  يراء المزيد من الطبعة اليديدة وحذف محتوى 

 المرايعاتأ

ترد النسحححححححخة المحدثة األخيرة للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام علل الموقع اإللكتروني للمعايير الدولية لألعمال 
 .www.mineactionstandards.orgالمتعلقة باأللغام 

 

 تفاصيل التعديل التاريخ العدد

كانون  1 1
 2004 ديسمبر/أول

 أفي ركل الوثيقةتغييرات  أ1
 تغييرات ثانوية بتحرير النصأ أ2
ضرورة لضمان أن المعايير تتسق ال عند واالختالاراتتغييرات علل المالطلحات والتعاريف  أ3

 (أIMAS 04.10) 10أ4المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  مع

 يوليو/تموز 23 2
2005 

المعيار الدولي لألعمال  (" لتتسق معMRE) الملحق أ، تغيير تعريف "التوعية بمخاطر األلغام أ1
 (أIMAS 04.10) 10أ4المتعلقة باأللغام 

 أغسطس/آب 1 3
2006 

 ثانوية/ ضافات علل البقرة األولل والثانية من التم يدأتغييرات  أ1
في ثانوية ال بعض التغييرات يراء ، نقل البقرة الثالثة لألعلل لتالبح البقرة األولل مع 4البند  أ2

 النصأ
 ("أmines and ERW) لالنبيار دراج المالطلح "األلغام ومخلبات الحرب القابلة  أ3
  زالة المالطلح "الت ديد"أ أ4

 أبريل/نيسان 22 4
2008 

،  ضافة الملحق أ )المرايع المعيارية(،  عادة ترقيم ،  عادة ترقيم البنود الالحقة2 دراج البند  أ1
 الملحقات االخرى بالحروفأ

ح ر أنواا محددة من  التباقية أأ، و ضافة البروتوكول الخامس5أ6لبند اتغييرات ثانوية في  أ2
 أبأ5أ6األسلحة التقليدية في البند 

ح ر أنواا محددة من  اتباقيةو " "AXO-الذخائر المتبيرة المتروكة"ات المالطلح  ضافة أ3
 في الملحق بأ "CCW- األسلحة التقليدية

تررين  11 5
 نوفمبر/الثاني

2009 

 تغييرات ثانوية في يميع أيزاء الوثيقةأ أ1
 األعمال المتعلقة باأللغامأتحديث مالطلح  أ2
 الذخائر العنقودية و ضافات ثانوية أثر ذلكأ اتباقية دراج  أ3
 ضمان  دراج القضايا الينسانية والتنوا و ضافات ثانوية أثر ذلكأ أ4
 تحديث المرايع المعياريةأ أ5
المعايير الدولية لألعمال  المالطلحات والتعريبات ومرايع م من يميع سلسلة،  زالة الملحق ب أ6

 (أIMAS) متعلقة باأللغامال

 يونيو/حزيران 8 6
2010 

 ليعكس التركيبة الحالية لميلس المرايعةأ 12تعديالت علل البند  أ1
 أ9البند في  واإلرارة  ليه زالة الملحق ب "دليل  دارة المخاطر"  أ2
وللمرايع  9( في البند IMAS 07.10, 08.20, 08.21, 08.22 دراج  رارة للمعايير ) أ3

 المعياريةأ
 ( لميلس المرايعة في الملحق بأTORو ) (IMASللمعايير ) اإلداريةال يكلة  دراج   أ4
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( في الملحق IMAS دراج نموذج التبرير لتعديل معايير مويودة أو الياغة معايير يديدة من ) أ5
 جأ

 أغسطس/آب 1 7
2012 

اا ن ر "ERW" "مخلبات الحرب القابلة لالنبيار" المالطلح  ضافة حارية للمقدمة لتوضيح مدى أ1
 يديدةأال( ITAG) لل 

( مع IMAS)الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  المعايير امتثالليرمل  4أ6علل البند تعديل  أ2
(ITAG). 

 .(ITAG) ( في ميلس مرايعةITAGليرمل ممثل ) 2أ12تعديل علل البند  أ3
 أ بالغيكمريع ( ITAGليرمل )الملحق أ تعديل علل  أ4
 (أITAGلممثل ) 7أ2تعديل علل الملحق ب ليرمل بند يديد بأ أ5

  عادة ترقيم البنود الالحقة في الملحقأ
 (أITAGمرايعة لتأثير تطوير) أ6
 تعديالت مطبعية ثانويةأ أ7

 يونيو/حزيران 1 8
2013 

 تعديل الرقم المتضمن في العنوان ورأس الالبحةأ أ1
 الملحق أأفي  9تحديث المرايع في البند  أ2

آذار/مارس  21 9
2018 

، بما األلغام ومخلبات الحرب القابلة لالنبيار""الذخائر المتبيرة" الستبدال أ استخدام مالطلح 1
 يرمل الذخيرة البرعية غير المنبيرة"أ

 "تطوير القدرات"أبـمالطلح "بناء القدرات"  استبدالأ 2
الرركات التيارية/المتعاقدون" " األلغام التياري)ة(" بـ"رركات/متعاقد  زالة مالطلح  استبدالأ 3

أ  في النصف
 "(أChairبـ " Chairperson”"س" في اللغة اإلنكليزية )"الرئيكلمة  أ استبدال4
، 60أ9ليرمل  رارة في الحارية  لل المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  4أ تعديل البند 5

خمسة أنرطة وتوسيع تعريف المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام للـ"ذخيرة المتبيرة"، تحديث 
 أA.C.4/72/L.12تكميلية، و دراج  رارة في الحارية  لل القرار 

 ليالبح عنوانه "الملكية الوطنية"أ 6ية البند أ  عادة تسم6
 ،  دراج نص  ضافي حول المسؤولياتأ1أ6أ تعديل البند 7
 "المبادئ اإلنسانية"أ  2أ6أ  عادة تسمية البند 8 
أ2أ6أ تعديل البند 9  ، تحديث النصف

 "تطوير القدرات"أ 3أ6أ  عادة تسمية البند 10
"المبادئ التويي ية السياقية لتطبيق المعايير الدولية لألعمال المتعلقة  8أ  عادة تسمية البند 11

 باأللغام"أ
"المسح  3أ8"التط ير المبارر بعد النزاا"، و 2أ8"االستيابة اإلنسانية"، و 1أ8 ضافة البنود أ 12

 المن يي، والتط ير، واألعمال المتعلقة باأللغام"أ
 سة األوللأإلزالة البقرات الخم 9أ تعديل البند 13
 
 

   
 

   
 

 
  

 

 

 


