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  (UNMAS) دائرة االمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام

 ، الطابق السادس 1بالزا األمم المتحدة 

 ( NY 10017نيويورك، )

 مريكية الواليات المتحدة اال

 

 mineaction@un.org البريد اإللكتروني : 

 +١( ٢١٢) ٩٦٣ ٠٦٩١   هاتف : 

 +١( ٢١٢) ٩٦٣ ٢٤٩٨   فاكس : 

  www.mineactionstandards.org الموقع االلكتروني :  

 

  

دليل تطبيق وتطوير المعايير الدولية 

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

 تحذير 

 

أضحححححه هلو الو يقة ةححححارية المبعول اعتباراا من التارين المبيّن علل الححححبحة الغال أ ناراا يلل أن المعايير 

المسححححتخدمين اةححححتشححححارة الموقع  تخضححححع لمرادعة دورية، علل (  IMASالدولية لألعمال المتعلقة باأللغام )

وضححححع ححا   من  التححقق  أدححل  من  بححاأللغححام  المحتحعحلحقححة  لألعمححال  الححدوليححة  المحعححاييحر  لمشححححروا  اإللكحتحروني 

(http://www.mineactionstandards.org/أو الموقع اإللكتروني لدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلق ،) ة

 أgron.oitcaenimwww.//p:thtباأللغام 

 

 

 حقوق الطبع والنشر 
 

ا لألعمال المتعلقة باأللغام، وحقوق الطبع محبوظة لألمم المتحدةأ ال    تشّكل و يقة األمم المتحدة هلو معياراا دوليا

يجوز يعادة نسخ ا أو تخزين ا أو نقل ا أو أي دزء من ا بأي شكل من األشكال أو بأي وةيلة أو ألي غرض آخر  

بالنيابة عن التي تعمل    لألعمال المتعلقة باأللغام   من دون الحصول علل يذن خطي مسبق من دائرة األمم المتحدة

  .األمم المتحدة

 

 .للبيع ليسه الو يقة هلو

 

 المدير

  (UNMAS)باأللغام المتعلقة  لألعمال المتحدة األمم دائرة

 ، الطابق السادس 1بالزا األمم المتحدة 

 ( NY 10017نيويورك، )

 الواليات المتحدة األمريكية 

 

 mineaction@un.orgاإللكتروني:     البريد 

 +١( ٢١٢) ٩٦٣ ٠٦٩١هاتف :                 

 +١( ٢١٢) ٩٦٣ ٢٤٩٨فاكس :                 

 

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


IMAS 01. 10 
 الطبعة الثانية

 (2021تشرين األّول/أكتوبر ، 10التعديل )

iii 
 

 

 
 

 المحتويات  -
 

 iv أأأ .......أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأتم يد 

 v أأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمقدمة 

 1 أأأأأأأأأ .أأأأأأأأأأأأأأأأأأ.....أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالنطاق   أ 1

 1 أأأأأأأ .أأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ....أأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالمرادع أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  أ 2

 1 أأأأأأأ .أأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ.....أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأواالختصارات أ المصطلحات والتعريبات  أ 3

 1 أأأأأ ..أأ....أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاألعمال المتعلقة باأللغام أأأأأأأأأأأأ  أ 4

 2 أأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ.أأأأأأأأأأأأأأأأأ .....أأأأأالغاية من المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغامأأأأأأأأأأأأأأ أ 5

 3 أأ .أأأأأأأأأأأأأأأأ.....أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ التودي ية أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ المبادئ أ 6

 3 أأ .أأ..........أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ الوطنيةالملكية   1أ6 

 3 أأأأأ .أأأأأأأأأأأ....أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة اإلنسانيالمبادئ  2أ6 

 4 أأأأأأأأأأ .أأأأأأأأأأأ.أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأ  القدراتتطوير  3أ6 

 4 أأأأأأأأأأأ .أأأأ....أأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالمعايير الدولية األخرى أ 4أ6 

 4 أأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأ.....أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالمعاهدات الدولية أأ 5أ6 

 5 أأأأأأأ .....أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أأأأأأأأأأأأأأأ ( أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأISO) لتوحيد المقاييسالمنامة الدولية  أ 7

 5 أأأأأأأأأأأأ أ..أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأال المتعلقة باأللغام أعمالمبادئ التودي ية السياقية لتطبيق األ أ 8

 5 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ .....أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  االةتجابة اإلنسانية 1أ8 

 6 أأأأأأأأأأأ .....أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   المباشر بعد النزااالتط ير  2أ8 

 6 أأأأأ أأأأأأأأأأأأأ..أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ متعلّقة باأللغامالعمال األتط ير والمن جي وال مسح ال 3أ8 

 7 أأأأأأأأأأ .....أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ.يدارة الجودة والمخاطر أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أ 9

 7 أأأأأأأأأأأأأأ ......االمتثال أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  أ 10

 7 أأأأأأأأ ......أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ المتطلبات القانونية  أ 11

 7 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  ..المرادعة المتوااللة للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ أ 12

 7 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأ .....مرادعة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  1أ12 

 8 أأأأأأأأأأأأأأأأ .....أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأفريق التنسيق المشترك بين الوكاالت )األعمال المتعلقة باأللغام(  2أ12 

 8 أأأأ .....فريق توديه المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  3أ12 

 8 أأأأأأأأأأأأأأأأأأ ....أأأأأأأأأأأأمجلس مرادعة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 4أ12 

 9 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ بالمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام فرق العمل التقني المعنيّة  5أ12 

 9 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ .....المسؤوليات أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  أ 13

 9 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ .....أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاألمم المتحدة  1أ13 

 9 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ......المنامات اإلقليمية أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  2أ13 

 9 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ .......(أأأأأأأأأأأأNMAAلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام )الس  3أ13 

 10 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ......( أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأMACمركز األعمال المتعلقة باأللغام ) 4أ13 

 10 أأأأ ....أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ ......منامات األعمال المتعلقة باأللغام أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ 5أ13 

 10 أأأ ....أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ.أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالج ات المانحة  6أ13 

 11 ...........أأ.....أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ  (ويعالمي الملحق أ المرادع )معياري 

 12 أأ ......)معياري(أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ الملحق ب ال يكلة اإلدارية لألعمال المتعلقة باأللغام 

 24 أأأ أأ......المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام أأأأأأأأأأأأأأأأ فريق توديهللملحق ب )معياري( اختصاالات أعضاء   1المرفق  

 27 أأ ......أأأأأأأأأأأأأأأأ عضاء مجلس مرادعة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغاماختصاالات أللملحق ب )معياري(   2المرفق  

 28 أأ ......للملحق ب )معياري( اختصاالات أعضاء فرق العمل التقني المعنيّة بالمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام أأأأ  3المرفق  

 29 أأ .....لتعديل المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام الحالية أو تطوير معايير دديدة أأأأأأأأأأالملحق ج )معياري( اقتراح وتبرير 

 32 أأ ......أأأأأأأأأأةجل التعديالت أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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 تمهيد  -

اقتُرحه المعايير الدولية لبرامج يزالة األلغام لألغراض اإلنسانية ألّول مرة من قبل فرق العمل في خالل مؤتمر 

تموز/يوليو عام   الدنمارك في  في  انعقد  األلغام 1996تقني دولي  يزالة  أنشطة  لكافة دوانب  المعايير  تحديد  أ وتم 

، أعدّت مجموعة  1996وفي أواخر عام  د لعملية "التط ير"أ والتوالية ب ا، كما تم االتباق علل تعريف عالمي ددي 

الدولية لعمليات التط ير لألغراض   المعايير  الدنمارك، والاغه  المقترحة في  المعايير  المتحدة  بقيادة األمم  عمل 

رس عام  ( الطبعة األولل في آذار/ماUNMASوأالدرت دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام )اإلنسانيةأ 

  أ1997

ومنل ذلك الحين توةع نطاق هلو المعايير األاللية لتشمل المكونات األخرى لألعمال المتعلقة باأللغام ولكي تعكس 

التغييرات علل اإلدراءات التشغيلية والممارةات والمعاييرأ وقد أُعيد تطوير المعايير وأعيد تسميت ا يلل المعايير  

 أ 2001، والدرت النسخة األولل في تشرين األول/أكتوبر (IMAS)غام الدولية لألعمال المتعلقة باألل

، بما في ذلك وتشجيع ا  تتولّل األمم المتحدة المسؤولية العامة لتمكين اإلدارة البعالة لبرامج األعمال المتعلقة باأللغام

المتعلقة باأللغام هي عبارة عن مكتب ضمن إن دائرة األمم المتحدة لألعمال  فلللك  تطوير المعايير والمحافاة علي اأ  

باأللغام المتعلقة  لألعمال  الدولية  المعايير  تطوير  عن  مسؤول  المتحدة  المعايير  وحمايت ا  األمم  هلو  وأالدرت  أ 

 يزالة األلغام لألغراض اإلنسانيةأ  ألنشطة بمساعدة مركز دنيف الدولي 

باألل المتعلقة  لألعمال  الدولية  المعايير  يعداد  بدعم  يتم  تقنية  لجان  قبل  وتنقيح ا من  ومرادعت ا  المنامات    غام  من 

التالي  الموقع  علل  معيار  لكل  يالدار  أحدث  ويرد  الحكوميةأ  وغير  الحكومية  الدولية 

http://www.mineactionstandards.orgان التقنيةأ كما تتم مرادعة  ، باإلضافة يلل المعلومات عن عمل اللج

علل نحو فردي أقلّه مرة كل  الث ةنوات لعكس تطّور قواعد األعمال  المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام

 القوانين والمتطلبات الدوليةأ  ب  المتعلقة باأللغام وممارةات ا، ب د  دمج التعديالت التي لحقه
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 مقدمة  -

األلغام األرضية ومخلبات الحرب  مشكلة  وخطورة  لحجم  في السنوات األخيرة أكثر وعياا  أالبح المجتمع الدولي  

أن ا مشكلة عالمية ب   لإلقرار  آن األوانوقد    ،غير المنبجرةالبرعية  ( بما في ذلك اللخائر  ERWلالنبجار )القابلة  

منسقةأ    اةتجابةتتطلب   المتحدة    اعترا وهناك  عالمية  األمم  توضيح هلو  تؤدي  بأن  ا في  أةاةيا  االةتجابةدوراا 

 وتوفير الدعم الدولي وآليات التنسيق الالزمينأالعالمية 

 

األنشطةيشير   يلل  باأللغام"  المتعلقة  "األعمال  ي  مصطلح  ا  معا ت د   األ ر  التخبيف  لل  التي   االدتماعي من 

لأللغام    واالقتصادي القابلة  والبيئي  الحرب  ذلك   1(ERWلالنبجار )ومخلبات  في  الناتج عن  بما  اللخائر   التلوث 

المنبجرةالبرعية   األلغا  أغير  ويزالة  ومسح  األلغام  بمخاطر  التوعية  األنشطة  هلو  الضحايا   2م وتشمل  ومساعدة 

التنديد  وال يلل  األرضية  دعوة  األلغام  لبرض حارباةتخدام  لألفراد    والدعوة  المضادة  األرضية  األلغام  علل  تام 

تُ لكن    أوتدمير المخزون باأللغام ومقومات ا األةاةية أن  المتعلقة  يذ يودد  عالج بمال يمكن ألنشطة األعمال  بردها 

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

ا   يداريا ا  تخطيطا باأللغام  المتعلقة  األعمال  والوطنيةتستودب  العالمية  المستويات  الج ات    والمحلية،  علل  وتشمل 

الي  أ وبالت ظرو  مختلبةفي  المعنية العالمية والوطنية والتجارية والمنامات غير الحكومية والعسكرية التي تعمل  

المعايير   من  منبردة  مجموعة  ينشاء  فيه  مرغوب  وال  ممكن  غير  المعايير  فإنه  وحدها  ي ية التود  والمبادئتحدد 

أداء األنشطة    التودي ية يتوافق مع نمط  والمبادئللمعايير    لألعمال المتعلقة باأللغامأ فمن الضروري تحديد يطار

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

 أ الدولية التودي ية والمبادئهلا اإلطار للمعايير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
المتفجرات غير المرغوبة في أماكن تخ ين الذخيرة.  تطهير  بشططططكل مت ايد  ʹ(ERWمخ فات الحرب القاب ة لالنفجار )ʹيغطي مصططططط     1

 (.EOD) التطهير –( ASA) متفجرات( IATG 11.20في )ذات الص ة  التقنياتوترد  
وتحط ي    وتنحطيت مشطترل لمامال المتع ّقة باأللغا تشطمل المحط  التقني وداداد الخرا ط والتطهير وو طل العالمات ودرحطال توثيت التطهير    2

 ((.IMAS 04.10) 4.10المنطقة التي ت  تطهيرها. )لالطالع ا ى التعريف الكامل، راجل المعيار الدولي لمامال المتع قة باأللغا  
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 ( IMASالمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام ) وتطوير دليل تطبيق -

 

 النطاق  .1
 

المبادئ التودي ية الةتخدام ا بشكل الحيح ومناةب  هلا الدليل دور المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام ويحدد    يُحدد

المتعلقة   المانحة والمنامات المعنية بتخطيط وتنبيل أنشطة األعمال  الدولية والج ات  الوطنية والمنامات  ال يئات  من قبل 

الميدانيأ  اتباأللغام في مقر باأللغام  كما يعرض أةاليب    القيادة وعلل المستوى  المتعلقة  الدولية لألعمال  المعايير  تطوير 

 والحباظ علي اأ

 

 المراجع  .2
 

المرادع المعيارية و ائق م مة يشار يلي ا في هلا تُعتبر و، عالميةاإلالمرادع المعيارية وب قائمة يحتوي الملحق )أ( علل 

ا م  ن أحكامهأ المعيار وتشكل دزءا

  

 المصطلحات والتعريفات واالختصارات  .3

 

وتتطّور    أأهدا  المنامةتقود ةبل تحقيق  ن قواعد ومعايير ومبادئ العمل التي  وتبّي    ا،وأهداف  المنامة  غرض  ʹسياةةالʹتحدد  

الميدانية  االةتراتيجيللتوده    اةتجابةالسياةة   بدورها  والخبرة  الخطط  ، وتؤ ر  تطوير  الموارد  علل أةلوب  وكيبية حشد 

 أو علل األقل تشجيع اأ،  اب  االلتزامكما أن ا يلزامية ويبترض أ واةتعمال ا

 

المعيار هو اتباقية مو قة تحتوي  : "(ISO)  الدولية لتوحيد المقاييس ال   تعريف  لغامالمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باألتلتزم  

الخصائص  تودي ية أو تعريبات    ومبادئالتي تستخدم بتناةق كقواعد  األخرى  علل المواالبات البنية أو المعايير التبصيلية  

 "أ لضمان أن المواد والمنتجات والعمليات والخدمات تناةب غرض ا
 

أفضل من خالل تعزيز    لغامالمتعلقة باأللغام لتطوير ةالمة وكباءة األعمال المتعلقة باألالمعايير الدولية لألعمال  ت د    مالحاة:  

أن تكون المعايير قابلة للتعريف  نبغيويأ اإلدراءات والممارةات في كل من القيادة اإلدارية وعلل المستوى الميداني

 ي بات ا لتكون فعالةأوممكن تحقيق ا ووالقياس 
 

ا لتنبيل  ة الطريقتعليمات تحدد    ʹ(SOPs) القياةية  يدراءات التشغيل  ʹتشّكل   م مة تشغيلية أو نشاط    المبضلة أو المتبعة حاليا

داخل  والعمومية  واالتساق    ، واالنسجام، واالنتاام،من االنضباط   تحقيق دردات يمكن تمييزها وقياة ا  هو   وهدف اأ  تشغيلي

البعاليةما  منامة   تحسين  وينبغيالتشغيليةوالسالمة    ب د   والارو    القياةية التشغيل يدراءات تعكس أن  أ  المتطلبات 

 أ المحلية

 

المتعلقة   يتوفر لألعمال  الدولية  المعايير  مجموعة  في  المستخدمة  واالختصارات  والتعريبات  المصطلحات  لجميع  قاموس 

 أ (IMAS 04.10) 10أ04المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  في باأللغام

 

 األعمال المتعلقة باأللغام  .4
 

لللخائر  من األ ر االدتماعي واالقتصادي والبيئي  التخبيف  األنشطة التي ت د  يلل  أأأ́ تشير األعمال المتعلقة باأللغام يلل  

األفراد والمجتمعات وكيبية تأ رهم  وتشمل  بل    ،3مناطق المشبوهة للتط ير وتحرير  عملية  وهي ليسه مجرد  المتبجرةأ  والمواد  

ن الناس يلل مستوى يمكّ   اللخائر والمواد المتبجرة الحد من مخاطر  هو  وال د  من األعمال المتعلقة باأللغام    ب لو اللخائرأ

 
دلى األثر ا ى األرض الم ّوثة، تُطبّت تدخالت األامال المتع قة باأللغا  ا ى ام يات المح  والتطهير  من المياه اإلق يمية  باإل افة    3

ميالً بحرياً من الشاطئ( والمياه الداخ ية في الدولة. ويشمل ذلل المياه الحاح ية والبحيرات واألنهار والموانئ والمرافئ    12)اموماً  من  

متر تحت الماء أو أقّل. )راجل المعيار الدولي لمامال المتع قة   50( دلى امت MLLWلقنوات ما دون متوحط أدنى الج ر )والبرل وا 

 (. 9.600باأللغا   
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  ناتجة  قيود  أي  الضحايا بدون   احتياداتوالصحية التي تلبي    واالدتماعية  االقتصاديةتجري التنمية  حيث  بأمان،  من العيش  

 4 ʹالمتبجرةأ اللخائر والمواد سبب ب التلوث  عن

 

علل أنه يشمل اةتجابة األعمال   المتبجرة" في المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغامائر والمواد  "اللخطلح ويُستخدم مص 

 المتعلقة باأللغام لللخائر التالية: 

 

 األلغامأ •

 اللخائر العنقوديةأ  •

 اللخيرة غير المنبجرةأ  •

 المتروكةأ اللخائر  •

 الخداعيةأ الشرك  •

ا لتعريف االتباقية المتعلقة بأةلحة تقليدية معينة، البروتوكول المتعلق بحار أو  األخرى )  األدسام • تقييد وفقا

 ) اةتعمال األلغام واألشراك الخداعية واألدسام األخرى

 العبوات الناةبة المبتكرة )بحسب ما يرد أدناو(أ •

التي ينطبق علي ا تعريف األلغام والشرك الخداعية   المبتكرة  الناةبة  العبوات  األخرى ضمن نطاق األعمال  واألدسام  تعدّ 

 5ض ينسانية وفي مناطق توقبه في ا األعمال العدائية البعليةأ المتعلقة باأللغام عندما يكون تط يرها ألغرا

 تضم األعمال المتعلقة باأللغام خمس مجموعات متكاملة من األنشطة: 

 أاللخائر والمواد المتبجرةمخاطر التوعية ب  .أ

 أ المتبجرة والمواد المسح ووضع العالمات وتط ير اللخائر .ب

 يعادة التأهيل ويعادة اإلدماجأ تقديم المساعدة للضحايا بما في ذلك  .ج

 تدمير المخزونأ .د

 المناالرةأ .ه

 

التقييم    وتشمل،  المكونات الخمسة لألعمال المتعلقة باأللغاملدعم هلو  األخرى  المساعدة    و مة حادة يلل عدد من األنشطة

يدارة الجودة  ،  والتدريب اإلداري تنمية الم ارات البشرية  ،  يدارة المعلومات  ،تحديد األولويات وحشد المصادر،  والتخطيط

 واةتخدام معدات فعالة ومناةبة وآمنةأ 

 

 

 الغاية من المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  .5

 

 ولتعزيز ن ج،  ت اوفعالي   ت اوكباءاألعمال المتعلقة باأللغام  وضعه المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام لتحسين ةالمة  

التودي ية وتؤةس القواعد وفي بعض الحاالت    المبادئكما أن ا تضع    أمليات األعمال المتعلقة باأللغامألداء عمشترك ومتناغم  

الدوليةأ  المتطلبات والمواالبات  المتعلقة   وهي توفر يطاراا   6تحدد  مردعياا يشجع رعاة ومديري برامج ومشاريع األعمال 

المتبق علي ا   البعالية واألمان  تحقيق مستويات  بأشكال وقواعد  وبرهنت اباأللغام علل  لغة مشتركة، وتوالي  توفر  أ وهي 

   معالجة البيانات، مما يتيح تبادل المعلومات ال امة بدقة وفي الوقه المناةبأ

 

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

أ في بعض  يوطنية من خالل وضع يطار مردعي يمکن اةتخدامه أو تکييبه لالةتخدام کمعيار وطن   تشغيل قياةيةويدراءات  

والمناةب لألمم المتحدة، أو أي هيئة دولية معتر  ب ا أخرى، أن تتحمل  الحاالت وفي أوقات معينة قد يكون من الضروري  

 
بشأن المحاادة في األامال المتع قة باأللغا ، والذي    A/53/26. القرار  المتحدة  األم   حياحة:  الفعال  والتنحيت  باأللغا   المتع قة  األامال  4

 . 1998تشرين الثاني/نوفمبر  17ااتُمد في 
بشأن المحاادة في األامال المتع قة باأللغا ، ااتُمد من قبل ال جنة الرابعة ل جمعية العامة لمم  المتحدة،    A/C.4/72/L.12القرار    5

 . 2017تشرين األول/أكتوبر  27المعنية بإنهاء االحتعمار الحياحي، في  
الدولية، دلخ، التي  األيزوفي هذه الحالة، تشير المتط بات والمواصفات الدولية دلى المعاهدات واالتفاقيات والقوانين الدولية، ومعايير  6

 حبت وأن وافقت ا يها الدول المشاركة. 
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وفي مثل هلو الحاالت،   بعض أو كل المسؤوليات، وأن تبي ببعض أو كل م اّم السُّلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغامأ

تل يحين الوقه إلدراء التعديالت المحلية  المعايير الوطنية ح  بحكم الواقع   ون المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغامكت 

المانحة   الج ات  بين  القانونية  العقود  لتطوير  األةاس  ا  أيضا باأللغام  المتعلقة  لألعمال  الدولية  المعايير  وتوفر  المناةبةأ 

 والمنامات المنبلةأ 

تحدد طريقة تحقيق    ف ي الأ  (SOPs)قياةية يدراءات تشغيل  بحدّ ذات ا  هي  ليسه  المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  

باأللغام   المتعلقة  األعمال  في  متطلبات  يرد  فللك  األرض،  التشغيل  علل  والمحليةالقياةية  يدراءات  والقوانين   الوطنية 

 أ وتعليمات الممارةة والتودي ات

بالقوانين    باأللغاممناةبة إلعالم الج ات المعنية باألعمال المتعلقة  وةيلة  وتوفر المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  

خاالةا تلك التي تتعلق بحقوق ،  األلغامب والمعاهدات والمعايير التي تؤ ر علل األعمال المتعلقة    واالتباقياتالدولية الحالية  

 أ السالمة العامةمتطلبات التط ير وتأشير الخطر وو األةاةية اإلنسان

 

 المبادئ التوجيهية  .6

 

، حق الحكومات الوطنية  أوالا   :تودي ية  مبادئخمسة  يلل  ولية لألعمال المتعلقة باأللغام  يعداد وتطبيق المعايير الدتستند عملية  

ا  ا للخطر؛، ينبغي أن  في تطبيق المعايير الوطنية علل البرامج الوطنية؛  انيا ا  ال  تحمي المعايير أكثر البئات تعرضا ، التشديد  ثا

ا ال قدرة التطوير علل  ، الحباظ وطنية علل وضع المعايير المالئمة لألعمال المتعلقة باأللغام والمحافاة علي ا وتطبيق ا؛ رابعا

ا   عاهدات الدوليةأ ، االمتثال لالتباقيات والمعلل االتساق مع القواعد والمعايير الدولية األخرى؛ وخامسا

 

 الوطنية الملكية  .6.1

 

السُّلطة  ، وعادة تُناط هلو المسؤولية ب المتأ رةلغام علل عاتق حكومة الدولة  ألةاةية في األعمال المتعلقة باألتقع المسؤولية ا

أ وتُعدّ المتعلقة باأللغامالوطني لألعمال  برنامج  البة بتنايم ويدارة وتنسيق  لّ ( المكNMAA)  الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام

الوطنية والمحلية  هلو السلطة   ت يئة الارو   بباعلية،  مسؤولة عن  باأللغام  المتعلقة  ن اية  هي  ولتمكين يدارة األعمال  في 

والمطا    الوطنيةمسؤولة عن دميع مراحل  داخل حدودو  باأللغام  المتعلقة  األعمال  برنامج  تطوير ،  دوانب  ذلك  بما في 

 أ بما يتماشل مع المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام ألعمال المتعلقة باأللغامنية لالوط معاييرال

 

ا مسؤولة عن ضمان أن األعمال المتعلق  المتأ رةعدّ حكومة الدولة  تُ  باأللغام والسلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام   ةأيضا

بالنام اإلنسانية وخطط التنمية الوطنية ذات الصلة واالةتراتيجيات الوطنية في البلدأ ومن شأن ذلك أن يشمل التنبيل   انترتبط

تيجيات إلنشاء يطار ي د   أ كما ينبغي أن تشمل الخطط الوطنية اةترا2030الوطني ألهدا  التنمية المستدامة بحلول العام 

 المتبجرة، ما ينبغي أن يشمل القدرة الوطنية المستدامةأ والمواد يلل يدارة ومعالجة المخاطر المتبقية من التلوث باللخائر 

  

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

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

ا أن تتحمّ قد يكون من الضروري والمناةب    زمنية معّينة، ل بعض أو كل  لألمم المتحدة أو بعض ال يئات المعترفة ب ا دوليا

ويجب في هلو   أ (10و 7 تينالبقر رادعالوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام ) السُّلطة تؤدي بعض أو كل م ام أن مسؤوليات وال

ب ا   ات المعتر األمم المتحدة أو ال يئ   الحاالت أن يُب م أن عبارة "السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام" تنطبق علل

ا   أدوليا

 

 ة اإلنسانيالمبادئ  .6.2

 

ينبغي أن يعكس  قبل كل شيءأ بالتالي  شأن ينساني    ،المتبجرة   والمواد   األعمال المتعلقة باأللغام هي، في اةتجابت ا لللخائرين  

 أالمبادئ اإلنسانية األةاةية للحياد والنزاهة والمساواة  كجزء من أي اةتجابة ينسانية وضع المعايير وتطبيق ا
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 القدرات تطوير  .6.3

 

البلدان ذات  تطوير قدرة السكان  يجب   باأللغام  ل  مدطويلة األ  االحتياداتفي  المتعلقة  البرنامجألعمال  بداية   تطويرأ ومنل 

من الحصول علل القدرات لتحديد وتحقيق أهداف ا التنموّية  المؤةسات والمجتمعاتون األفراد  تمكّ   العملية التي  والقدرات ه

 7علي اأالخااّلة مع الوقه وتعزيزها والحباظ 

 

باأللغام  المتعلقة  لألعمال  وتوديه  ةياةة  لوضع  واةتعدادها  الدولة  بقدرة  الوطني  الصعيد  علل  المحلية  القدرة  وتتسم 

ون مسؤوال  كويدارة ويدامة برنامج لألعمال المتعلقة باأللغام ي   وتوضيح اأ کما يتعلّق األمر بقدرة الدولة علی تخطيط وتنسيق

ا علی معالجة اآل ار اإلنسانية واالدتماعية واالقتصادية المترتبة علی التلوث باأللغام ومخلبات   وفعاالا من حيث التکلبة وقادرا

  عملية  تعزيزاإلرادة ل(أ وتشمل هلو القدرة وتوفير التشريعات المناةبة )أي التمكين أو يعطاء اإلذن ،لالنبجارالحرب القابلة 

تشكيل السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام وغيرها من المنامات التنبيلية، ةواء كانه عناالر عسكرية أو مدنية، أو  

ا القدرة علل وضع والحباظ علل وتطبيق المعايير الوطنية المت وشركات تجارية، أو منامات غير حكوميةأ  ناةبة  شمل أيضا

 لألعمال المتعلقة باأللغامأ 

 

 المعايير الدولية األخرى  .6.4

 

 واالتباقيات تتوافق مع المعايير الدولية األخرى وتلتزم بالقوانين    بطريقةينشاء المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  تم  

بشكل أةاةي من خالل منامة العمل    ،الدوليعلل المستوى  ةابقة    ومبادئقوانين  تتوادد في األالل    أوالمعاهدات الدولية

المقاييس التقدّم  وأ  ( للسالمة في مكان العملILO)  الدولية )دليل    ( تودي ات بشأن يدارة المخاطرISO) الدولية لتوحيد 

التي تضع قوانين    والمبادئمن المعايير الدولية والبروتوكوالت    عدد  ( و9001:2000)  ( وتطبيق أنامة الجودة51  األيزو

ومات األعمال المتعلقة باأللغامأ وتتبق المعايير الدولية لمعالجة وتبادل وعرض البيانات اإللكترونية المستخدمة في يدارة معل

التود المبادئ  المتحدة وغيرها من  ا مع مبادئ األمم  باأللغام أيضا المتعلقة  المتعلقة  لألعمال  الدولية   االدتماعي بالنواي ية 

في المجتمعات المتضررةأ کما تم اةتعراض المعايير   والبتيان والبتياتوالتنوا وتضمن االحتيادات المختلبة للردال والنساء  

ا، للسماح باالمتثال في خالل أنشطة األعمال المتعلقة باأللغام   الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام وتعديل ا، حيثما کان ذلك مالئما

 أ 2011( لعام IATGوعمليّات ا للمبادئ التودي ية التقنية الدولية بشأن اللخيرة )

 

 المعاهدات الدولية  .6.5

 

األلغام   تتعامل معالدولي التي    الثالث في القانونالرئيسية  تعتمد المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام علل المعاهدات  

 : لالنبجارمخلبات الحرب القابلة األرضية و

 

وينتاج ونقل    وتخزينةتعمال  ال   كامل حار علل تنصالتي  (  APMBC)  حار األلغام المضادة لألفراد  اتباقية .أ

ا ما يشار يلي ا  األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام  (؛ أو معاهدة حار األلغام أوتاوا اتباقية باةم)غالبا

 

البروتوكول الثاني المعدل المتعلق بحار أو تقييد  ،  (CCW)  معّينة  تقليدية  تقييد اةتعمال أةلحةأو  حار    اتباقية .ب

 ؛لالنبجاروالبروتوكول الخامس المتعلق بمخلبات الحرب القابلة  ،األلغام والبخاخ وما شاب  ا من أدوات اةتخدام

 

لخائر العنقودية، للام وتخزين وينتاج ونقل  تحار كل اةتخد  اتباقيةوهي    2008(  CCM)  اللخائر العنقودية   اتباقية .ج

 علل بنود مستقلة ت تم بمساعدة الضحايا وتط ير المناطق الملو ة وتدمير المخزونأ  االتباقية وتحتوي

 

( والبروتوكول الثاني APMBC) والبلدان التي هي دول أطرا  في اتباقية أو أكثر من اتباقية حار األلغام المضادة لألفراد 

األ ر) أو عشوائية  الضرر  مبرطة  اعتبارها  يمكن  معينة  تقليدية  أةلحة  اةتعمال  تقييد  أو  التباقية حار  (،  CCWالمعدل 

العنقودية ) اتباقية اللخائر  المثال، بعض االلتزامات المحددة في ما  (،  CCMوالبروتوكول الخامس من  لدي ا، علل ةبيل 

 
ُمقتبس من تعريف برنامج األم  المتحدة اإلنما ي:   7

https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-development/capacity-
development-a-undp-primer/CDG_PrimerReport_final_web.pdf 

http://www.un.org/arabic/commonfiles/apmbc.pdf
http://www.un.org/arabic/commonfiles/apmbc.pdf
https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-development/capacity-development-a-undp-primer/CDG_PrimerReport_final_web.pdf
https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-development/capacity-development-a-undp-primer/CDG_PrimerReport_final_web.pdf
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األخطار المتبجرة ويزالت اأ ياّل أّن أحكام المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام ال تحل محل    يتعلق بوضع عالمات علل

 االلتزامات المبصلة في هلو االتباقياتأ 

 

 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس  .7

 

أ ويؤدي عمل ا يلل اتباقات دولية  دولة 138عالمي ل يئات وطنية من أكثر من  اتحادهي   (ISO)  الدولية لتوحيد المقاييس ال

المقاييسنشر بوالب ا معايير وأدلة  تُ  الدولية لتوحيد  فالمنامة  المقاييسأ  الدولية لتوحيد  هي منامة غير حكومية    المنامة 

التي تضع ا طوعية أن والمعايير  الرغم من  تل  ه، علل  بعض ا )ال ةيّما  اعتماد  المتعلقة  تم  بالسالمة والصحة والجوانب  ك 

من    عدد  مع دميع أطيا  األنشطة البشرية ووتتعامل المنامة    كجزء من يطارها التنايميأ  من الدول عدد   ( من قبل  البيئية

معايير    مجموعةعلل    االطالايمكن  و  أاللة باألعمال المتعلقة باأللغامساهم في وضع معايير ذات  الم ام والعمليات التي ت 

المقاييسوأدلة   لتوحيد  الدولية  علل    المنامة  اإللكتروني  موقع ا  خالل  https://www.iso.org/standards-من 

ics.html-by-catalogue/browse أ 

 

بعالقة عمل خاالة مع المنامات  تتمتعهي و، النزاهة والحيادية نتيجةبش رة دولية المنامة الدولية لتوحيد المقاييس تحال 

األوروبيأ وقد تم تطوير المعايير الدولية لألعمال المتعلقة   االتحادالدولية بما في ذلك األمم المتحدة والمنامات اإلقليمية مثل  

بالتوافق مع معايير ال  وأدلة  باأللغام  لتوحيد  الدولية  اعتماد اليغة ولغة  مقاييسالمنامة  أن  لتوحيد  ، حيث  الدولية  المنامة 

ا   اتساق بما في ذلك  يقدم بعض المزايا ال امة    المقاييس وزيادة القبول في    النموذج واةتخدام المصطلحات المعتر  ب ا دوليا

 ذلك  وفري كما    أة لتوحيد المقاييسالمنامة الدولي المنامات الدولية والوطنية واإلقليمية اللين اعتادوا علل ةلسلة معايير وأدلة  

المنامة الدولية  في الوقه المناةب مثل معايير فرالة للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام لتكون مقبولة ويتم اعتمادها 

 الرشيدةأ  لتوحيد المقاييس

 

 

 باأللغام تطبيق المعايير الدولية لألعمال المتعلقة المبادئ التوجيهية السياقية ل .8

 

ف ي تمثّل الممارةات  وضعه هلو المعايير لمساعدة السلطات الوطنية في وضع معايير وطنية لألعمال المتعلقة باأللغامأ  

ا للحاالت التي تكون في ا   المعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام غير كاملة أو غير  الدولية الجيدة وتوفر يطاراا تودي يا

أو عند تحديد معيار واحد   ،كمعايير وطنيةوطنية  ةلطة  تم اعتمادها من قبل  حيث  البة قانونية يال    لدي ا  ليسوُمعتمدة بعدأ  

وبالنسبة  أ (اتباق خطابأو و ائق قانونية )مثل ملكرة تباهم أو أو أكثر من المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام في عقد 

ة اعتماد معايير مناةبة وقواعد  ضروركامل علل    اتباقأن يكون هنالك  ينبغي  السالمة والصحة الم نية  لبعض القضايا، ك

ويختلف تطبيق المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام بين السياقات والارو  المختلبة، وتوفر هلو البقرة  م نيةأ  ةلوك  

 أ  اإلرشادات اةتناداا يلل  ال ة ةياقات واةعة النطاق

 االستجابة اإلنسانية  8.1

المتعلقة باأللغام مباشرة بعد نزاا مسلّح   ا ما  و متبجرةأ    ومواد  ذخائر  اةتُخدمه فيهتدعو الحادة يلل األعمال  يطرح غالبا

ا، يلل دانب األشخاص والمنامات   المسؤولين عن  التلّوث خطراا مباشراا علل المدنيين، ال ةيّما الالدئين والنازحين داخليا

 تقديم المساعدة اإلنسانيةأ لللك تدعو الحادة يلل ودود اةتجابة دولية منّسقةأ 

 

  والمواد   وفي هلو الحاالت، تعطي أنشطة األعمال المتعلقة باأللغام في العادة األولوية لمنع تعّرض المدنيين لحوادث اللخائر

، بما  للخطرلمخاطر لدى المجتمعات والمجموعات األكثر عرضة  المتبجرةأ وتشمل هلو المرحلة بالتالي تعزيز التوعية با

المواد  /اللخائر  والتخلص منيشمل أعضاء المجتمع اإلنساني، والمسح السريع، ودمع البيانات المتعلّقة بالتلّوث واإلالابات،  

مكن من الج ود لمنح األولوية  المتبجرة التي تطرح خطراا مباشراا علل المدنيين والمساعدة اإلنسانيةأ ينبغي بلل أقصل حدّ م

بشكل عاّم من قبل السلطات المدنية والمجتمع اإلنساني،   ةاالةتجابة اإلنساني ألنشطة األعمال المتعلقة باأللغام وتنسيق ا مع  

 في كافة األنشطة والعملياتأ  النوا االدتماعيمراعاة النزاا و مبادئ مراعاة ولدمج

 

اتجاو مركزي    أي   تتوادد ةلطة وطنية لألعمال المتعلقة باأللغام، وربما قد ال يكون هناكبحسب السياق، قد ال تتوادد أو قد  

أو تنسيق مركزيأ وفي هلو الحاالت، ينبغي أن تستند منامات األعمال المتعلقة باأللغام يلل المعايير الدولية لألعمال المتعلقة 

https://www.iso.org/standards-catalogue/browse-by-ics.html
https://www.iso.org/standards-catalogue/browse-by-ics.html
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ي ييالء أهمية خااّلة لتطبيق المعايير التي تتعلّق بالسالمة والصحة  ينبغأ  التقدير الم نيباأللغام يلل أكبر قدر ممكن، وتطبيق  

 المتبجرة واإلالابات ويدارة المعلوماتأ  خائر والموادالم نية، والمعلومات حول موقع وأ ر التلّوث بالل

 

المتعلقة باأللغام،  ينبغي أن تتبادل منامات األعمال المتعلقة باأللغام التبااليل التقنية بشكل من جي ضمن مجتمع األعمال  

وب د     لتلّوث والسياقأمع اومناةب    ،ييُتّم علل نحو ذي اللة، واةتجاب   ة لضمان أن تطوير وتطبيق المعايير والن ج الوطني 

تمكين اةتجابة فعالة، يجب علل الج ات المعنية أن تبلل مساعي ا الحميدة لضمان أن البيانات المتعلّقة بموقع التلوث واألنشطة  

 التشغيلية ُمسجلة علل نحو دقيق ومتسق، ومع المستوى المطلوب من تصنيف البياناتأ

 

 التطهير المباشر بعد النزاع  8.2

 

المتبجرةأ   والمواد من جي لللخائرالتط ير العادة االةتجابة اإلنسانية، بحسب األولويات اإلنسانية المباشرة، خطوة في التبع ت 

نزاعات، قد يحصل ذلك في الوقه نبسه مع العمليات اإلنسانية التي تُجرى في مناطق أخرىأ  وناراا يلل طبيعة العديد من ال

جودة، ويدارة المعلوماتأ كما يجب أن تصبح عملية التنبيل التشغيلي، وضمان ال   اتساق ومن جية  ال بد من زيادة التركيز علل

ا ومن جية، وأن تضمن مشاركة النساء   والبتيات والصبيان والردال بشكل تاّم، وأن تقّر وتلبي  تحديد األولويات أكثر اتساقا

 حادات م المختلبةأ 

 

قد تدعو الحادة يلل ينشاء أو تعزيز ةلطة وطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أو مركز مؤقه تديرو األمم المتحدة، أو أي هيئة  

مساعي ا الحميدة ألعمال المتعلقة باأللغام  أخرى، بحسب ظرو  وحادات الحالة المتضررةأ يجب أن تبلل الج ات المعنية با

لدعم ينشاء ةلطة وطنية لألعمال المتعلقة باأللغام معتر  ب ا بأةرا وقه ممكنأ ويشمل ذلك علل األردح التعاون والمساعدة  

 الدوليين من قبل المجتمع الدولي، بما يشمل: 

 وضمان الجودة ومراقبة الجودة ما بعد التط ير؛  اتمن معدات وتدريب  ما يلزمتوفير  •

 لمنامات األعمال المتعلقة باأللغام؛ناام اعتماد  تطبيق •

 (أIMSMAاعتماد أو تحديث ناام إلدارة المعلومات، مثل ناام يدارة المعلومات لألعمال المتعلقة باأللغام ) •

تستند يلل يطار المعايير الدولية لألعمال المتعلقة معايير وطنية لألعمال المتعلقة باأللغام  تطوير أو تحديث  ضمان   •

 باأللغامأ

يمكن السعي للحصول علل التعاون والمساعدة الدوليين من الدول، والمنامات الدولية واإلقليمية، واألمم المتحدة، والمنامات  

 المتعاقدينأ /التجارية غير الحكومية، أو الشركات

 ل المتعلقة باأللغام منهجي، والتطهير، واألعماالمسح ال 8.3

المتبجرةأ ويبقل   والمواد  نطاق التلوث باللخائرقد تدعو الحادة يلل برامج طويلة األدل لألعمال المتعلقة باأللغام، بحسب  

التط ير وغيرها من المساعدة في األعمال المتعلقة باأللغام، من ا مساعدة الضحايا والنادين ومجتمعات م، مسؤولية الدولة  

تعود المراقبة والملكية الوطنية التاّمة لتنسيق ومراقبة  ، بالتنسيق مع ةلطة معّينة وطنية لألعمال المتعلقة باأللغامأ والمتأ رة

 مال المتعلقة باأللغام يلل السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام في العادةأاألع

مسؤولية   باأللغام  المتعلقة  لألعمال  الوطنية  السلطة  تتولّل  أن  المتعلقة ينبغي  األعمال  قياس خطط  وقابلية  ضمان وضوح 

لمشاركة الكاملة للنساء والبتيات والصبيان والردال،  اوينبغي أن تشمل  باأللغام، والتي تشمل المساهمات في الميزانية الوطنيةأ  

المتبجرة، وينبغي تحديد األولويات اةتناداا يلل الحاداتأ ينبغي أن تكّمل  والمواد ال ةيّما من المجتمعات المتضررة باللخائر

، وشمل  2030ة بحلول العام  الخطط الوطنية اةتراتيجيات التنمية الوطنية، بما يشمل التنبيل الوطني لخطة التنمية المستدام

 المتبجرةأ والمواد اةتراتيجيات تمّكن اإلدارة الوطنية المستدامة للمخاطر المتبقية من اللخائر 

ة الجيدة التي تعكس ا  ي دميع الممارةات الدولينبغي أن تكون السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام شاملة، وأن تعكس  

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

 الدولية واإلقليمية، واألمم المتحدة، أو المتعاقدون/الشركات التجاريةأ الدول، والمنامات 
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 إدارة الجودة والمخاطر   .9

 

ا مع التواليات والعمليات الواردة في أنامة يدارة الجودةاتم تطوير المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام تم   األيزو )  شيا

)دليل  9001:2008 المخاطر  يدارة  وناام  لألعمال    أ(51  األيزو(  الدولية  المعايير  في معام  األنامة  وترد عناالر هلو 

ا  بحدّ ذات ا،تُشكل المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام    للكوب   أالمتعلقة باأللغام أ  إلدارة الجودة والمخاطر  متكامالا   نااما

تعلقة باأللغام ومنامات األعمال المتعلقة باأللغام بوضع ومع ذلك، ال تزال هناك حادة ألن تقوم السلطة الوطنية لألعمال الم

 نام خاالة ب ا إلدارة المخاطر وأنامة يدارة الجودةأ 

 

وتم شرح عملية تحرير األرض  أ  110أ7المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام    لقد تمه مناقشة مب وم تحرير األرض في

علل التواليأ   20أ8و  10أ8لألعمال المتعلقة باأللغام    ني يالدول  ينالمعيار  يخالل المسح غير التقني أو المسح التقني فمن  

 أ 120أ7المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  في يدارة الجودةمعلومات عن وتتوفر 

 

 االمتثال  .10

 

الكلمات "يجب "،  تُ  باأللغام  "يمكن"و"ينبغي"،  وستخدم  المتعلقة  الدولية لألعمال  المعايير  للتعبير عن دردة االمتثال    في 

(أ "يجب" تستخدم لإلشارة يلل المتطلبات  ISO)  األيزوهلا االةتخدام مع اللغة المستخدمة في معايير وأدلة  أ ويتسق  المقصودة

تستخدم لإلشارة  ف"ينبغي"    حدود في المعاييرأ أّما، وتُستخدم بشكل ملمعاييرل  لالمتثالتطبيق ا    الوادبواألةاليب والمواالبات  

 مسار العمل المحتملينأ   " تستخدم لإلشارة يلل أةلوب أويمكن"  ، في حين أنلمتطلبات واألةاليب والمواالبات المبضلةايلل  

 

 المتطلبات القانونية  .11

 

ما  وطنية أو ةلطة  عتمادها كمعايير وطنية من قبل تم اما لم ي ليس للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام أي البة قانونية 

وينبغي أن توضح   أ(اتباقمثل ملكرة تباهم أو خطاب  )في عقد أو أي و يقة قانونية أخرى  تم تحديد واحد أو أكثر من ا  ي   لم

أن تعكس تطبيق المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام لكل مشروا مقترح كما ينبغي  بية  كي   اتباقيةالياغة كل عقد أو  

السياةية  السابعة أعالو، أي الوضع األمني المحلي وةلطة الحكومة واإلرادة    البقرة  الارو  الوطنية والمحلية التي نوقشه في

قضايا عامة مثل  علل  مل هلا  ت كما ينبغي أن تتسق العقود مع قوانين الدولة المتضررة من األلغام وقد يش  أ والموارد المتاحة

باإلضافة يلل التشريعات   ،السالمة والصحة الم نية والمتطلبات البيئية وتكافؤ البرص للردال والنساء والحد االدنل لألدور

المعيار الدولي لألعمال المتعلقة   وترد يرشادات يعداد والياغة العقود في  ألغامالتي تتعلق تحديداا بأداء األعمال المتعلقة باأل

 (أ IMAS 07.20) 200أ7باأللغام 

 

 المراجعة المتواصلة للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام .12

 

 مراجعة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  12.1

 

وذلك لضمان لكل معاييرها علل أةاس كل  الث يلل خمس ةنوات، رةمية بمرادعة  المقاييسالمنامة الدولية لتوحيد تقوم 

يلی عملية  باأللغام  المتعلقة  الدولية لألعمال  المعايير  للتحقيق ومناةبةأ تخضع  وقابلة  المعايير ذات اللة ودقيقة  تكون  أن 

تتم مرادعة المعايير الدولية   لألعمال المتعلقة باأللغام،والطبيعة الخطرة    يللتطور الدينام  مرادعة رةمية مما لة، لكن ناراا 

وهلا ال يحول دون يدخال التعديالت الضرورية في تلك البترة   لألعمال المتعلقة باأللغام بشكل رةمي مرة كّل  الث ةنواتأ

ة لألعمال المتعلقة باأللغام أو  ألةباب تتعلق بالسالمة أو الكباءة التشغيليةأ لبدء يدراء تعديالت دوهرية علی المعايير الدولي 

الوارد في المرفق )ج( واللي  نموذج التعليل  لألعمال المتعلقة باأللغام، ينبغي يکمال    دديد  يدولالياغة معيار    النار في

٪  25نبغي أن يحصل المقترح علل دعم  وي للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغامأ    اإللكترونيا علی الموقع  يتوفر أيضا 

ا   أ 8في المسألة  علل األقل من أعضاء مجلس المرادعة قبل المضي قدما

 

 

 
تع ّقة  يمكن لمج س مراجعة المعايير الدوليّة لمامال المتع ّقة باأللغا  أن يقّرر تقدي  توصية لفريت توجيه المعايير الدوليّة لمامال الم 8

 ليّة لمامال المتع ّقة باأللغا .  باأللغا  بإدراج المحألة في خّطة العمل الحنويّة الخاّصة بالمعايير الدو 
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 فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت )األعمال المتعلقة باأللغام(   12.2

ا علل المستوى اإلداري )وكيل األمين العام والمدراء( لل نار في نتائج وتواليات فريق  ينبغي علل هلا البريق االدتماا ةنويا

( بالموافقة علل نتائج وتواليات فريق  1توديه المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغامأ وعندها يقوم فريق التنسيق يما )

 لبريق التوديه من أدل يدراء عمل يضافي ويعادة النار في اأ  التي تثير قلق م ( يعادة المعايير2التوديه، أو )

 فريق توجيه المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  12.3

يؤمن اإلرشادات االةتراتيجّية والتوديه السياةاتي لدى مرادعة  يقدم فريق التوديه اإلرشادات التنبيلية لمجلس المرادعة، ف و  

  مطبّقة  تكون المبادئ التودي ّيةن علل أواعتمادها؛ فيحرص خطة العمل الخااّلة بالمعايير الدولية لألعمال المتعلّقة باأللغام 

ويتألف فريق    متنوا التركيب فيما يتعلق بالخبرات والعرق والنوا االدتماعي والخلبية الثقافيةأ   وأن يكون مجلس المرادعة

 التوديه من األعضاء الملكورين أدناو: 

   وعضو دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام -  الرئيس أأ

   1×)تناوبي( الج ة المانحة ممثل  -  األعضاء  بأ 

 1ممثل مركز دنيف الدولي ألنشطة يزالة األلغام لألغراض اإلنسانية )دائم( ×   

 1ممثل السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام )تناوبي( ×   

 1ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )دائم( ×   

 1المتحدة للطبولة )دائم( ×ممثل منامة األمم    

 1)دائم( × مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريعممثل    

 جأ
األمانة 

 العامة
 مركز دنيف الدولي ألنشطة يزالة األلغام لألغراض اإلنسانية - 

 

 مجلس مراجعة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  12.4

 

أن يتألّف المجلس من  وينبغي إلطار المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغامأ  الدعم التقنيأمين تم تشكيل مجلس مرادعة لت 

 : األعضاء الملكورين أدناو

 المتعلقة باأللغام لألعمال دائرة األمم المتحدة -  الرئيس أأ

 -  عضاء األ بأ 

 

 2ممثل الشركة التجارية / المتعاقد ×

 2×الج ة المانحة ممثل 

 1مركز دنيف الدولي ألنشطة يزالة األلغام لألغراض اإلنسانية )دائم( ×ممثل 

 2ممثل مدرةة يزالة األلغام لألغراض اإلنسانية ×

 1ممثل وحدة دعم التنبيل ×   

 7األلغام × األعمال المتعلقة ممثل المنامة الدولية غير الحكومية / منامة    

 1السالم في األمم المتّحدة( ×ممثل عسكري )يعمل في مجال حبظ    

   5ممثل البرنامج الوطني ×   

 2ممثل المنامة الوطنية غير الحكومية / منامة يزالة األلغام ×    

 2ممثل غير منتسب/ مستقل ×   

 1ممثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )دائم( ×   

 1ممثل منامة األمم المتحدة للطبولة )دائم( ×   

 1ممثل دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام )دائم( ×   

 1ممثل مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع )دائم( ×   

 جأ
 األمانة

 العامة
 مركز دنيف الدولي ألنشطة يزالة األلغام لألغراض اإلنسانية - 
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رادع    ،مبادئه التودي ّيةحول اختصاالات مجلس مرادعة المعايير الدولّية لألعمال المتعلّقة باأللغام و  لمزيد من التبااليلل

 أ ومرافقه الملحق )ب(

 

 عنيّة بالمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام مفرق العمل التقني ال 12.5

 

فرق العمل التقني المعنّية بالمعايير الدولية لألعمال المتعلّقة باأللغام لمدّة  تم تشكيل  في يطار خّطة عمل مجلس المرادعة،  

 أ ومرادعت ا الدولية لألعمال المتعلقة باأللغاملتطوير محتوى المعايير مرادعة المجلس محدودة وبتبويض  من 

 

 ، رادع الملحق )ب(أ مبادئ ا التودي ّيةاختصاالات فرق العمل التقني وللمزيد من التبااليل حول 

 

 المسؤوليات  .13

 

 األمم المتحدة  13.1

 

من خالل التحسين  ،  األمم المتحدة المسؤولية العامة لتمكين وتشجيع اإلدارة البعالة لبرامج األعمال المتعلقة باأللغامتتولّل  

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

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

الدولي  المتحدة مسؤول   المجتمع  تطوير  أمام  باأللغام  عن  المتعلقة  الدولية لألعمال  في ا هلا  المعايير  بما  والمحافاة علي ا 

 الدليلأ

ألعمال المتعلقة  الخاالة با   وأنشطت ا وعقودها  برامج ا  عللاأللغام  تطبق األمم المتحدة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة ب 

فعّال  ،باأللغام بشكل  تطبيق ا  المحلي  الوضع  يمنع  لم  الارو   أما  أكثر غير ،  وفي مثل هلو  أو  المعايير  أحد هلو  يذا كان 

 توفر األمم المتحدة البديل والمواالبات والمتطلبات والمبادئ التودي يةأ  ،مناةب

 

 المنظمات اإلقليمية  13.2

 

من الدول األعضاء في ا لتنسيق ودعم برامج األعمال المتعلقة    اعطيه المنامات اإلقليمية في مناطق معينة من العالم تبويضا أُ 

كا الوةطل  يرمثال خاص بللك برنامج الدول األمريكية لألعمال المتعلقة باأللغام في أمأ )باأللغام ضمن الحدود الوطنية للدول

 أ (نوبيةوالج

 

،  الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام  السُّلطةوفي هلو الحالة تأخل المنامة اإلقليمية علل عاتق ا الكثير من مسؤوليات وأدوار  

ا أن تمثل وة ،  خرىوتختلف مسؤوليات وأدوار المنامات اإلقليمية من دولة ألُ   يلة إليصال موارد الج ات المانحةأويمكن أيضا

 مشابهأ  اتباقأو اهم محددة وتخضع لملكرة تب

 

 الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام السُّلطة   13.3

 

تمكّ  التي  الارو   تأمين  عن  مسؤولة  لهي  البعالة  اإلدارة  يلل    الوطنية  مشاريع لن  باإلضافة  باأللغام،  المتعلقة  األعمال 

 مسؤوليت ا األةاةية في تطوير ويدارة برنامج األعمال المتعلقة باأللغام ضمن حدودها الوطنيةأ 

 

ينشاء ويدامة المعايير الوطنية والقوانين واإلدراءات إلدارة عمليات ين السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام مسؤولة عن  

مع المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام وغيرها من    هلو المعايير الوطنية  تتسقأ وينبغي أن  المتعلقة باأللغام  األعمال

 المعايير الوطنية والدولية والقوانين والمتطلبات ذات الصلةأ 

 

ا لو ا ومناةبا معتر  ب ا أن تتحمل   أخرى  دوليةة  مم المتحدة أو هيئ ألفي بعض الحاالت وبعض األحيان قد يكون ضروريا

 أ اتؤدي بعض أو كل م امأن و السُّلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام بعض أو كل مسؤوليات
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 مركز األعمال المتعلقة باأللغام   13.4

 

أو في ظرو  معينة من  ، الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام السُّلطةا من قبل تأةيس مركز األعمال المتعلقة باأللغام يمّ  قد يتم

ولكن  ،  لمتعلقة باأللغامالخطة الوطنية لألعمال اوةتعكس هيكلية كل من مراكز األعمال المتعلقة باأللغام  أ  المتحدة  قبل األمم

 عن:  ةمسؤول ةتكون هلو المراكزبشكل عام 

 

 ؛ لقة باأللغام في المنطقة الخاضعة لمسؤوليتهالتنسيق أو التخطيط لجميع أنشطة األعمال المتع أأ

 ؛الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغامللسلطة التقنية تقديم المشورة  أ ب

 ؛يدامة ةجالت وقواعد البيانات لألعمال المتعلقة باأللغام أج

 ؛ الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام(السُّلطة من  امنامات األعمال المتعلقة باأللغام )يذا تم تبويض  اعتماد أد

 التحقيق في الحوادث والوقائع ذات الصلة باألعمال المتعلقة باأللغامأ و أو

 

 منظمات األعمال المتعلقة باأللغام    13.5

 

يجب علل المنامات غير الحكومية والشركات التجارية والمنامات األخرى المعنية باألعمال المتعلقة باأللغام ينشاء يدراءات  

وينبغي  أن من أداء مشاريع األعمال المتعلقة باأللغام ببعالية وكباءة وأمانالتي تمكّ  والتدريباتالقياةية واإلرشادات  التشغيل 

التشغيل  أن تعتمد   فالقياةية  يدراءات  الوطنية  المعايير  العملية )علل  البلد اللي تجري فيه  المعايير   االعتماديمكن  ي  علل 

(أ وحيثما تكون السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام في طور التشكيل،  الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام يذا لم توضع بعد

بما في ذلك الياغة  ،  للمساعدة في عملية التشكيل من خالل تقديم المشورة والمساعدة  فإن هلو المنامات في وضع يؤهل ا 

 المعايير الوطنيةأ

 

 الجهات المانحة  13.6

 

باأللغام  تموّ  المتعلقة  المانحة معام األعمال  الج ات  اإلقليمية والصناديق االةتئمانية   - ل  الحكومات والمنامات  وال ةيما 

ا من عملية اإلدارة، وهي بللك مسؤولة عن ضمان يدارة المشاريع التي تموّ الدوليةأ وتشكل الوكاالت ا ل ا ببعالية، لمانحة دزءا

ا للمعايير الوطنية و/أو الدولية عند كتابة و ائق العقد والتأكد من أن المنامات المكلبة بتنبيل    االنتباوعلل    ذلك   ينطويو  أ ووفقا

ا    االج ات المانحة أو وكالئ   أ باإلضافة يلل ذلك، ين طنيالو  االعتمادمعيار    وتلبّيهلو العقود مؤهلة   ا مسؤولون دزئيا أيضا

مراقبة والتبتيش ما بعد التط ير للمنطقة التي تم البما في ذلك ، عن ضمان تطبيق المعايير والمبادئ التودي ية إلدارة الجودة

تكون  ءوهلو المسؤولية والمسا   أتط يرها باأللغام ال تزال في طور  السُّلطة  لة تكون أكبر عندما  المتعلقة  الوطنية لألعمال 

 اإلنشاء ولم تتاح ل ا البرالة الكتساب الخبرةأ 
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الو ائق أحكامهأ  المعياريّة  تشكل  من  ا  دزءا المعيار،  هلا  نص  في  يلي ا  المشار  هلو  التالية،  من  أي  تنطبق  وال 

المنشورات علل المرادع المؤرخة والتعديالت الالحقة والتنقيحاتأ ومع ذلك، تشّجع األطرا  في االتباقات القائمة 

المعيارية المبينة أدناوأ أّما بالنسبة   علل هلا الجزء من المعيار علل التحقيق في يمكانية تطبيق أحدث طبعات الو ائق

الدولية  المنامة  يلي اأ ويحتبظ أعضاء  المشار  المعيارية  الو يقة  آخر طبعة من  فتنطبق  المؤرخة،  للمرادع غير 

المقاييس   الدولية )لتوحيد  المعايير األوروبية IEC)األيزو( واللجنة الك روتقنية  ( بنسخة عن ةجالت األيزو أو 

 ا: الصالحة حالي  

 

 قاموس بالمصطلحات والتعريبات   10أ04المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  (أ

 واالختصارات لألعمال المتعلقة باأللغام؛      

 دليل يدارة عمليات تحرير األرض  10أ07المعيار الدولي لألعمال المتعلّقة باأللغام  ( ب

التلوث    من  المتبقية  المخاطر  ومعالجة 

 ؛المتبجرةوالمواد باللخائر 

 تحرير األرض؛  11أ07المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( ج

 ؛ األعمال المتعلّقة باأللغامفي جودة اليدارة   12أ07المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  (د

 في األعمال المتعلّقة باأللغام؛ المخاطريدارة   14أ07المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( و

دليل تطوير ويدارة عقود األعمال المتعلقة   20أ07المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( و

 باأللغام؛       

 ؛لتقنيالمسح غير ا  10أ08المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  (ز

 المسح التقنيأ 20أ08المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( ح

 

 المرادع المعيارية األخرى: 

   ؛التودي ية للمدردات في معاييرها المبادئ –مااهر السالمة ، 51 األيزودليل  (ط

 ؛1981تواليات السالمة والصحة الم نية،  – R164منامة العمل الدولية  (ي

 ؛1981معاهدة السالمة والصحة الم نية،  C155– منامة العمل الدولية (ك

 ؛ 2011التودي ية التقنية لللخائر الدولية  المبادئ (ل

 ؛(APMBC)  ج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغامةتعمال وتخزين وينتااتباقية حار ا (م

 ( البروتوكول الثاني والبروتوكول الخامسأCCWحار أنواا محددة من األةلحة التقليدية ) اتباقية (ن

 (أCCM) اللخائر العنقودية اتباقية (س

 المتحدةأ األعمال المتعلقة باأللغام والتنسيق البعال: السياةة بين وكاالت األمم  ( ا

لبرامج األعمال   للنوا االدتماعيالتودي ية  المبادئدائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام:  ( 

 المتعلقة باأللغامأ 

 

يزالة األلغام لألغراض اإلنسانية ألنشطة ينبغي اةتخدام أحدث نسخة / طبعة من هلو المرادعأ ويحتبظ مركز دنيف الدولي 

المستخدمة في هلا المعيارأ ويحتبظ مرکز دنيف الدولي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية بسجل  بنسن من دميع المرادع  

آلخر نسخة / طبعة من المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام، باإلضافة يلل األدلة والمرادع، ويمکن االطالا علي ا علی  

المتعلق لألعمال  الدولية  للمعايير  اإللکتروني  باأللغام  الموقع  علل    أ)g/r.osdradantsonitcneaim.www(ة  وينبغي 

السلطات الوطنية المعنية باألعمال المتعلقة باأللغام وأرباب العمل وال يئات والمنامات الم تمة األخرى أن تحصل علل نسن  

 المتعلقة باأللغامأقبل بدء برامج األعمال 

 الملحق أ 

  (وداالمي   معياري)

 المراجع

http://www.un.org/arabic/commonfiles/apmbc.pdf
http://www.mineactionstandards.org/)
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 عام  .  1ب.

فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت لألعمال المتعلقة باأللغام   هو من المستوى األعلل من التأييد لألعمال المتعلقة باأللغام    ين

األعمال المتعلقة    المساعدة في  حول األمين العام    تقرير  الحظ هلا التأييد علل هلا المستوى في ويُ   أ)علل المستوى الرئيسي( 

شرها علل الموقع اإللكتروني للمعايير الدولية المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام المقررة ليتم ن ، والموافقة علل  باأللغام

 حاليةأ كو ائقلألعمال المتعلقة باأللغام 

 

الدولية لألعمال المتعلقة   األوامر التنبيلية لمجلس مرادعة المعايير  المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  فريق توديهيضع  

والتوديه    االةتراتيجي  المدخالت التقنية أو التغيرات علل المعايير ولكن يقدم اإلرشاد  بنقد   فريق التوديه  وال يقوم  أباأللغام

تكون  علل أن  الخااّلة بالمعايير الدولية لألعمال المتعلّقة باأللغام واعتمادها؛ فيحرص  عمل  الالسياةاتي لدى مرادعة خّطة  

فيما يتعلق بالخبرات والعرق والنوا االدتماعي والخلبية   وأن يكون مجلس المرادعة متنوا التركيب  مبادئ ا التودي ية مطبقة

 الثقافيةأ

 

مجموعات والج ات المانحة والتخصصات  المجلس مرادعة المعايير من أفراد يمثلون مجموعة واةعة من المنامات/يتكّون  

  ويحدد المجلس المنامات   أةاللين هم أنبس م يمثلون شريحة واةعة من مجتمع األعمال المتعلقة باأللغام لألغراض اإلنساني 

 للعضويةأ  المؤهلينواألفراد غير المنتسبين 

 

 فريق توجيه المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  . 2ب.

 

 الشروط العامة  2.1ب.

التنبيلية واإلشرا  علل أعمال مجلس    باأللغام اإلرشادات  المتعلقة  الدولية لألعمال  المعايير  توديه  فريق  المرادعة  يقدم 

 وفرق العمل التقني المعنّية بالمعايير الدولية لألعمال المتعلّقة باأللغامأ 

 

اإلرشاد ويقدم  بالغرض،  باأللغام  المتعلقة  لألعمال  الدولية  المعايير  عمل  يطار  وفاء  التوديه  فريق    االةتراتيجي   يضمن 

الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام وددواها بما يتماشل مع احتيادات  اةتمرارّية اتّساق المعايير    ضمانوالتوديه السياةاتي ل

القطاا المتطّورة في ظّل التغييرات العالميةأ ويحرص فريق التوديه علل القيام ب لو الم ام بشكل  أةاةي من خالل مرادعة  

 خّطة العمل الخااّلة بالمعايير الدولية لألعمال المتعلّقة باأللغام واعتمادهاأ

 

  يقوم فريق التوديه بالتدقيق بالتبااليل التقنّية للمعايير الدولية لألعمال المتعلّقة باأللغام، ولكنّه مسؤول عن يدارة الجودة   ال

الحرص علل أن تتم الياغة معايير دديدة أو تعديل المعايير الدولية لألعمال  باإلضافة يلل  وهي وظيبة غايةا في األهمّية  

في المعيار الدولي لألعمال    االمنصوص علي   المبادئ التودي ّيةماشل مع خّطة العمل المعتمدة ومع  المتعلقة باأللغام بما يت 

 أ 100أ1المتعلقة باأللغام 

 

يكون مجلس المرادعة متنوا التركيب فيما يتعلق بالخبرات والعرق والنوا  علل أن  ومن وادب فريق التوديه أن يحرص  

ا مع الاالدتماعي والخلبية الثقافية كما تنصّ   مبادئ  أحكام المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام وأن يتناوب األعضاء تماشيا

بمرادعة تركيبة المجلس بشكل     يقوم  ه أ ال يحدّد فريق التوديه تناوب أعضاء مجلس المرادعة بشكل  مباشر، ولكّن التودي ّية

 المناوبةأ دورّي ويعطي اإلرشادات المناةبة للرئيس والمجلس في حال برزت الحادة يلل 

 

 

 

 

  الملحق ب

   (معياري)

ألعمال  لمعايير الدولية لالهيكلة اإلدارية ل

 المتعلقة باأللغام 
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 العامة  واألمانة  منصب الرئيس 2.2ب.

هلا النحو فإن دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام منتدبة لتطوير معايير األعمال المتعلقة باأللغام والون ا، وعلل  

دة لألعمال المتعلقة باأللغامأ يكون رئيس فريق التوديه عضو  دائرة األمم المتحيشغل ما رئيس    األمانة العامةمنصب الرئيس و

 دائم يتمتع بكامل حقوق العضوية/التصويهأ 

 

يتبع للرئيس في كافة األمور  التوديه ويتولل مركز دنيف الدولي ألنشطة يزالة األلغام لألغراض اإلنسانية أمانة ةّر فريق  

 المتعلقة ببريق التوديهأ ليسه أمانة فريق التوديه عضو مصّوت في البريقأ 

 

 األعضاء  2.3ب.

ا( و برنامج األمم يُعدّ فريق التوديه هيئة يداريّة تتألف من أعضاء يمثلون دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام )رئيسا

ومركز دنيف الدولي ألنشطة يزالة  مائي ومنامة األمم المتحدة للطبولة ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع المتحدة اإلن 

 أ  مانحة اتود  لألعمال المتعلقة باأللغام  والسلطات الوطنيةاأللغام لألغراض اإلنسانية 

 

فريق  لألغراض اإلنسانية كأعضاء دائمين في    ويعمل ممثلو كيانات األمم المتحدة ومركز دنيف الدولي ألنشطة يزالة األلغام

التوديهأ وتعيّن كيانات األمم المتحدة مديراا يمثّل كّل من منامات اأ ويشغل مدير المنامة الحالي مقعد ممثّل مركز دنيف  

 الدولي ألنشطة يزالة األلغام لألغراض اإلنسانيةأ

 

  مناوبةا   فريق التوديهللعمل كأعضاء في    الج ات المانحة و  قة باأللغاملألعمال المتعلّ ممثلي السلطة الوطنية  فريق التوديه  يدعو  

وتنتخب  مشاورات بين الج ات الباعلة األخرى ضمن فئة العضوية الخاالة ب مأ    بعديتم ترشيح هؤالء الممثلين  ولمدة عامينأ  

الوطنية   مالسلطة  باأللغام  المتعلّقة  ادتماعات  في  مثل ا  لألعمال  المدراءخالل  المتعلقة    بين  لألعمال  باأللغام  الوطنيين 

، أو في حالة  يبترض في ا باألعضاء التناوبالسنوات التي    ، أو غيرها من المنتديات المناةبة، فيومستشاري األمم المتحدة

مرادعة هلا    تمّ ت و أ  بريق التوديهل  ممثالا ية رئيسه  لل تسمعالمتعلقة باأللغام    األعمالدعم   ووافق فريق اةتقالة أحد األعضاءأ  

 فريق الدعمأ  التعيين كل عامين، أو عند تغيير رئيس 

 

 أ آن  واحدفي  مجلس المتابعةو فريق التوديهمن  لتمثيل ا في كّل   نبسه لمنامة ما أن ترشح الشخص ال يسمح

 

 المبادئ التوجيهيّة لفريق التوجيه  2.4ب.

 العادية  فريق التوجيه اجتماعات  1أ4أ2بأ

ا واحداا في السنة علل األقل قبل االدتماا السنوّي األول لبريق التنسيق المشترك  ا عاديا يجب أن يعقد فريق التوديه ادتماعا

 بين الوكاالت لألعمال المتعلقة باأللغامأ

 

 خاصة فريق التوجيه ال اجتماعات    2أ4أ2بأ

 ين توفّرت الشروط التالية:  خاالةيمكن لبريق التوديه أن يعقد ادتماعات 

ا ببيان حول الغرض من االدتماا الخاص؛  بناءا علل طلب عضوين علل األقل (أ  مدعوما

ا ببيان حول الغرض من االدتماا الخاص؛  (ب   بناءا علل طلب مجلس المرادعة مع موافقة رئيسه مدعوما

 التنسيق المشترك بين الوكاالت لألعمال المتعلّقة باأللغامأأو بتوديه  من رؤةاء فريق  (ت 

 

 تحضير االجتماعات  3أ4أ2بأ

نيابةا عن الرئيس بتعميم اقتراح موعد ومكان وددول عمل أولي الدتماا    العامة   األمانةيجب أن يقوم رئيس فريق التوديه أو  

ا علل االتوديه فريق  ألقّل من موعد االدتماا المقترحأ ، ويبّضل أن يحصل التعميم قبل  ال ين يوما

 

اأ  يحّق ألعضاء فريق التوديه اقتراح موعد  بديل شرط احترام فترة اإلشعار التي تبلغ  ال ين يوما

 

ا قبل انعقاد   ، يمكن اقتراح أّي يضافات علل ددول األعمال في خالل فترة أقصاها خمسة عشرة يوما متل تّم االتباق علل موعد 

 يضّم ددول األعمال الن ائي أّي مسألة يقترح ا أّي من األعضاءأ االدتمااأ يمكن أن
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  يتّم يرةال نسن عن ددول األعمال الن ائي ومحاضر مجلس المرادعة ولمحة عامة عن فرق العمل التقني المعنّية بالمعايير 

عيار دولي لألعمال المتعلقة وةجالت الحضور وتلخيص من البحة واحدة لكّل م  الحالية  الدولية لألعمال المتعلّقة باأللغام

 باأللغام ةيتم عرضه وأي و يقة أخرى ذات اللة يلل كافة األعضاء قبل عشرة أيام علل األقل من موعد انعقاد االدتمااأ

 

    الحضور 4أ4أ2بأ

ادتماعات فريق التوديه هي دلسات مغلقة يمكن حضورها شخصياا أو عن بُعدأ يذا عجز عضو دائم في فريق التوديه عن 

أن يكون    المناوبيمثل منامتهأ ال يجوز للعضو    مناوبحضور ادتماا ةواء شخصياا أو عن بُعد، يجوز له تعيين عضو  

 عضو حالي في فريق التوديهأ 

 

، بما في ذلك المنامات األعضاء في مجلس  ه يحضار شخص يضافي واحد يعمل في منامت ميحق ألعضاء فريق التودي 

ا علل  قبل خمسة عشر    العامة  األمانة اإلخطار كتابياا يلل الرئيس/  وينبغيأ  ودعم مالبريق  ادتماا  المرادعة، لحضور   يوما

 األقل من االدتماا المعنيأ

 

لإلدابة علل األةئلة المتعلقة بتطوير  كامل لبريق التوديه أو قسم منه  لحضور ادتماا    مجلس المرادعة دعوة رئيس  يمكن  

    أ فريق التوديهبدعوة من رئيس    أن تحضر  كما يمكن ألطرا  أخرىمطروح لالعتمادأ  دولي لألعمال المتعلقة باأللغام    معيار

   

 تصريف األعمال  5أ4أ2بأ

ن يقوم رئيس فريق التوديه بافتتاح ادتماا البريق واختتامه؛ كما  يجري فريق التوديه ادتماعاته باللغة اإلنجليزيةأ يجب أ

يدير الرئيس المناقشة ويحرص علل التقيد بالمبادئ التودي ّية ويمنح الحق في الكالم ويطرح األةئلة ويعلن القراراتأ ويجب  

التودي يّة،   المبادئ  الناامية، مع مراعاة  النقاط  الناام في أي  يحافظ  و  اءات باإلدر  ويتحكمعلل الرئيس أن يبه في  علل 

 أ بريق التوديهلادتماا 

 

فريق  يبه رئيس  يجب أن  ي ارة نقطة ناام في أي وقه، و  العامة  األمانة ألي عضو أو    يمكنأ ناء مناقشة أي مسألة،  في  

  أن   يجبيطرح االةتئنا  للتصويه علل البورأ  فألي عضو أن يطعن في الحكم    كما يمكنعلل البورأ    المسألةفي    التوديه

 يال الحكم في النقطة الناامية ةارياا ما لم يتم نقضه باألغلبية البسيطة ألالوات األعضاء الحاضرينأ 

 

 دور الرئيس  6أ4أ2بأ

ا للمبادئ التودي ّية المبينة هناأ   غل هلا المنصب من يشيكون رئيس فريق التوديه مسؤوالا عن عقد ادتماعات البريق وفقا

مدير دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ويتبع لبريق التنسيق المشترك بين الوكاالت لألعمال المتعلقة باأللغامأ 

 ( من هلا الملحقأ 1اختصاالات رئيس فريق التوديه، رادع المرفق )للمزيد من التبااليل حول 

 

 العامة  األمانةدور  7أ4أ2بأ

عن تنسيق التخطيط والتنايم لكافة ادتماعات فريق التوديه بالتعاون مع رئيس   ةبريق التوديه مسؤول األمانة العامة لكون  ت 

الدتماعات والقرارات وحبا ا وتعميم المعلوماتأ ويؤّمن عن ينتاج الو ائق الداعمة وةجالت ا  ةكون مسؤول ت البريقأ كما  

اإلنسانية لألغراض  األلغام  يزالة  الدولي ألنشطة  للمزيد من  ت   التي  العامة  األمانة  مركز دنيف  التوديهأ  فريق  لرئيس  تبع 

 ( من هلا الملحقأ 1بريق التوديه، رادع المرفق )ل العامة  مانة األ التبااليل حول اختصاالات

 

 دور األعضاء  8أ4أ2بأ

يكون أعضاء فريق التوديه مسؤولين عن تقديم اإلرشاد االةتراتيجي والتوديه السياةاتي لدى مرادعة خّطة عمل مجلس  

فيحرص   واعتمادها؛  أن  المرادعة  والمنقحة    تتماشلعلل  الجديدة  باأللغام  المتعلقة  لألعمال  الدولية  الالمعايير  مبادئ  مع 

وأن يكون مجلس المرادعة متنوا التركيب فيما    10أ01المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  الملكورة في  التودي ية  

الثقافية  والنوا االدتماعي والخلبية  بالخبرات والعرق  أحكام  يتعلق  باأللغام   ويتماشل مع  المتعلقة  الدولي لألعمال  المعيار 

أ يمثّل األعضاء الدائمون منّامات م الخااّلة بينما ينبغي أن يسعل األعضاء المناوبون يلل تمثيل اآلراء الشاملة لبئة  10أ01

 ( من هلا الملحقأ 1عضوّيت مأ للمزيد من التبااليل حول اختصاالات أعضاء فريق التوديه، رادع المرفق )

 

 محاضر االجتماعات  2.4.9ب.

اأ تضّم المحاضر ما  ت أن  األمانة العامة  يجب علل   قوم بتعميم محاضر ادتماعات فريق التوديه في ظر  خمسة عشرة يوما

 يلي:
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 ةجّل الحضور؛  (أ

 تلخيص عن المسائل األةاةية التي تّمه مناقشت ا؛ (ب 

 ةجّل القرارات المتّخلة؛ (ت 

 المسؤوليات والجداول الزمنية التقريبيةأوقائمة بإدراءات المتابعة يضافةا يلل  (ث 

 

 مبادئ صنع القرار  2.4.10ب.

تعكس يدراءات اتخاذ القرار داخل فريق التوديه مبدأ توافق اآلراء حيثما أمكن ذلكأ لللك، يسعل رئيس فريق التوديه يلل  

 التوالل يلل التوافق في اآلراء من خالل النقاش وحّث دميع األعضاء علل المشاركةأ 

 

، م ّمةقرار بشأن نقطة  الوالول يلل  الحاالت التي يتعلر في ا توافق اآلراء، يمكن لألعضاء أن يطلبوا تصويتاا لبرض    في

 والقطااأ  مجلس المرادعةللتأخير في اتخاذ القرار عواقب ةلبية علل عمل  في حال كانو

 

 قواعد التصويت  2.4.11ب.

عضو آخر هلا الطلب حتّل تتم   يؤيّدئيس االنتقال للتصويهأ يجب أن  يمكن ألي عضو أن يدعو للتصويه عبر الطلب من الر

المباشرة بالتصويهأ يكّرر رئيس فريق التوديه المسألة التي ةيتم التصويه علي ا مباشرة قبل التصويه حتل يتضح لجميع  

ا   أاألعضاء تبااليل اأ يتم تسجيل هلا الكالم بدقّة في المحاضر للردوا يلي ا الحقاا

 

يذا كانوا    من فريق التوديهعلل األقل لتمريرو )خمسة من يدمالي ةبعة أعضاء    يتطلب التصويه علل أي قرار أغلبية الثلثين

فريق  علل األقل من األعضاء الخمسة الدائمين في  أعضاء   ال ة    يصوت(أ ضمن هلو األغلبية، يجب أن  دميعاا  حاضرين

ا  ا ييجابيا أعضاء   يمثلون أربعةاضرين،  أعضاء ح  خمسة  لبريق التوديهيجب أن يكون النصاب القانوني  وأ  التوديه تصويتا

لعضو اللي  الخااّلة بابحقوق التصويه    فريق التوديه اللين يحضرون ادتماا    المناوبونأ يحتبظ األعضاء  علل األقل  دائمين

 يمثلونهأ

 

 (أ 5أ4أ2أالقسم ب رادعنقطة ناام أغلبية بسيطة من األعضاء الحاضرين )أّي يتطلب التصويه علل 

 

يجب تسجيل  كما  أ  أيّدووللتصويه و  باإلضافة يلل األعضاء اللين دعواي محضر االدتماا،  يجب تسجيل طلب التصويه ف

 سلبيةأ ال يجابية واإلالقرار الن ائي في المحضر، بما في ذلك عدد األالوات 

 

 اتخاذ القرارات عن بعد  2.4.12ب.

لمعايير دولية لألعمال  تس يل االعتماد الرةمي    ومن أدلفي بعض الحاالت  يمكن لبريق التوديه أن يتّخل قرارات عن بُعد  

 المتعلقة باأللغام من قبل فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت لألعمال المتعلقة باأللغامأ أّما هلو الحاالت، ف ي كالتالي:

 ل ادتماا فريق التوديه؛ لم يتم التوالل يلل قرار في خال (أ

أدى النقاش حول نقطة محددة من ددول األعمال في ادتماا لبريق التوديه يلل طلب الحصول علل مزيد من المعلومات   (ب 

 من عضو واحد أو أكثر؛

 ؛ مجلس المرادعةأ ناء االدتماا علل تقديم المزيد من األدلة من قبل في قرار تم اتخاذو اعتمد  (ت 

اأ  تتخّطلأو يتعلر عليه االدتماا لمدة  توديهفريق الو/أو ال ينعقد  (ث   ا ني عشر ش را

 

عبر ، بتعميم رةالة   عنهنيابةا األمانة العامة    أو  فريق التوديهعن بُعد، يقوم رئيس  حصل  يدراء  علل  االحتجاج  تّم  في حالة  

طة التي ةيتم تناول ا عن بُعد  أن يرادع محتوى هلو الرةالة الارو  المحيطة بالنق ينبغيلكتروني علل األعضاءأ اإلبريد ال

ا ل)بما في ذلك الخلبية الخاالة بالمسألة( و أو    محاضروأي مرادع ذات اللة بال  التي درت حتل الساعةلمناقشات  تلخيصا

  المسألة يجب تلخيص  كما  األعضاء(أ    لتس يل عملّية الردوا يلي ا من قبلأخرى )يجب يرفاق ا بالرةالة    مناقشاتةجالت  

أ ينبغي تلكير األعضاء للتصويهواضح ومودز في البريد اإللكتروني، بما في ذلك الموعد الن ائي    التي ةيتم البه في ا بشكل  

 وا بأالوات م قبل الموعد الن ائي المحددأأدناو( ةيسود يذا لم يدل رادعه )بأن يدراء الصم

 

 إجراء الصمت 

أ  ، من أدل تبادي الوالول يلل حائط مسدود في عملّية النع القرارلصمهعن بُعد إلدراء ا  عمليات النع القراركافة  تخضع  

، يسجل التصويه كتصويه  انت اء الم لةعن بعدأ بعد    حول مسألة معّينةن لإلدالء بأالوات م  ي أةبوع  م لة يكون لألعضاء  و
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  لما يراووقه اإلضافي وفقاا  منح هلا ال  يمكنألعضاء أةبوعين يضافيين للردأ  أن يطلب اييجابيأ في ظرو  اةتثنائية، يمكن  

ا رئيس   أ فريق التوديه مناةبا

 

 مجلس مراجعة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  . 3ب.

 

 الشروط العامة  3.1ب.

يقوم    أ  باأللغاملمعايير الدولية لألعمال المتعلقة  إلطار عمل االمدخالت التقنية    توفيرلالمستوى األعلل  مجلس المرادعة  يشّكل   

لألعمال المتعلقة باأللغام،  ّم تقدّم يلل فريق التوديه لمرادعت ا دديدة أو منقحة مجلس المرادعة باعتماد و ائق معايير دولية 

   أن يوافق علي ا فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت لألعمال المتعلقة باأللغامأقبل 

 

لية لألعمال المتعلقة باأللغام بالغرض، من خالل توفير المدخالت البنية المتوافقة يضمن مجلس المرادعة وفاء المعايير الدو

مع االحتيادات المتطورة لقطاا األعمال المتعلقة باأللغامأ كما يبوض مجلس المرادعة أعضاءو أو فرق العمل التقني المعنية 

الدو المعايير  لتطوير  باأللغام  المتعلقة  لألعمال  الدولية  والمالحاات  بالمعايير  األلية  لشأن  باأللغام التقنية  المتعلقة  عمال 

 وبروتوكوالت االختبار والتقييمأ

 

 العامة  األمانة منصب الرئيس و 3.2ب.

 أوالون التطوير معايير األعمال المتعلقة باأللغام  من قبل الجمعية العامة  دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام منتدبة  

يسّمي رئيس دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام رئيس مجلس مرادعة من داخل الدائرةأ ليس رئيس مجلس المرادعة  

 أ عضو مصّوت في المجلس

 

يتبع للرئيس في كافة األمور  و  مجلس المرادعةيتولل مركز دنيف الدولي ألنشطة يزالة األلغام لألغراض اإلنسانية أمانة  

 أ المجلسعضو مصّوت في  مجلس المرادعةأ ليسه أمانة ةّر بالمجلسالمتعلقة 

 

 العضوية  3.3ب.

 الوظيفية  المجموعات  3.3.1ب.

لضمان تمثيل واةع لقطاا األعمال المتعلقة باأللغام، يتم تخصيص فترات عضوية لمنامات األعمال المتعلقة باأللغام، ضمن 

( مدارس  3؛  الج ات المانحة(  2( الشركات التجارية /المتعاقدون؛  1الوظيبية هي:    المجموعاتالوظيبيةأ هلو    المجموعات

األلغام لألغراض اإلنسانية؛   التنبيل؛  ( و4يزالة  الحكومية /5حدة دعم  الدولية غير  المنامات  المتعلقة   منامات (  األعمال 

المتّحدة(؛  6باأللغام؛   األمم  في  السالم  )تعمل في مجال حبظ  الوطنّية؛  7( عسكرية  البرامج  الوطنية غير 8(  المنامات   )

باأللغام المتعلقة  المستقلّ 9؛  9الحكومية/ منامات األعمال  المنتسبة/  العضوية  ( غير  فترات  أكبر عدد من  يتم تخصيص  ةأ 

 أ (10أ01المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام من  3أ12الوظيبية )رادع القسم  المجموعاتلمنامات لكّل من 

مم  يُعدّ األعضاء من مركز دنيف الدولي ألنشطة يزالة األلغام لألغراض اإلنسانية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومنامة األ

  المتحدة للطبولة ودائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع أعضاءا دائمين ويتمّ 

 أ  ةوظيبي  مجموعةدزءاا من   تمثيل م ككيانات فردية وليسوا

 األعضاء   3.3.2ب.

الوظيبية الملكورة   المجموعاتلمنامات األعمال المتعلقة باأللغام ضمن  في مجلس المرادعةعضوية  فتراتيتم تخصيص 

 (أ 5أ3أ3 أب  رادعأفراد يعملون في تلك المنامات ويستوفون المؤهالت المطلوبة ) شغل ا من قبل أعالو ويجب 

 

ل أي كيان أو  توظيف األعضاء غير المنتسبين من قب   يجبألفرادأ ال  ل  المنتسبةالعضويات غير  يخّصص مجلس المرادعة  

 أ في مجلس المرادعةضو أخرى عمنامة 

 

أعضاء   ليعمل  المرادعة  البضلل  مجلس  بشكل  عام،لمصلحة  باأللغام  المتعلقة  األعمال  للمصالح  من    لقطاا  السماح  دون 

يُطلب    يمكن أن اأ  يبرز ود ة نار المنامة التي يمثلأن    مجلس المرادعةأ يجب علل عضو  تطغل  أنالشخصية أو التنايمية  

 أ ايعملون في  يالت   ةالوظيبي  المجموعةمعينة التعبير عن ود ة نار  حاالت  من العضو في  

 

 
 تت ّمن المنظمات الوطنية غير الحكومية والشركات الوطنية التجارية والمتعاقدين والمنظمات القطرية لمامال المتع قة باأللغا   9
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 الحد األقصل لعدد أعضاء المجلس لضمان فعاليته وة ولة يدارته هو  ال ون عضوااأ 

 

 افقة علي األلموالوظيبية لمجلس المرادعة علل فريق التوديه  المجموعاتويجب أن تُعرض اقتراحات التغييرات في 

 

 آلية اختيار األعضاء  3.3.3ب.

يقوم رئيس  يشغر مركز عضوية  عندما المرادعة،  العامة   بواةطة ،  مجلس  بإخطار  ل  األمانة  المجموعة  لمجلس،  منامات 

التي ترغب  وأ  مجلس المرادعةببرالة االنضمام يلل  المعنّية  الوظيبية   المنامات  كعضو أو مراقب    أن تصبحيجب علل 

  مجلس المرادعةعن االهتمام عن طريق البريد اإللكتروني يلل رئيس    في مجلس المرادعة أن تقدم تعبيراا (  7أ3أ3رادع بأ)

المنامات الم تمة  الئحة  ويقدم الرئيس    التي أعربه عن اهتمام المنامات  ابسجل    هلا األخيريحتبظ  وأ  األمانة العامة  بواةطة

يتم    ،مجلس المرادعةللنار في اأ يذا لم يتم التوالل يلل توافق في اآلراء بشأن اختيار منامة عضو في    مجلس المرادعةيلل  

 (أ 12أ5أ3رادع بأ) اللجوء يلل التصويه للبّه في المسألة

 

 آلية اختيار ممثلي األعضاء  3.3.4ب.

 

ا  مجلس المرادعةممثلي المنامات األعضاء في منصب يجب يرةال الترشيحات ل األمانة  بواةطة ، المجلسيلل رئيس  خطيا

 أالعامة

 

 (أ 5أ3أ3رادع بأللمؤهالت التمثيلية المطلوبة ) المرشحينيجب أن تضمن المنامات اةتيباء الممثلين 

 

و المحتمل قابل للتطبيق ويبيد مجلس أعضاء غير منتسبين يذا كان الملف الشخصي للعض أن يعين مجلس المرادعة  يمكن  

 أ المرادعة

 

الترتيبات توفير  الالزمة  ينبغي  تنوا    واألحكام  الجغرافيةالتمثيل  لتعزيز  النوا االدتماعي والخلبّية  ترشيح   لدى  من حيث 

  ردالا وأن ترشح  أن ترّشح امرأة يذا كان الممثل السابق ردلاةتبدال ممثل ا، يجب تنوي منّامة  ماممثلين أعضاء دددأ عند

لللكأ   ينبغي أن يتضمن طلب الترشيح تبريراا ، فتعلّر هلا األمر علل المنامة العضويذا و أ ابق امرأةفي حال كان الممثل الس

 تناوب الممثلين من خلبيات دغرافية مختلبة عند تغيير ممثل مأ مبدأ علل المنامات مراعاة   كما ينبغي

 

ا إلن اء أو تمديد  أو رئيسه  يمكن ألعضاء المجلس وينبغي يرةال    أتمثيل العضو ألي ةبب من األةباب   أن يطلبوا تصويتا

يتم   أالمجلس  ادتماعاتخالل  بواةطة البريد اإللكتروني أو في    األمانة العامةوالطلبات يلل الرئيس من خالل    االقتراحات

ا بواةطة ال  نت اءبايبالغ دميع أعضاء المجلس   بتصويه عام   االموافقة علي بريد اإللكتروني وتتم  العضوية ين لم يكن طوعا

 أ (5أ3أ3بأ  رادع)

 

 مؤهالت الممثلين  3.3.5ب.

 ينبغي علل مرشحي مجلس المرادعة أن يتمتعوا بالمواالبات التالية: 

 

منامة   .أ لحساب  يعمل  الأن  التوظيبية  المجموعات  يحدى  يلل  البقرة  تنتمي  في  الدولي    4أ12مدردة  المعيار  من 

 ؛10أ01 ألعمال المتعلقة باأللغامل

أن يكون قد عمل لسبع ةنوات علل األقل في قضايا األعمال المتعلقة باأللغام في أحد مكونات األعمال المتعلقة  .ب

 الخمسة أو أكثر؛ باأللغام

 دولية لألعمال المتعلقة باأللغام؛ أن تكون لديه خبرة وتطبيق عملي في المعايير ال .ج

حول الياغة معايير دديدة أو تعديل المعايير الدولية لألعمال المتعلقة   ودودةقديم نقد ببعالية أن يكون قادراا علل ت  .د

 ؛ إلنجليزية خالل أةبوعين من تسلم ا باأللغام باللغة ا

أن يمتلك م ارات العمل كبريق واالتصال خاالة في وةائل اإلعالم اإللكترونية وقادر علل تقديم نقد بنّاء وحلول  و .ه

 ابتكارية للمشاكلأ

 

 غير المنتسبين  األعضاء 3.3.6ب.

من حيث    ألي منامة  ينمنتسب   غيرأعضاء  شمل مجلس المرادعة  ي   ،األلغامب   األعمال المتعلقةل واةع لمجتمع  ي لضمان تمث 

وتبترض عضوية األعضاء غير المنتسبين في مجلس المتابعة أال يعملوا في منّامة لدي ا تمثيل حالي في المجلس، أ  آرائ م
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أن تكون لدي م  األعضاء غير المنتسبين ينبغي علل  أاألعضاء في مجلس المتابعةمنامات اليحدى مع عملوا و حتّل ين ةبق

باأللغام بشكل عام وفي مجلس المرادعة بشكل  خبرة واةعة تعتبر ذات فائدة في عملية   المتعلقة  الدولية لألعمال  المعايير 

 خاصأ 

 

 المراقبون  3.3.7ب.

يتم  أ ولن يكونوا قادرين علل التصويه ولن يطلب من م ذلكحالة المراقب متوفرة، وبينما النقد مرحب به من قبل المراقبين،  

في مجلس المرادعة مراقبون في    لن يكون للمنامات األعضاء ي المجلسأعلل التصويه العام ف ددد مراقبينعيين ت ح اقترا

 المجلسأ تحال المنّامات بمراقب واحد في مجلس المرادعةأ 

 

 عضوية المنظمات األعضاء مدة   3.3.8ب. 

بعملّية األمانة العامة  بدأ  ت و  أةنوات  خمسكل  عضوية المنامات    تجديدوية منامة مدّة زمنية معينةأ ولكن، يجب  ال تحدّ عض

عضوية المنامات، ينبغي النار في العوامل    تجديدقبل  ال ة أش ر علل األقّل من انقضاء فترة السنوات الخمسأ لدى    التجديد

 التالية:

 مشاركة ممثل المنامة بنشاط في االدتماعات وفرق العمل التقني وأنشطة مجلس المرادعة األخرى؛  •

 االهتمام من المنامات غير األعضاء من المجموعة الوظيبية نبس ا؛اإلعراب عن  •

 النار في توازن التمثيل في مجلس المرادعة واةتمرارّية العضوية؛   •

 (أ 4أ3أ3وةجل المنامة فيما يتعلق بنوا الممثلين االدتماعي وتنّوع م )رادع بأ  •

 

 ويت اأيمكن أن ينار مجلس المرادعة في منح البة مراقب لمنامة انت ه عض

  

ال ينطبق تجديد العضوية علل األعضاء الدائمين كبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  

للطبولةومنامة األ المتحدة  لودائرة    مم  المتحدة  الدولي ألاألمم  باأللغام ومركز دنيف  المتعلقة  األلغام  نشطة  ألعمال  يزالة 

 أيتعلّق بالنوا االدتماعي فيما مؤةسات بسياةة التناوبأن تلتزم هلو الجب وي لألغراض اإلنسانيةأ 

 

   مدة خدمة ممثلي األعضاء واألفراد غير المنتسبين 3.3.9ب.

تبلغ مدّة الخدمة القياةية لممثلي األعضاء األفراد واألعضاء غير المنتسبين خمس ةنواتأ يمكن لمجلس المرادعة تمديد هلو 

حد  أقصل ألي ةببأ ينبغي أن تتبع التغييرات في األفراد اعتبارات النوا االدتماعي والتنوا الجغرافي  المدة خمس ةنوات ك

 (أ 4أ3أ3)رادع بأ

 

 

 ن والمتخصص  3.4ب.

  ادتماعات المجلس أو   خطة عمل مجلس المرادعة لحضور  فيمجاالت محددة ذات أهمية  في  ن  ي المتخصص  يمكن دعوة

ن  ووال يعتبر المتخصص    ليكونوا أعضاء في ادتماعات المجلس أو لتقديم النقد عن طريق البريد اإللكتروني عند اللزومأ

 أن يشاركوا في عملية النع القرارأ   مأعضاء في المجلس وال يمكن 

 

 المبادئ التوجيهيّة لمجلس المراجعة 3.5ب.

 جتماعات مجلس المراجعة العادية ا 3.5.1ب.

ا واحداا في السنة علل األقل  مجلس المرادعة  يجب أن يعقد   ا عاديا مدراء البرامج الوطنية  االدتماا السنوّي ل  علل هامشادتماعا

 ومستشاري األمم المتحدةأ  

 

 جتماعات مجلس المراجعة الخاصة ا   3.5.2ب.

 خاالة للمجلسأ ادتماعات  يدعو يللأن  لرئيس مجلس المرادعةيمكن 

 

 تحضير االجتماعات  3.5.3ب.

يقوم رئيس   أن  المرادعةيجب  العامة  أو    مجلس  أولي  األمانة  اقتراح موعد ومكان وددول عمل  بتعميم  الرئيس  نيابةا عن 

ا علل األقّل من موعد االدتماا المقترحأمجلس المرادعةالدتماا   ، ويبّضل أن يحصل التعميم قبل  ال ين يوما
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اأ عة مجلس المراديحّق ألعضاء   اقتراح موعد  بديل شرط احترام فترة اإلشعار التي تبلغ  ال ين يوما

 

ا علل األقل  يتّم يرةال نسن عن ددول األعمال الن ائي وأي و يقة أخرى ذات اللة يلل كافة األعضاء قبل واحد وعشرين يوما

 من موعد انعقاد ادتماا المجلسأ 

 

ا قبل انعقاد االدتمااأ   تعديالتأّي  تقديميمكن   علل ددول األعمال في خالل فترة أقصاها خمسة عشرة يوما

 

 الحضور    3.5.4ب.

 شخصياا أو عن بُعدأمجلس المرادعة  دتماعات يمكن حضور ا

 

عن حضور ادتماا ةواء شخصياا أو عن بُعد، يجوز له تعيين عضو مناوب  مجلس المرادعة  في  أو مراقب  يذا عجز عضو  

األمانة    وينبغي اإلخطار كتابياا يلل الرئيس/  أمجلس المرادعةامتهأ ال يجوز للعضو المناوب أن يكون عضو حالي في  يمثل من 

   أ المعنينيابةا عن العضو    التصويهالمناوبين الحاضرين  عضاء  أليحق لقبل  ال ة أيام علل األقل من االدتماا المعنيأ    العامة

   

 تصريف األعمال  3.5.5ب.

واختتامه؛   المجلسبافتتاح ادتماا  مجلس المرادعة  ادتماعاته باللغة اإلنجليزيةأ يجب أن يقوم رئيس    مجلس المرادعةيجري  

ويحرص علل التقيد بالمبادئ التودي ّية ويمنح الحق في الكالم ويطرح األةئلة ويعلن القراراتأ    المناقشات  كما يدير الرئيس

ويجب علل الرئيس أن يبه في النقاط الناامية، مع مراعاة المبادئ التودي ّية، ويتحكم باإلدراءات ويحافظ علل الناام في  

 أ لمجلس المرادعةأي ادتماا 

 

مجلس  ي ارة نقطة ناام في أي وقه، ويجب أن يبه رئيس    األمانة العامةكن ألي عضو أو  في أ ناء مناقشة أي مسألة، يم

أن  في المسألة علل البورأ كما يمكن ألي عضو أن يطعن في الحكم فيطرح االةتئنا  للتصويه علل البورأ يجب  المرادعة  

 طة ألالوات األعضاء الحاضرينأفي النقطة الناامية ةارياا ما لم يتم نقضه باألغلبية البسي  الرئيس يال حكم

 

 دور الرئيس  3.5.6ب.

ا للمبادئ التودي ّية المبينة هناأ للمزيد من التبااليل   المجلسمسؤوالا عن عقد ادتماعات  مجلس المرادعة  يكون رئيس   وفقا

 ( من هلا الملحقأ 2، رادع المرفق )مجلس المرادعةحول اختصاالات رئيس 

 

 

 العامة  األمانةدور  3.5.7ب.

مع  مجلس المرادعةأ وبالتنسيق  عن تنسيق التخطيط والتنايم لكافة ادتماعات    ة مسؤولمجلس المرادعة  األمانة العامة لكون  ت 

  األمانة العامة تبع  ت وعمم المعلوماتأ  ي الو ائق الداعمة وةجالت االدتماعات والقرارات واألمانة العامة  نتج  ت   المجلس،رئيس  

( من هلا  2، رادع المرفق )مجلس المرادعةاألمانة العامة لمزيد من التبااليل حول اختصاالات  أ للمجلس المرادعةلرئيس  

 الملحقأ 

 

 دور األعضاء  3.5.8ب.

المرادعة أو الرئيس المتعلقة بالنقد أو  مجلس  األمانة العامة لاالةتجابة لطلبات  مسؤولين عن  مجلس المرادعة  يكون أعضاء  

المساهمة في و ائق المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام، مثال المعايير الدولية الحالية أو الجديدة أو المنقحة والمالحاات  

 يقة أخرى ت ّم المجلسأ   التقنية بشأن األعمال المتعلّقة باأللغام وبروتوكوالت االختبار والتقييم وخطة عمل المجلس أو أي و

كما ينبغي علل األعضاء تقديم نقد مطلع وبناء واقتراح نّص دديد مبّصل أو مخاو  واضحة عند الردّ علل طلبات النقد بدالا  

 من بيانات عامةأ 

الموقف المشترك  مدخالت من زمالئ م في المنامات األعضاء وتمثيل  السعي للحصول علل  يكون األعضاء مسؤولين عن  

 يجب أن تتم كافة مدخالت المنامات األعضاء بواةطة ممثلي اأ  منامت مأ ل

علل ةبيل المثال، يمكن   .من الممكن أن يطلب مجلس المرادعة من ممثل اةتنباط رأي المجموعة الوظيبية التي ينتمي يلي ا 

 .الطلب من شركة تجارية عضو اةتنباط آراء شركات تجارية أخرى

 ( من هلا الملحقأ 2التبااليل حول اختصاالات أعضاء مجلس المرادعة، رادع المرفق )للمزيد من 
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 محاضر االجتماعات  3.5.9ب.

اأ تضّم المحاضر    مجلس المرادعةقوم بتعميم محاضر ادتماعات  ت أن    األمانة العامةيجب علل   في ظر  خمسة عشرة يوما

 ما يلي:

 مناقشت ا؛تلخيص عن المسائل األةاةية التي تّمه  (أ

 قائمة بإدراءات المتابعة يضافةا يلل المسؤوليات والجداول الزمنية التقريبية؛ (ب 

 وةجّل الحضورأ  (ت 

 

 إجراءات العمل  3.5.10ب.

الرئيس  معام  يشمل   بالنقد من  المتعلقة  للطلبات  االةتجابة  البريد  العامة  واألمانة عمل مجلس  الطلبات عبر  وتُرةل هلو  أ 

المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام أو بنود محددة من اأ ويتوقع من األعضاء الرد خالل  ق  بو ائ   وتتعلّقاإللكتروني  

اقتراحات بديلة للنص أو  (  ةلبيأو    ييجابييكون  قد  نقد بناء )  أن يأتي الرد علل شكلفترة زمنية محددة ل لو الطلبات، ويبضل  

عضاء المجلس طلب  االعتبار أن األعضاء موافقونأ يمكن أليتم    ،بعد ش روين لم يصل المجلس أّي ردّ  كما هو مطلوبأ  

 تمديد يذا لزم األمر ذلكأ

 

قوم بعد التشاور مع الرئيس يّما بإعادة تقديم نص منقح للنار فيه أو دمج ت لمجلس بتنسيق الردود، واألمانة العامة لقوم  ت و

 ام لمعالجة يدارية يضافيةأ موافقة األغلبية في المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغ

 

ا يدعو يليه دميع األعضاءأ يتم تحديد موعد آخر الدتماا  يعقد مجلس المرادعة،   مرة واحدة في السنة، ادتماعاا حضوريا

مجلس المرادعة يذا لم يتمكن أكثر من نصف األعضاء المدعوين من الحضورأ في االدتماا، يجب مناقشة المسائل ذات  

اأ الصلة، وعند   االقتضاء، يتم اتخاذ قرار حول يدراءات المضي قدما

 

يقوم مجلس المرادعة بوضع خطة عمل، يجب أن يوافق علي ا فريق التوديه، تشكل أةاس عمل المجلس وأي فريق عمل  

ل المتعلقة المعايير الدولية والمالحاات التقنية وبروتوكوالت االختبار والتقييم لألعما  تقنيأ تحدد خطة عمل مجلس المرادعة

 يجب الياغت ا أو مرادعت ا خالل فترة زمنية محددةأ  باأللغام التي

 

 مبادئ صنع القرار  3.5.11ب.

يلل    المجلسمبدأ توافق اآلراء حيثما أمكن ذلكأ لللك، يسعل رئيس    مجلس المرادعة تعكس يدراءات اتخاذ القرار داخل  

 التوالل يلل التوافق في اآلراء من خالل النقاش وحّث دميع األعضاء علل المشاركةأ 

 

 قواعد التصويت  3.5.12ب.

في الحاالت التي ال يتم في ا التوالل يلل توافق في اآلراء، يمكن أن يدعو األعضاء للتصويه من أدل التوالل يلل قرار،  

 عواقب ةلبية علل القطااأ  ال ةيما عندما يكون للتأخير في اتخاذ القرار

 

 هناك نوعان من التصويه: التصويه البسيط أو التصويه العامأ 

 

التي   البسيط للمسائل  البسيط رأي أغلبية األعضاء الحاضرين العتماد االقتراحأ ويتم يدراء التصويه  ويتطلب التصويه 

 تعتبر بشكل عام روتينية وال ددال في ا خالل ادتماا المجلسأ  

 

أن   مجردخالفيةأ ال يمكن طلب التصويه العام بعد التصويه البسيط ل في مسألةلتصويه العام  يلل ارئيس أن يدعو  لل  يمكن

ا واحداا أو أكثر ال يوافق علل النتيجةأ    يحضر لم    فإذا،  مجلس المرادعةيشمل التصويه العام كل عضو من أعضاء  وعضوا

 بأغلبية بسيطةأ التصويه يتم  أيتّم يدراؤو عن بعد، االدتماا المجلسدميع أعضاء 

 

 أ نبسه للتصويهبعد يدراء أي تصويه يجب أن يمضي علل القرار ةتة أش ر قبل طرح الموضوا 

 

والرئيس أن يتخلا القرارات البسيطة  لألمانة العامة من أدل الحد من األمور اإلدارية والبيروقراطية غير الضرورية، يمكن 

يجريا  و باأللغام  التصحيحات  أن  المتعلقة  الدولية لألعمال  المعايير  العام لمجلس  علل و ائق  الرأي  قياس  نية وعبر  بحسن 

 المرادعةأ 
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 اتخاذ القرارات عن بعد  3.5.13ب.

 : ةأن يتّخل قرارات عن بُعد في الحاالت التالي لمجلس المرادعة يمكن 

 ؛ مجلس المرادعةلم يتم التوالل يلل قرار في خالل ادتماا  (أ

ادتماا   (ب  األعمال في  نقطة محددة من ددول  النقاش حول  المرادعةأدى  الحصول علل مزيد من    لمجلس  يلل طلب 

 ؛أو من فريق عمل تقني قبل التصويه  المعلومات من عضو واحد أو أكثر

 ؛عضو أو فريق عمل تقنييم المزيد من األدلة من قبل اعتمد قرار تم اتخاذو في أ ناء االدتماا علل تقد (ت 

اأ  مجلس المرادعة ينعقد الو (ث   أو يتعلر عليه االدتماا لمدة تتخّطل ا ني عشر ش را

 

نيابةا عنه، بتعميم رةالة عبر األمانة العامة  أو  مجلس المرادعة  في حالة تّم االحتجاج علل يدراء حصل عن بُعد، يقوم رئيس  

الارو  المحيطة بالنقطة التي باختصار ووضوح  محتوى هلو الرةالة    يبصلالبريد اإللكتروني علل األعضاءأ ينبغي أن  

ا للمناقشات التي درت حتل الساعة وأي مرادع ذات اللة   ةيتم تناول ا عن بُعد بما في ذلك الخلبية الخاالة بالمسألة وتلخيصا

والموعد الن ائي   أو ةجالت مناقشات أخرى )يجب يرفاق ا بالرةالة لتس يل عملّية الردوا يلي ا من قبل األعضاء(بالمحاضر  

   أ ينبغي تلكير األعضاء بأن يدراء الصمه )رادع أدناو( ةيسود يذا لم يدلوا بأالوات م قبل الموعد الن ائي المحددأللتصويه

 

 آلية التصويت عن بعد  3.5.14بأ

 التصويت العتماد وثائق المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام   3.5.14.1ب.

  ر ي ي و يقة معا  اعتمادالتصويه علل    مجلس المرادعة، وحيث يُطلب من أعضاء  عن بعدبالنسبة للقرارات التي يتم اتخاذها  

باأللغام المتعلقة  لألعمال  ذلك  دولية  في  بما  الدولية  ،  والتقييمالمعايير  االختبار  وبروتوكوالت  التقنية  يمنح  ،  والمالحاات 

ا علل األقل ل األعضاء واحد التصويه علل   يحالأ يجب أن األمانة العامة يلل  ة يلكتروني  رةالة تصويه عبر لوعشرين يوما

تل يتم تنبيل االقتراحأ يذا لم ح األعضاء كل مو يقة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام ردوداا من أكثر من  لثي  اعتماد

األيام السبعة انقضاء  عضو الوته بعد    يرةلأ يذا لم  يضافيةتمديد فترة التصويه لمدة ةبعة أيام  يمكن  ،  تستو  هلو الشروط

ا يدراء الصمه،  يطبّقاإلضافية،   أ يتم التصويه باألغلبية البسيطةأ ويعتبر أّنه الّوت ييجابا

 

 األخرى للقرارات   3.5.14.2ب.

القرار،   اتخاذ  التأخير في  تجنب  أدل  باأللغام  قرار    عدىمن  المتعلقة  ،  (أعالو  رادع) اعتماد و يقة معايير دولية لألعمال 

ا لإلدالء بأالوات م عبر البريد اإللكتروني يلل ب ألعضاء ا يحالإلدراء الصمهأ  عن بعدتخضع القرارات  أربعة عشر يوما

اأ  ، يذا لم  البترة أ بعد انقضاء هلا  األمانة العامة في ظرو   يرةل العضو الوته، يطبّق يدراء الصمه، ويعتبر أّنه الّوت ييجابا

ا ا  منح هلا الوقه اإلضافي وفقا   يمكناةتثنائية، يجوز لألعضاء طلب ةبعة أيام يضافية للردأ   أ لما يراو رئيس المجلس مناةبا

 بسيطةأ الغلبية األيتم التصويه ب 

 

 فرق العمل التقني المعنية بالمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام 4ب.

دديد للمعايير الدولية من خالل ا في عملية تطوير محتوى  يشارك مجلس المرادعة  الوةائل التي  تعتبر فرق العمل التقني  

 : ويتّم اللجوء يلل فرق العمل التقني لسببينالنصوص الحاليةأ ينقّح و لمتعلقة باأللغاملألعمال ا

 

لدخول في مناقشات تبصيلية حول محتوى المعايير في امحدود  ادتماعات مجلس المرادعة الوقه    ال يسمح (1

للممثلين    فرق العمل التقنيمما يحد من التبادل الثري لود ات النارأ تسمح    عرضه،اللي يتم    ولية لألعمال المتعلقة باأللغامالد

بالمشاركة في المناقشات التبصيلية وتقديم ود ات نار وخبرات منامات م في منتدى أالغر مجلس المرادعة  الم تمين من  

منامات م أ ناء    لتشاور معلعضاء  لأليعطي هلا اإلدراء البرالة  ، من خالل عدد من المناقشات الميسرةأ  المجلسمن ادتماا  

 التطوير؛  آلية

خبراء تقنيين محددين )قد ال يكونون هم أنبس م ممثلين   إشراكب   لبرق العمل التقني  الطابع األقل رةميّةويسمح   (2

  المختارة، من الم م الحصول   التقنية( في المناقشات، وكمؤلبين رئيسيين للنصأ فيما يتعلق بالمواضيع  مجلس المرادعة في  

المناقشاتأ   في  المشاركين  المؤهلين  الخبراء  مدخالت  المشورة  تبضي  علل  هلو  بين  الجمع  علل  الخاردية    التقنيةالقدرة 

نتيجة أفضل من حيث دودة المحتوى   يللالمطلعين في ةلسلة من المناقشات المركزة،  مجلس المرادعة والمدخالت أعضاء 

يلل   تقديمه  ةيتم  المرادعةاللي  للمحتوى  تسمكما  ،  مجلس  أةرا  بتطور  التطوير  في  ح  يللخالل عملية  اعتماد   والوالا 

 يرشادات دديدةأ 

 

 إجراءات العمل  4.1ب.
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التقنيتُستخدم   العمل  يلل    فرق  الصغيرة  التعديالت  )من  والسياقات  الموضوعات  من  متنوعة  مجموعة  محتوى  لتطوير 

النطاق للنص الجديد(أ   بما يكبي  لللكالتطورات واةعة  مع الارو  علل   للتعامل ، يجب أن تكون يدراءات العمل مرنة 

ا لتوفير التوديه أنواع ا تحتاج فرق العمل  أ  برقواإلدارة السليمة لل  لضمان الشبافية والشمول  لبرق العمل التقني، ولكن أيضا

 أ م ما كانه اإلدراءات واآلليات مجلس المرادعةتعمل تحه يشرا    ا، ولكن التقني يلل دردة من االةتقاللية

 

 تسمية فريق عمل تقني  4.2ب.

قترح  علل يدراج م  سالمجل أ عندما يوافق  مجلس المرادعةللرد علل البنود الواردة في خطة عمل    فرق العمل التقنيتجتمع  

  تنسيق أ يجب اقتراح د ة  تقنيحادة يلل فريق عمل  الاتخاذ قرار بشأن    يجب،  في خطة العمل التي اعتمدها فريق التوديه

ا في   مجلس المرادعةأ يجب أن تكون د ة التنسيقخالل المناقشة والموافقة علي ا من قبل  في    لبريق العمل التقني يما عضوا

 أ المجلس ل في منامة عضو في أو تعم مجلس المرادعة

 

 اختيار أعضاء فريق العمل التقني  4.3ب.

للتعبير عن    مجلس المرادعةأعضاء  البرالة أمام  ، يجب أن تتاح  ببريق العمل التقنيالخاالة    د ة التنسيقبمجرد اختيار  

فريق العمل  الراغبين في المشاركة في    المجلسأ يجب السماح لجميع أعضاء  في فريق العمل التقنيالمشاركة  في  اهتمام م  

ا أعضاء    المجلسأ قد يقترح أعضاء  التقني بللك ، للعمل نيابة عن م فريق العمل التقنيللمشاركة في    منامت ممن    مناوبينأيضا

 اآلخرينأ فريق العملبشرط موافقة أعضاء 

 

ا  أو المستشار   التقنيونالخبراء    يبيدقد   ون الخارديون في المداوالت عالية التقنية حول موضوعات معينةأ وبالتالي، يمكن أيضا

، وقبل المشاركة  البريقبشرط موافقة أعضاء    فريق العملللمشاركة في    المجلسمن غير أعضاء    المنامات واألفراد دعوة  

  أفريق العمل التقنيفي ادتماعات 

 

 اته واختصاص  تفويض فريق العمل التقني 4.4ب.

اختصاالات فرق  تم الياغة  ت أ  المجلس بدقة في محضر ادتماا    فرق العمل التقني ويسجل اتبويضات    يوفّر مجلس المرادعة

  مجلس المرادعة باإلدماا قبل تقديم ا يلل    البرقفي ادتماع ا األول والموافقة علي ا من قبل  البرق  من قبل    العمل التقني

 يدراء الصمهأ  وينباذاألمانة العامة  بواةطة عن طريق البريد اإللكتروني القيام بللك يمكن  العتمادهاأ

 

 عمل فريق العمل التقني  4.5ب.

ما    فريق العملأ يضمن رئيس  البريقخالل ادتماعات  في    لبريق العمل التقنيكرئيس    د ة تنسيق فريق العمل التقني تعمل  

التقنيعضوية    تحديد(  3االدتماعات؛  عمل  ددول    وضع(  2  ؛ االختصاالات  تحديد(  1يلي:   العمل  ة  ي شبافو (  4؛  فريق 

 أ امي اتن و يت الومادتماعات البريق وش

 

لجدول    بنودالمشاركين قبل االدتمااأ يمكن ألي عضو اقتراح    يلل  عات وفقاا لجدول األعمال اللي أرةلعقد االدتما  ينبغي

 أالتالي فريق العمل التقنيأعمال ادتماا 

 

  لتعبير عن ود ات النار علل فسح المجال أمام الجميع ل  البريق رئيس    يحرص، يجب أن  فرق العمل التقنيأ ناء مناقشات  في  

فريق  ومناقشت ا مع أعضاء  المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  دميع االقتراحات المتعلقة بمحتوى  علل مشاركة  و  كافة

يحتم ذلك  ود ات نار مختلبة، فقد  في حال بروز  توافق اآلراءأ    ات علل أةاس مبدأالقرار  تتخلأن  يجب  كما  أ  العمل التقني

 أ مجلس المرادعة عرض ا علل، يجب تسجيل دميع اآلراء المختلبة وومع ذلك- اعتماد رأي األغلبية 

 

تسجيل محاضر كل ادتماا، بما في ذلك: أةماء المشاركين والمواضيع التي تمه مناقشت ا والقرارات المتخلة وأي    ينبغي

في غضون خمسة  مجلس المرادعة  األمانة العامة لويلل  دميع المشاركين    يللهلو المحاضر    يرةاليجب  كما  نقاط خال أ  

ا من ن اية االدتمااأ  عشر يوما

 

 لى مجلس المراجعةرفع التقارير إ  4.6ب.

تتعلق بإدراءات  التي  خاردية  التصاالت  اال  فرق العمل التقني برعاية مجلس المرادعةأ وبالتالي، ينبغي أن تقام  يتم ينشاء

 أ فحسب  هورئيس  مجلس المرادعةاألمانة العامة لبواةطة أو التقارير الرةمية  فرق العمل التقني

 



IMAS 01. 10 
 الطبعة الثانية

 (2021تشرين األّول/أكتوبر ، 10التعديل )

 
 

23 

تقرير يلل    ينبغي ن اية مداوالت    مجلس المرادعةالعامة لاألمانة  تقديم  التقنيفي  مجلس  و/أو قبل ادتماعات    فريق العمل 

الطلب، يجب علل  المقبلة  المرادعة التقنيأ عند  العمل  تنسيق فريق  المحرز    د ة  التقدم  ادتماعات  في  اإلبالغ عن  خالل 

عن طريق البريد اإللكتروني من   مرادعةمجلس المع أعضاء    فريق العمل التقنييمكن مشاركة تقارير  ومجلس المرادعةأ  

 أ األمانة العامةخالل 
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 فريق التوجيه رئيس   اختصاصات .1

 

لقة مدير دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعالمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام هو    فريق توديه رئيس    :االختيار كيفية  

 أباأللغام

 

 غير محددةأ مدة الخدمة: 

 

 : المسؤوليات

 

ا مع المبادئ التودي ّية المحدّدة في المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام    ادتماعاتترأس   .أ  ؛ 10أ01البريق تماشيا

 التنسيق المشترك بين الوكاالت لألعمال المتعلقة باأللغام؛فريق ذات الصلة يلل   البريققرارات  عميم وتقديمت  .ب

 عند الضرورةأ  ة لألعمال المتعلقة باأللغام لرئيس مجلس مرادعة المعايير الدولي تقديم اإلرشاد والمشورة  .ج

 

 فريق التوجيه األمانة العامة ل  اختصاصات .2

 

 أ يزالة األلغام لألغراض اإلنسانيةنشطة من قبل مركز دنيف الدولي أل لبريقاألمانة العامة ليتم ترشيح   كيفية االختيار: 

   

 غير محددةأ  مدة الخدمة: 

 

 المسؤوليات: 

 ؛بالتنسيق مع الرئيسات االدتماعتخطيط وتنايم  .أ

 ات؛االدتماعيعداد ددول أعمال  .ب

علل الرئيس من أدل الموافقة    االدتمااعرض المسودات األولل لمحاضر  تُ   أالتي ُعقدت  لالدتماعاتمحاضر  يعداد   .ج

 لثانية علل األعضاء من أدل نقدها؛ا المسودةالمبدئية وتعرض 

 دولية لألعمال المتعلقة باأللغام؛الموقع اإللكتروني للمعايير ال نشر المحضر المتبق عليه علل .د

 أ فريق التوديهمعلومات  تداوالت لتنسيق دميع  نقطة واللأن يكون بمثابة و .ه

 

 فريق التوجيه أعضاء   اختصاصات .3

 

  : االختيار كيفية 

وديه المعايير الدولية الدائمين في فريق ت • يتم تعيين ممثلي األعضاء الدائمين بحكم مسؤوليات م داخل المنامات األعضاء  

 لألعمال المتعلقة باأللغامأ

 دعم األعمال المتعلقة باأللغامأ  فريقهو رئيس  • ممثل الج ات المانحة 

األلغام يعقد ب   لألعمال المتعلقةخالل ادتماا للسلطة الوطنية    في األلغام  ب   لألعمال المتعلقة• يتم تعيين ممثل السلطة الوطنية  

الوطنيين لألعمال المتعلقة باأللغام ومستشاري األمم المتحدة أو أي منتدى آخر مناةب كما هو محدد    المدراءفي ادتماعات  

 أ لبريق التوديهمن قبل األعضاء الدائمين 

 

 مدة الخدمة:  

للملحق ب   1المرفق 

   )معياري(
المعايير  فريق توجيهاختصاصات أعضاء  

 الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام 
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اأ  • يعمل األعضاء الدائمون يلل أدل غير مسمل وفقاا لما تراو منامات م مناةبا

 م مرادعة ممثلي الج ات المانحة والسلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام بعد فترة ةنتينأ • تت 

 

 : المسؤوليات

 ؛ ولية لألعمال المتعلقة باأللغامي لمجلس مرادعة المعايير الدات االةتراتيجي والتوديه السياة اإلرشادتقديم  (أ

للمبادئ  تم تطويرو وفقاا  و  والتأكد من أن العمل المقترح ضروري  لمجلس المرادعةمرادعة خطة العمل السنوية   (ب 

، بما يتماشل مع احتيادات القطاا ومناةب  10أ01الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام    معيارالالموضحة في  التودي ّية  

 ؛دولية لألعمال المتعلقة باأللغاملإلدراج ضمن المعايير ال

تتماشل والتأكد من أن ا  المتعلقة باأللغام لألعمالدديدة ومنقحة يير دولية لمعامقترحات مجلس المرادعة  مرادعة  (ت 

 ؛10أ01مع المبادئ التودي ّية الموضحة في المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

حة  مع المبادئ التودي ّية الموضمناةباا وتمثيلياا ومتوافقاا    هوالتأكد من أن تكوين   مجلس المرادعةمرادعة عضوية   (ث 

 ؛10أ01في المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 أاالدتماا ، وعند تعلر ذلك، تعيين نائب من ذوي الخبرة والمعرفة لحضورفريق التوديهوحضور ادتماعات   ( ج
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 اختصاصات رئيس مجلس المراجعة .1

 

 يتم ترشيح رئيس المجلس من قبل مدير دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام وبشروط دائرة األمم  كيفية االختيار:

 المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغامأ

 

 غير محددةأ  مدة الخدمة:

 

 : المسؤوليات

 

 ؛علل المواعيداألمانة العامة ترأس ادتماعات المجلس، يتم االتباق مع  .أ

تعميم وتقديم قرارات المجلس ذات الصلة يلل فريق توديه المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام إلحالت ا يلل   .ب

 ؛فريق التنسيق المشترك بين الوكاالت لألعمال المتعلقة باأللغام

 ؛ اقتراح أعضاء ددد .ج

 عند الضرورةأ  لألمانة العامة ديم اإلرشاد والمشورة تقو .د

 

 مجلس المراجعة األمانة العامة لاختصاصات   .2

 

لمجلس من قبل مدير مركز دنيف الدولي ألنشطة يزالة األلغام لألغراض اإلنسانية  األمانة العامة ليتم ترشيح  االختيار:    كيفية

 األلغام لألغراض اإلنسانيةأ وبشروط مركز دنيف الدولي ألنشطة يزالة 

   

 غير محددةأ الخدمة:  مدة 

 

 المسؤوليات: 

 ؛بالتنسيق مع الرئيس وأي ادتماعات مخّصصة مطلوبة  تخطيط وتنايم االدتماا السنوي .أ

 السنوي؛ يعداد ددول أعمال االدتماا .ب

ماا علل الرئيس من أدل  تُعرض المسودات األولل لمحاضر االدت   أيعداد محاضر االدتماا لالدتماعات التي ُعقدت .ج

 ؛علل األعضاء من أدل نقدها  اعرضالمرادعة قبل 

 دولية لألعمال المتعلقة باأللغام؛نشر المحضر المتبق عليه علل الموقع اإللكتروني للمعايير ال .د

 ؛ لتنسيق دميع تداوالت معلومات مجلس المرادعة اتّصالأن يكون بمثابة نقطة  .ه

مرادعة كل و يقة من   يرادع ا مجلس المرادعة قبل اعتمادها من قبل فريق التوديه لضمانيعداد خطة عمل ةنوية   .و

 غام مرة كل  الث ةنوات علل األقل؛ و ائق المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باألل

 ومقارنت ا؛ يق الردودعلل أعضاء مجلس المرادعة من أدل النقد والمساهمة عند الضرورة ولتنس الو ائقتعميم  .ز

ا   .ح ومرادعة فريق التوديه وموافقة فريق    مجلس المرادعة  العتمادتعديل المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام وفقا

 التنسيق المشترك بين الوكاالت لألعمال المتعلقة باأللغام؛

 الالزمة لتمكين مجلس المرادعة من أداء دوروأ  الموارد وتعبئة .ط

 

 اختصاصات أعضاء مجلس المراجعة .3

 

 4أ3أ3رادع الملحق بأ االختيار:  كيفية 

 

للملحق ب   2المرفق 

   )معياري(
اختصاصات أعضاء مجلس مراجعة المعايير 

 باأللغام الدولية لألعمال المتعلقة 
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 9أ3أ3رادع الملحق بأ مدة الخدمة:  

 

 : المسؤوليات

 

 لمجلس؛ األمانة العامة لمن قبل  ير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام المقدم  ي المعاخطة عمل المجلس لمرادعة  قبول أو نقد   .أ

لطلبات   .ب العامة  االةتجابة  في  األمانة  المساهمة  أو  بالنقد  المتعلقة  الرئيس  المتعلقة المعايير  و ائق  أو  لألعمال  الدولية 

 باأللغام؛  

 االنخراط في يدراءات التصويه؛  .ج

 خبرة؛لتقديم نقد مبني علل المعرفة وا .د

ا دديداا مبّصالا أو مخاو  واضحة عند الردّ علل طلبات النقد بدالا من بيانات عامة .ه  ؛تقديم نقد بناء يقترح نّصا

 وين أمكن؛ السعي للحصول علل مشاركة الزمالء حسب االقتضاء  .و

 حضور ادتماعات مجلس المرادعةأ  .ز
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 الدولية لألعمال المتعلقة بالمعايير اختصاصات جهة التنسيق في فرق العمل التقني المعنية   .1

 

 لألعمال المتعلقة باأللغامأمجلس مرادعة المعايير الدولية من قبل  العمل التقنيد ة تنسيق فرق يتم ترشيح كيفية االختيار: 

 

 محدودةأ تقتصر علل فترة خدمة فرق العمل التقنيأ مدة الخدمة:

 

 : المسؤوليات

 

 ؛  مجلس المرادعة ايياهمنحه للتبويض اللي ، وفقاا فرق العمل التقنياختصاالات   وضع (أ

 ؛ فرق العمل التقنيينشاء عضوية   (ب 

 ني؛ق العمل التقرئاةة االدتماعات وتنسيق عمل فر  (ت 

 بطريقة شبافة وشاملة ومنامة؛فرق العمل التقني ضمان عمل ادتماعات  (ث 

 ؛اتدتماعاال وضع ددول  ( ج

 فرق العمل التقني؛ضمان تسجيل محاضر ادتماعات   ( ح

 ؛فرق العمل التقنيفي ن اية مداوالت   لمجلساألمانة العامة ل، من خالل مجلس المرادعةتقديم تقرير يلل  ( خ

 أ اقتضل األمر، يذا مجلس المرادعةفي ادتماعات فرق العمل التقني تقديم عمل و ( د

 

 الدولية لألعمال المتعلقة بالمعايير أعضاء فرق العمل التقني المعنية اختصاصات   .2

 

 أ 3أ4رادع بأكيفية االختيار: 

   

 أ 3أ4خدمة فرق العمل التقنيأ رادع بأمحدودةأ تقتصر علل فترة   مدة الخدمة:  

 المسؤوليات: 

 لمجلس؛ لاألمانة العامة ير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام المقدم من قبل ي قبول أو نقد خطة عمل المجلس لمرادعة المعاأ( 

لألعمال  دديدة  معايير دولية    مسوداتالمتعلقة بالنقد أو المساهمة في    د ة تنسيق فرق العمل التقنياالةتجابة لطلبات  ب(  

 الحالية، وما يلل ذلك؛ ومسودات المرادعة الخاالة بالمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام المتعلقة باأللغام

 ؛ ةابقةخبرات الشخصية وخبرات منامات م علل أةاس اةتشارات  تقديم نقد مبني علل الث( 

ا دديداا مبّصالا أو مخاو  واضحة عند الردّ علل طلبات النقد بدالا من بيانات عامة؛ج(   تقديم نقد بناء يقترح نّصا

 السعي للحصول علل مشاركة الزمالء حسب االقتضاء وين أمكن؛ح( 

 أ فرق العمل التقنيحضور ادتماعات  خ( و 

 

 

 

للملحق ب   3المرفق 

   )معياري(
فرق العمل التقني اختصاصات أعضاء  

الدولية لألعمال المتعلقة  المعنية بالمعايير

 باأللغام 
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في المعايير الدولية لألعمال    ةالالزم   والتحسيناتالضعف  نقاط  تم يعداد هلا النموذج لوضع نقطة بداية في عملية تعريف  

 لغامأ المسودات التقنية لألعمال المتعلقة باألالمتعلقة باأللغام بمرافقة 

 

مجلس مرادعة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة ل  األمانة العامةرئيس و، يُرادع  بعد ينجاز المقترح بشكل الحيح وعرضه

 أ % من أعضاء مجلس المرادعة25موافقة حاي المقترح ب  في حالتستمر العملية و أالتعليقات، ين وددتويقدّمان باأللغام 

 

المعايير الجديدة علل فريق التوديه للموافقة    اقتراحيتم عرض  ،  عندما يؤيد مجلس المرادعة موضوا مسألة  :1مالحاة  

 عليهأ

 

ستخدم هلا النموذج فقط عندما تكون التعديالت أةاةية )علل  يُ   ،ل ودود تعديالت علل معايير مودودةفي حا   :2مالحاة  

الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام ومنامات األعمال المتعلقة باأللغام يلل تعديل المعايير الوطنية السُّلطة  ةبيل المثال قد تحتاج  

 (أ التشغيل القياةيةالخاالة ب م و/أو يدراءات 

 

باأللغام تُ ،  مقترحالمرادعة علل  عندما ال يوافق مجلس ال  :3مالحاة   المتعلقة  التوديه لألعمال  عرض المسألة علل فريق 

 التخاذ القرار الن ائيأ

 

 

 

 

ما  اعتبار  أود أن أقترح    أو منامة(  اةمأنا ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح )أدخل  

 يلي ضمن نطاق األعمال المتعلقة باأللغام: 

 

ا والب  )أعط   ؟ الفكرة أو موضوع المسألة المعايير الدولية   مجلس مرادعة  أن ينار فيهعن الموضوا اللي ترغب  اا مختصر ا

 (لألعمال المتعلقة باأللغام

 

 

 

 

 

 

 

 

أو أن اإلنتادية،  و   لا أن يحسن األمور مثل السالمةحدّد كيف ل)كن دقيقاا قدر اإلمكان،    األساس المنطقي، ما حاجة ذلك؟

 أ (بحث عن طريق معلومات الدعميشمل أي بيانات/ حسابات/ ، بمالمجتمع أو حكومة الدولة المضيبةيبيد ا

 

 

 

 

 

 

 الملحق ج 
 )معياري(

لتعديل المعايير الدولية لألعمال  اقتراح وتبرير 

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

 كلمة كحد أقصل(  200)  معالجته؟

 كلمة كحد أقصل(  100) هل هناك أي منشورات موجودة حالياً تتناول هذا الموضوع؟

ستسببه أو سببته نقطة الضعف هذه و/أو التحسين اشرح األثر السلبي على المجتمع المتضرر باأللغام الذي  

 كلمة كحد أقصل(  200) المتوقع؟

 

  200) الضعف هذه و/أو التحسين المتوقع؟اشرح األثر السلبي على العمليات الميدانية الذي ستسببه أو سببته نقطة 

 كلمة كحد أقصل( 

ولماذا ال  ، IMAS\TNMA)حّدد لماذا من األفضل معالجة هذه المسألة من خالل معيار دولي أو مذكرة تقنية ) 

 كلمة كحد أقصل( 200)  ؟.منشور موجود أو في قيد الصياغة حالياً هذه المسألة بالدعم و/أو التأييد  طييغ
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 التارين:

 

 األعمال المتعلقة باأللغام:معايير مجلس مراجعة األمانة العامة لمالحظات  

 

 

 

 

 

 

 التارين:

 

 باأللغام: األعمال المتعلقة معايير رئيس مجلس مراجعة مالحظات  

 

 

 

 

 

 

 

 التارين:

 

%  25عمال المتعلقة باأللغام بهدف الحصول على تأييد الدولية لأل  معاييرالالمقترح أعاله على مجلس مراجعة تم عرض 

 من مجلس المراجعة. 

 

األمانة   قبل)ليتم يعدادو من المقترح أعالو المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام أدناو مجلس مرادعة أعضاء يدعم 

 أو رئيس مجلس المرادعة(: العامة 

 

  أ1

  أ2

  أ3

  أ4

  أ5

  أ6

  أ7

 

 

)يتم يعدادو من قبل   مناقشة مجلس مراجعة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغامالناتجة عن توصيات الملخص و ال

 رئيس مجلس المرادعة(:  العامة أواألمانة 
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 تسجل التعديال

 

 الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام إدارة تعديالت المعايير 

 

باأللغام لمرادعة رةمية علل أةاس كل  الث ةنوات ولكن هلا ال يمنع   المتعلقة  الدولية لألعمال  المعايير  تخضع ةلسلة 

 يدراء تعديالت في خالل هلو البترة ألةباب تتعلق بالسالمة التشغيلية والكباءة أو ألغراض التحريرأ 

 

ا به وتارين وتبااليل عامة كما هو موضح في الجدول  علل هلو المعايير، يُ وعند يدراء تعديالت  ا خاالا عطل التعديل رقما

أدناوأ كما يدرج التعديل علل البحة غال  المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام في عبارة تا ر تحه تارين الطبعة  

 الن"أ  1"رقم/أرقام التعديل المدمجة  

 

طبعات دديدة عند االنت اء من المرادعات الرةمية لكل معيارأ ويتم يدراج التعديالت التي أدريه قبل تارين يمكن يالدار  

من   المزيد  يدراء  يتم  حتل  أخرى  مرة  التعديالت  تسجيل  ويبدأ  التعديالتأ  ةجل  ددول  محتوى  وحل   الجديدة  الطبعة 

 المرادعاتأ 

ألعمحال المتعلقحة بحاأللغحام علل الموقع اإللكتروني للمعحايير الحدوليحة لألعمحال ترد النسححححخحة المححد حة األخيرة للمعحايير الحدوليحة ل

 أwww.mineactionstandards.orgالمتعلقة باأللغام 

 

 تفاصيل التعديل  التاريخ  العدد 

كانون  1 1

 2004 ديسمبر/أول 

 أفي شكل الو يقةتغييرات  أ1

 تغييرات  انوية بتحرير النصأ  أ2

  ضرورة لضمان أن المعايير تتسق معال عند واالختصاراتتغييرات علل المصطلحات والتعاريف  أ3

 (أ IMAS 04.10) 10أ04المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

  يوليو/تموز 23 2

2005 

لمعيار الدولي لألعمال  ا  (" لتتسق معMRE) الملحق أ، تغيير تعريف "التوعية بمخاطر األلغام أ1

 (أ IMAS 04.10) 10أ04المتعلقة باأللغام 

  أغسطس/آب 1 3

2006 

 تغييرات  انوية/يضافات علل البقرة األولل والثانية من التم يدأ أ1

في ثانوية ال بعض التغييراتيدراء ، نقل البقرة الثالثة لألعلل لتصبح البقرة األولل مع 4البند  أ2

 النصأ

 ("أ mines and ERW)  لالنبجاريدراج المصطلح "األلغام ومخلبات الحرب القابلة  أ3

 يزالة المصطلح "الت ديد"أ أ4

 أبريل/نيسان 22 4

2008 

، يضافة الملحق أ )المرادع المعيارية(، يعادة ترقيم ، يعادة ترقيم البنود الالحقة2يدراج البند  أ1

 الملحقات االخرى بالحرو أ 

حار أنواا محددة من   التباقية  أأ، ويضافة البروتوكول الخامس5أ6لبند اتغييرات  انوية في  أ2

 أبأ 5أ6األةلحة التقليدية في البند 

حار أنواا محددة من   اتباقيةو " " AXO- اللخائر المتبجرة المتروكة"ات المصطلح يضافة أ3

 في الملحق بأ  " CCW-  األةلحة التقليدية

تشرين  11 5

 2009 نوفمبر/الثاني

 تغييرات  انوية في دميع أدزاء الو يقةأ أ1

 تحديث مصطلح األعمال المتعلقة باأللغامأ أ2

 اللخائر العنقودية ويضافات  انوية أ ر ذلكأ  اتباقيةيدراج  أ3

 والتنوا ويضافات  انوية أ ر ذلكأ االدتماعيقضايا النوا ضمان يدراج  أ4

 تحديث المرادع المعياريةأ  أ5

المعايير الدولية لألعمال  المصطلحات والتعريبات ومرادع م من دميع ةلسلة، الملحق بيزالة  أ6

 (أ IMAS) المتعلقة باأللغام

  يونيو/حزيران 8 6

2010 

 ليعكس التركيبة الحالية لمجلس المرادعةأ  12تعديالت علل البند  أ1

 أ 9البند في واإلشارة يليه  يزالة الملحق ب "دليل يدارة المخاطر"  أ2

http://www.mineactionstandards.org/
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وللمرادع  9( في البند IMAS 07.10, 08.20, 08.21, 08.22يدراج يشارة للمعايير ) أ3

 المعياريةأ

( لمجلس المرادعة في الملحق  TOR) اختصاالاتو (IMASللمعايير ) اإلداريةال يكلة يدراج   أ4

 بأ 

 جأ ( في الملحق IMASالتبرير لتعديل معايير مودودة أو الياغة معايير دديدة من )يدراج نموذج  أ5

  أغسطس/آب 1 7

2012 

اا  نار "ERW" "مخلبات الحرب القابلة لالنبجار"  المصطلح  يضافة حاشية للمقدمة لتوضيح مدى أ1

 جديدةأ ال( ITAG)يلل 

( مع IMAS)الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  المعايير امتثالليشمل  4أ6علل البند تعديل  أ2

(ITAG). 

 .(ITAG) ( في مجلس مرادعةITAGليشمل ممثل ) 2أ12تعديل علل البند  أ3

 أيبالغيكمردع ( ITAGليشمل )الملحق أ تعديل علل  أ4

 (أ ITAGلممثل ) 7أ2تعديل علل الملحق ب ليشمل بند دديد بأ أ5

 الملحقأ يعادة ترقيم البنود الالحقة في 

 (أ ITAGمرادعة لتأ ير تطوير) أ6

 تعديالت مطبعية  انويةأ أ7

  يونيو/حزيران 10 8

2013 

 تعديل الرقم المتضمن في العنوان ورأس الصبحةأ  أ1

 في الملحق أأ   9تحديث المرادع في البند  أ2

آذار/مارس   21 9

2018 

،  ومخلبات الحرب القابلة لالنبجاراأللغام  "" الةتبدال اللخائر والمواد المتبجرة"أ اةتخدام مصطلح 1

 بما يشمل اللخيرة البرعية غير المنبجرة"أ 

 "تطوير القدرات"أ بحمصطلح "بناء القدرات"  اةتبدالأ 2

الشركات التجارية/المتعاقدون"  " "شركات/متعاقد يزالة األلغام التجاري)ة(" بحمصطلح  اةتبدالأ 3

 في النّصأ 

 "(أ Chairبح "  Chairperson”"اإلنكليزية ) س" في اللغة "الرئي كلمة   أ اةتبدال4

، 60أ09ليشمل يشارة في الحاشية يلل المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  4أ تعديل البند 5

خمسة أنشطة  وتوةيع تعريف المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام للح"ذخيرة المتبجرة"، تحديث 

 أ A/C.4/72/L.12القرار تكميلية، ويدراج يشارة في الحاشية يلل 

 ليصبح عنوانه "الملكية الوطنية"أ  1أ6أ يعادة تسمية البند 6

 ، يدراج نص يضافي حول المسؤولياتأ 1أ6أ تعديل البند 7

 "المبادئ اإلنسانية"أ   2أ6أ يعادة تسمية البند 8 

 ، تحديث النّصأ2أ6أ تعديل البند 9

 "تطوير القدرات"أ  3أ6أ يعادة تسمية البند 10

"المبادئ التودي ية السياقية لتطبيق المعايير الدولية لألعمال المتعلقة   8أ يعادة تسمية البند 11

 باأللغام"أ

"المسح    3أ8"التط ير المباشر بعد النزاا"، و  2أ8ابة اإلنسانية"، و"االةتج  1أ8يضافة البنود أ 12

 المن جي، والتط ير، واألعمال المتعلقة باأللغام"أ 

 خمسة األوللأ إلزالة البقرات ال  9أ تعديل البند 13
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تشرين  13

 2021األول/أكتوبر 

 (أ IMASلألعمال المتعلقة باأللغام )أ تحديث العنوان ليصبح: دليل تطبيق المعايير الدولية 1

 أ تحديث النطاق ليشمل تطوير المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام والحباظ علي اأ2

 أ1أ12أ يضافة حاشية ةبلية يلل القسم 3

 ليعكس دور فريق التوديه المحدث وتكوينهأ  3أ12أ تعديل القسم 4

 الدوليين لألعمال المتعلقة باأللغامأ 14أ07والمعيار  12أ07 أ تحديث الملحق أ ليشمل المعيار5

 يلل الملحق ب "فريق توديه المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام"أ  2.أ يضافة قسم دديد ب6

 أ تحديث الترقيم في الملحق بأ 7

لية لألعمال  في الملحق ب "اختصاالات أعضاء فريق توديه المعايير الدو  1أ يدراج المرفق الجديد  8

 المتعلقة باأللغامأ"

من   2أ نقل "اختصاالات أعضاء فريق توديه المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام" يلل المرفق  9

 الملحق بأ 

 أ تحديث اختصاالات "رئيس مجلس مرادعة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام"أ 10

 ايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام "أ أ يزالة "ددول ال يكلية اإلدارية للمع11

("  EOREالنقطة أ: اةتخدام مصطلح "التوعية بمخاطر اللخائر والمواد المتبجرة )  4أ يدخال البند  12

 (" MREبدل "التوعية بمخاطر األلغام )

ف  : يضافة مصطلح "التنسيق المشترك لألعمال المتعلقة باأللغام" ليتماشل مع التعري 2أ الحاشية  13

 الحالي للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغامأ

: تعديل والف "تنمية القدرات" بحسب الوالف الحالي لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيأ 3أ6أ البند  14

 ذات الصلة يلل رابط الموقع الصحيحأ 7تحديث الحاشية 

البند  15 م3أ6أ  ليحل  المتبجرة"  والمواد  "اللخائر  مصطلح  اةتخدام   :" القابلة  حل  الحرب  مخلبات 

 "أ لالنبجار

 : اةتخدام كلمة "البتيان والبتيات" لتحل محل "األطبال"أ 4أ6أ البند 16

 البقرة األولل: تحديث الرابط الخاص بالمنامة الدولية لتوحيد المقاييسأ 7أ البند 17

امة الدولية لتوحيد المقاييس البقرة الثانية: اةتبدال اإلشارة يلل يدارة الجودة في يطار المن   9أ البند  18

QM ISO  لألعمال المتعلقة بإزالة األلغامأ  12أ07بإدارة الجودة في يطار المعيار الدولي 

: تعديله ليعكس دور وتركيب مجلس المرادعة المحدثأ تعديل عدد مراكز العضوية  4أ12أ البند  19

؛ المنامات الدولية  5يلل    4البرنامج الوطني من  ؛  2يلل    3يلل: تقليص عدد ممثلي الج ات المانحة من  

يلل   0؛ مركز دنيف الدولي ألنشطة يزالة األلغام لألغراض اإلنسانية من  7يلل    4غير الحكومية من  

 أ1يلل  0ووحدة دعم التنبيل من  1

عمل  : يضافة قسم دديد خاص ببرق العمل التقني ليعكس الدور الرةمي المتزايد لبريق ال5أ12أ البند  20

 التقنيأ 

 (أ IMASأ الملحق أأ ب(: تصحيح عنوان المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام )21

يعادة الياغة معام القسم بناءا علل تقييم وتعليقات أعضاء مجلس المرادعة    3أ الملحق ب، القسم ب أ 22

)رادع ةجل التعديل    2020نوفمبر    30في    2المنقح، يضافة القسم الجديد بأ   Bوللتوافق مع الملحق  

 السابق أعالو(أ 

 أ "فرق العمل التقني"، مدمجة في الملحق بأ 4أ الملحق ب، القسم ب أ23

 حول اختصاالات مجلس المرادعة وفرق العمل التقني علل التواليأ 3و 2أ يضافة المرفقين 24

 

 


