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 تمهيد 

 
ل مرة من قبل فرق العمل في    تحاقتر     مؤتمر تقني دوليخالل  المعايير الدولية لبرامج إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية ألو 

، كما تم وتم تحديد المعايير لكافة جوانب أنشطة إزالة األلغام والتوصية ب ا  1996عام   يوليو/في الدنمارك في تموز  انعقد

، أعد ت مجموعة عمل بقيادة األمم المتحدة  1996 وفي أواخر عام ة "التط ير"  ت اق على تعريف عالمي جديد لعملي اال

وأصدرت دائرة األمم  لألغراض اإلنسانية  عمليات التط ير المعايير الدولية لوصاغت المعايير المقترحة في الدنمارك، 

   1997عام  مارس /في آذار   ( الطبعة األولىUNMASباأللغام ) المتحدة لألعمال المتعلقة 

يرات  لمتعلقة باأللغام ولكي تعكس التغنات األخرى لألعمال اومنذ ذلك الحين توسع نطاق هذه المعايير األصلية لتشمل المكو  

تسميت ا إلى المعايير الدولية لألعمال   وقد أ عيد تطوير المعايير وأعيدت المعايير واإلجراءات التشغيلية والممارسات  في

   2001، كما تم إصدار الطبعة األولى في تشرين األول/أكتوبر (IMAS)المتعلقة باأللغام 

المسؤولية العامة لتمكين وتشجيع اإلدارة ال عالة لبرامج األعمال المتعلقة باأللغام، بما في ذلك تطوير  م المتحدة األم تتول ى

هي عبارة عن مكتب ضمن األمم المتحدة  إن دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام لذلك   ي اعل والمحافظة المعايير 

بمساعدة مركز جنيف الدولي    أصدرت هذه المعاييرو    عمال المتعلقة باأللغاملألمسؤول عن تطوير وحماية المعايير الدولية  

   ة إزالة األلغام لألغراض اإلنساني نشطة أل

بدعم من   تقنيةمن قبل لجان على نحو فردي  ا وتنقيح ت ا ومراجعيتم إعداد المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام 

التالي  أحدث إصدار لكل معيار على الموقع  ويرد المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية  

w.mineactionstandards.orghttp://ww المعلومات عن عمل اللجان التقنية  ، باإلضافة إلى 

  قواعد ر تطو   لعكسل ثالث سنوات أقل ه مرة ك على نحو فردي مكما تتم مراجعة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغا

 القوانين والمتطلبات الدولية   ب   التعديالت التي لحقت دمج ا، ب دف وممارسات  األعمال المتعلقة باأللغام 
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 مقدمة 

 
ترفع شححمولية المعلومات و   الع  نحو ف  على أنشححطة األعمال المتعلقة باأللغاملضححمان إدارة    بالغة بأهمية  لوماتالمعتتسححم 

 ومن شحأنإلى الوقائع   في هذه الحال  إلى أن التخطيط ل ا وتن يذها سحيسحتند   ا  ، نظرودقت ا مسحتوى فعالية العمليات وك اءت ا
األعمال المتعلقة الثقة في جودة منتجات أنشححطة  ، أن يزيد  ذ ، وأين وكيف تمت مراقبتهوجود سححجل شححامل لما سححبق وأن ن  

باع إجراءات محددة بوضححححو  على إدارة المعلومات ب عالية وك اءة ضححححمن البرنامج، ال غنى عن ات   ا  باأللغام  وحرصحححح 
   وتحسين ا بشكل مستمر  

 وتحسين ا  بحسب الج ات المعنية  بات المعلوماتعملية تحديد متطل  إدارة المعلومات في األعمال المتعلقة باأللغام إلى  ير تش 
في الوقت   ونشححرللمعلومات والتحقق من صحححت ا، وتخزين ا، وتحليل ا،    جمع، باإلضححافة إلى ما يتبع ا من بشححكل مسححتمر

توفير معلومات دقيقة يسح ل الوصحول إلي ا تمتثل ل ذه المتطلبات  ويقضحي ال دف األسحمى إلدارة المعلومات في    المناسحب
الج حات المحليحة وثيق بين جميع ال تعحاونعلى ال  ال عحالحةتعتمحد إدارة المعلومحات   وبحالتحالي   للج حات المعنيحةمنتجحات المعلومحات  
 باألعمال المتعلقة باأللغام والخارجية المعنية 

المعلومحات في برامج األعمحال المتعلقحة  جودة المعحايير الحدوليحة لألعمحال المتعلقحة بحاأللغحام مبحادة توجي يحة عحامحة إلدارةتوف ر 
وتن يحذ تطوير  علىت حدف إلى المسحححححاعحدة وتنطبق هحذه المبحادة على كحافحة منظمحات األعمحال المتعلقحة بحاأللغحام، و  بحاأللغحام

 ات إدارة المعلومات ومعاييرها وإجراءات ا التشغيلية الموحدة ياسس

ل نات الوظي ية    ومسححؤوليات  القسححم المتعلق بالمنظمة أدوار  ي صحح  ، نظمات األعمال المتعلقة باأللغاممضححمن  مختلف المكو 
االمتثال ل ا وتوثيق ا  وكيف يجب أن تعمل هذه المنظمات مع شحححركائ ا والج ات المعنية األخرى، والسحححياسحححات الواجب  

ت ا في إدارة المعلومات، وليس فقط موظ ي    ا  ويشححمل القسححم أيضحح  إدارة قسححم  توصححيات تحرع على إشححراك المنظمة برم 
 المعلومات  

ا القسحم المتعلق بالموارد، ف و يصحف كي ية إتاحة الوصحول إلى الموارد اإلنسحانية  المناسحبة  كما يوضحك كي ية منك  والتقنيةأم 
 ظ ين فرصة تطوير م ارات م من خالل التدريب المو

للتحديد الواضحححك وحدة إدارة المعلومات    ية ضحححمانويصحححف القسحححم المتعلق بضحححمان جودة عمليات إدارة المعلومات كي 
تن يذ أنشححطة  على    تحرع عمليات إدارة المعلوماتر  ماالمتثال ل ا وتحسححين ا بشححكل مسححت وجراءات إدارة المعلومات،  إل

 تلبية متطلبات الج ات المعنية القاضي ب  دف مع التسق ي بما معلومات في البرنامج ال إدارة

ا قسححححم مراقبحة الجودة ف حقق وححدة إدارة المعلومحات من تلبيحة متطلبحات جودة المعلومحات  تنطبق هحذه تت  صححححف كيفي أمح 
منتجات المعلومات و  ارة المعلوماتالمتطلبات على البيانات التي يتم جمع ا في خالل األنشححححطة، وتلك الواردة في نظام إد

 المقدمة إلى الج ات المعنية  

المعحايير الحدوليحة لألعمحال المتعلقحة  تسححححتكمحل المالحظحة ال نيحة لألعمحال المتعلقحة بحاأللغحام حول متطلبحات البيحانحات الحدنيحاإن 
تححدد متطلبحات البيحانحات الحدنيحا الححد  األدنى من البيحانحات الواجحب جمع حا لبرامج األعمحال المتعلقحة بحاأللغحام ب حدف وبحاأللغحام  

 المختل ة  االت اقاتوالوفاء بالتزامات ا الناتجة عن الج ات المعنية 
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 عمال المتعلقة باأللغامفي األإدارة المعلومات 

 النطاق .1

 

برامج األعمال  جودة إدارة المعلومات في  أن يضمنمن شأن االمتثال ل ا  عامة وخطوط توجي ية دة مباهذا المعيار يوفر 
على إدارة البيانات والمعلومات التشغيلية ضمن برنامج ما، وبشكل ثانوي  ينطبق هذا المعيار بشكل رئيسي      المتعلقة باأللغام

 على بيانات الموظ ين والبيانات المالية  

 المراجع المعيارية  . 2

 
، فضال   في هذا المعيار يتم الرجوع ل ا ة وثائق م م  عد  المراجع المعيارية ت و (،أ ) في الملحق المراجع المعيارية قائمة ب ترد 

   أحكامه من  ا  ءشكل جزت عن أن ا 

 التعريفات المصطلحات و . 3

 
جميع المصطلحات والتعاريف  ب  كامال   ا  ( مسردIMAS 04.10باأللغام )يرد في قاموس المعايير الدولية لألعمال المتعل قة 

     المستخدمة في سلسلة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام
 

"ينبغي" و"يمكن" للداللة على الدرجة  و الكلمات "يجب" ت ستخدم، وفي سلسلة المعايير الدولية لألعمال المتعل قة باأللغام

 : في المعايير والمبادة التوجي ية للمنظمة الدولية للمعايير المستخدمة ستخدام مع اللغة اال  ويتماشى هذا   للالمتثاالمطلوبة 

   معيارللالمتثال لستخدم كلمة "يجب" لإلشارة إلى المتطلبات والطرق والمواص ات الواجب تطبيق ا ت   •

   المواص ات الم ضلة خدم "ينبغي" لإلشارة إلى المتطلبات أو األساليب أو ست ت   •

   ت ستخدم "يمكن" لإلشارة إلى الطريقة أو مجموعة اإلجراءات الممكنة •
 

 ة في بلد متأثر باأللغام بمسححؤولية ال يئة الحكومية المكل    إلى "السححلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغامويشححير مصححطلك "
 وتنسيق ا، وغالبا  ما تكون لجنة مشتركة بين الوزارات تنظيم األعمال المتعلقة باأللغام وإدارت ا 

من مقاييس  عتبر الدقة مقياسحا  درجة امتثال قيمة مقاسحة للقيم الصححيحة أو المقبولة  ت  أما مصحطلك "دقة البيانات"، فيشحير إلى  
  (ESRI GIS Dictionary)ى ضبط المعلومات الذي يقيس تقانت ا مستوالصحة، وتختلف عن 

  إلى المعلومات األولية أو المعلومات غير المنظمة "بيانات"مصطلك يشير 

ا   و عبحارة عن مجموعحة منظمحة من أج زة الكمبيوتر والبرمجيحات والبيحانحات الجغرافيحة ف ،نظحام المعلومحات الجغرافيحةأمح 
  حاوتحليل ت حاومعحالج  حاوتححديث   حاوتخزين  جميع أشححححكحال المعلومحات المشحححححار إلي حا جغرافيحا  لتقحاط مصححححممحة الالوالموظ ين  

    اوعرض

  الكتساب المعرفةتسمك باستخدام ا معالجت ا وتقديم ا بطريقة و تنظيم ا تم التي بياناتلاإلى مصطلك "معلومات" يشير 

ا مصححطلك "إدارة المعلومات"، فيشححير إلى   التحقق ، وجمع ا، وتحديد متطلبات المعلومات وتقييم ا بشححكل مسححتمر  عملية أم 
للج حات المعنيحة في   منتجحات المعلومحاتليتبع حا من تقحديم محا  بحاإلضحححححافحة إلى وتحليحل البيحانحات ذات الصححححلحة،  تخزين حا من حا و

 الوقت المناسب 

وسحائل اإلعالم المسحتخدمة ويشحير مصحطلك "نظام إدارة المعلومات" إلى األشحخاع واإلجراءات والبيانات والبرمجيات و
 إدارة المعلومات عمليات لتن يذ 

 مصطلك "معرفة" إلى نتيجة جمع البيانات والمعلومات والتدريب والخبرة يشير 
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 ضحبط المعلوماتعد   ي واإلحداثيات     البارزة المسحتخدمة لتخزين األرقام، ال سحيما  الخانات" إلى عدد الضحبطيشحير مصحطلك "
 السمات، وتحليل ا وإعداد خرائط ا تمثيل  دقةلضمان  ا  م م

 درجة امتثال خصائع أمر ما المتأصلة للمتطلبات المعتمدة جودة" إلى اليشير مصطلك "

 درجة تطابق المعلومات المقد مة مع متطلبات المعلومات المعتمدة من قبل الج ة المتلقية يشير مصطلك "الصلة" إلى 

 ةأو غير مباشحر ةمباشحر   ا مصحلحةحكومية ل  سحلطةإلى شحخع أو مجموعة أو منظمة أو    "المعنية  ج ةال"صحطلك  ميشحير 
ل أو أن أنشحطة وسحياسحات األعمال المتعلقة باألعمافي  الج ة المعنية يمكن أن تؤثر    وفي برنامج األعمال المتعلقة باأللغام

 تتأثر ب ا 

 عنه  ن وك اءته ومستوى رضاهمدى فعالية استخدام المستخدم لمنتج ما لغرض معي  قابلية االستخدام" إلى يشير مصطلك "

السحتخدام ا في  على نحو مبكر مكانية الوصحول إلي االبيانات وإمسحتوى كاف  من  "حسحن التوقيت" إلى توافر  يشحير مصحطلك  
  اتعملية اتخاذ القرار

 

 ذات الجودة العاليةإدارة المعلومات  . 4

 
يقضي هدف إدارة المعلومات في تزويد الج ات المعنية بمنتجات معلومات حسنة التوقيت ودقيقة وذات صلة تمتثل للمتطلبات  

 المت ق علي ا 

ترشد مبادة إدارة الجودة  وتحقيق هدف ا   على  إلدارة الجودة ضمن إدارة المعلومات القدرة المستمرة  معي ن  يضمن اتباع ن ج  
ألسباب  والمنتجات  تتعدد ا العملياتوالموارد و كافة عناصر إدارة المعلومات الموصوفة في المعيار: التنظيمتن يذ عمليات 
 في األعمال المتعلقة باأللغام، من ا:  إدارة المعلومات تكي ف مبادة إدارة الجودة بشكل حسن مع سياق  وراء 

 ؛ت دف إدارة المعلومات إلى االمتثال لمعايير الج ات المعنية –  التركيز على العمالء •

  ا  مستويات المنظمة للعمل معتستوجب إدارة المعلومات إشراك األشخاع من كافة  – قيادة اآلخرين وإشراكهم  •
 نحو تحقيق ال دف ن سه؛ 

بصورة ك ؤة  لموارد اإدارة المعلومات وتوثيق ا بشكل واضك إلى استخدام  عملياتيؤدي تحديد  –لعمليات نهج ا  •
 وتحقيق النتائج بصورة مستمرة؛

يؤدي ذلك إلى    على نحو مستمر   وتن يذهافرع تحسين إدارة المعلومات اغتنام ال بد من  –التحسين المستمّر  •
لمتطلبات الج ات المعنية، وفي ن اية المطاف إلى زيادة فعالية برنامج األعمال المتعلقة  تعزيز القدرة على االمتثال  

 باأللغام وك اءته؛

ة؛ تعتمد إدارة العالقات الجيدة على  –إدارة العالقات  •  إشراك الج ات المعنية بصورة مستمر 

إدارة المعلومات ومنتجات ا   عملياتلتحسين    المتخذةيجب أن تستند القرارات    – إلى األدلة    ا  اتخاذ القرارات استناد •
 األدلة الناتجة عن رصد مؤشرات أداء العمليات ومراقبة منتجات إدارة المعلومات مقارنة بالمتطلبات   إلى

 أللغام  إدارة المعلومات في األعمال المتعلقة با ضمنيصف هذا المستند كي ية تطبيق مبادة إدارة الجودة 

 المنظمات  . 5

 
ة منعزلة  يتم إنشاء    برنامج األعمال المتعلقة باأللغامضمن  المنتظمة األخرى  نشطة األ عنال تعد  إدارة المعلومات م م 

تؤدي دورا    وهيالمعلومات وتحليل ا واستخدام ا من قبل كافة أقسام المنظمات المعنية بعمليات األعمال المتعلقة باأللغام، 
مسؤولية إدارة المعلومات الجيدة فقط على وحدة إدارة  بالتالي ال تقع   كانت  منظمة ضمن أي  عمليات الجوهريا  في كافة 

عوضا  عن ذلك مسؤولية المنظمة برمت ا  يصف هذا ال صل في بدايته المسؤوليات المحددة  هي  بل  المعلومات في المنظمة،  
أيضا  المبادة التوجي ية    ال صل  شمل ي واألعمال المتعلقة باأللغام     برامجلل يئات الوطنية وغيرها من الج ات المعنية ضمن  

قة باأللغام نظام إدارة معلومات جيد من خالل إشراك كافة  برنامج لألعمال المتعلأي    تعمل ضمنمنظمة    تنشئالعامة لكيف  
 له    ف م مفيه وحرص ا على    األعضاء
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 برنامج األعمال المتعلقة باأللغام: المسؤوليات التنظيمية وملكية المعلوماتل الكلية هيكليةال 5.1

 

الوطنية )أو المنظمة التي تعمل بالنيابة السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام / هيئة التنسيق  5.1.1

 عنها(

 

 التي تتمتع بالملكية الن ائية ألي بيانات أو معلومات يتم  ال يئة الحكوميةتشححححك ل السححححلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام  

على المعحايير الوطنيحة جمع حا خالل عمليحات األعمحال المتعلقحة بحاأللغحام  توافق السححححلطحة الوطنيحة لألعمحال المتعلقحة بحاأللغحام 

ببرنحامج األعمحال المتعلقحة بحاأللغحام وفقحا  للمتطلبحات   الخحاصحححححةعلى إدارة المعلومحات  وتحرعالمتعلقحة بحادارة المعلومحات، 

لألعمال المتعلقة باأللغام أو أن   ا  وطني   ا  مركز تضحححم  أن   الوطنية والدولية  يمكن للسحححلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام

  وفي هذه الحاالت، ما تعي نه ليكون مسححؤوال  عن تنسححيق أنشححطة األعمال المتعلقة باأللغام اليومية وتن يذها ضححمن برنامج

ة مسححححؤولة   اتكون ال يئة الوطنية عام  تطوير معايير إدارة واسححححتضححححافة نظام إدارة المعلومات الوطني وإدارته،  يلي:   عم 

المعلومات لتنسحيق أنشحطة األعمال المتعلقة باأللغام وإدارت ا  وتعد  السحلطة اسحتخدام منتجات و لومات الوطنية وتن يذها،المع

الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام و/أو هيئة التنسيق الوطنية مسؤولة عن ضمان أن البيانات التي يتم جمع ا وتقديم ا خالل 

 كافية لتن يذ هذه األنشحححطةو ،ت ااغام كافية للتخطيط ألنشحححطة األعمال المتعلقة باأللغام ومنتجأنشحححطة األعمال المتعلقة باألل

 التزامات تقديم التقارير الوطنية والدولية  أن ا مسؤولة عن والتحقق من إدارة جودت ا، باإلضافة إلى

 

 المنظمات التشغيلية 5.1.2

 

البيانات التي تجمع ا من الميدان إلى نظام إدارة المعلومات التي تقوم بأنشححطة األعمال المتعلقة باأللغام المنظمات  تضححيف  

إن الوطني  وفي العحديحد من الححاالت، تشححححكح ل مصحححححدر البيحانحات الرئيسححححي التي يخزن حا مركز األعمحال المتعلقحة بحاأللغحام  

رير  باإلضحافة اإلدارة المعلومات والمتطلبات الوطنية لعلميات إعداد التقالمنظمات التشحغيلية ملزمة باتباع المعايير الوطنية  

من حيحث   تتميز بمتطلبحات حا الخحاصحححححةيجحب أن تقحدم ل حا التقحارير و إلى ذلحك، غحالبحا  محا يكون لحدي حا ج حات معنيحة خحاصحححححة ب حا

   المعلومات

 

 المنظمات فيإدارة المعلومات  ضمناألدوار والمسؤوليات  5.2

 

لمختلف هيئحات األعمحال المتعلقحة بحاأللغحام كي يحة هيكليحة كحل هيئحة لجمع البيحانحات والمعلومحات وليحات العحامحة تححدد المسححححؤ
 ق على كافة منظمات األعمال المتعلقة باأللغام عامة تنطب ثمة متطلبات  لكنوتخزين ا وتحليل ا  

ن إدارة المعلومات  يتمكن كي  ، يجب أن ي  م جميع لألعمال المتعلقة باأللغام  منظمة ما  في  من االضحطالع بمسحؤولياتهمكو 
من خالل تأدية أدوارهم  وتقع على عاتق في ا  منظمة أدوارهم ضححححمن عملية إدارة المعلومات، والمسححححاهمة  الالعاملين في  

ضحمن منظمة   تتعلق بادارة المعلومات  وألغراض هذه الوثيقة، تم تقسحيم الم ام  مسحؤولياتضحمن المنظمة    الموظ ينكافة  
 لألعمال المتعلقة باأللغام على الشكل التالي:

 ؛1اإلدارة االستراتيجية( وحدة إدارة البرامج )مثال : أقسام المديرية و •

 ؛2( وحدة )وحدات( إدارة العمليات )مثال : أقسام العمليات، ضمان الجودة/مراقبة الجودة •

 وحدة إدارة العمليات   •
 

تتطلب المزيد من   ي فصل هذه المسؤوليات الت ب دف تم إنشاؤها هيئة من صلة  على أن اتم تعريف وحدة إدارة المعلومات 
الخبرة المتخصصة في مجال إدارة المعلومات  وفي الممارسة العملية، يمكن دمج وحدة إدارة المعلومات في الوحدة  

 )الوحدات( التشغيلية ضمن المنظمة  
 

 
  10 2باأللغام وفقا  لل يكلية العامة لمركز األعمال المتعلقة باأللغام المبي نة في المعيار الدولي لألعمال المتعلقة  1
  10 2وفقا  لل يكلية العامة لمركز األعمال المتعلقة باأللغام المبي نة في المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  2
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 دارة البرامجوحدة إ 5.2.1

 

 والمسححححؤوليحاتاألدوار   عن تححديحد وف مهميحة إدارة المعلومحات، وأل إدراك الجميعتعحد  وححدة إدارة البرامج مسححححؤولحة عن 

المتعلقة بادارة المعلومات بوضححو   وتؤدي وحدة إدارة البرامج أيضححا  بصحح ت ا مسححتخدم ن ائي لمنتجات المعلومات دورا  

 يلي: تحرع على مالمعلومات  ويجب أن تحديد متطلبات اخاصا  ب ا في 

 

 إنشاء وحدة إدارة معلومات، وإتاحة وصول ا إلى الموارد والتدريبات الالزمة؛ •

والقواعد    وضع السياسات والمعايير والقواعد المتعلقة بادارة المعلومات وتن يذها  ويجب أن تتماشى هذه المعايير •
 من المعايير الوطنية ذات الصلة؛ها ، وغيرباأللغاممع المعايير الدولية لألعمال المتعلقة 

مجاالت  صلت ا ب أن الوحدات األخرى ت  م  وضمانالمنظمة  في دور وحدة إدارة المعلومات تحديد بشكل واضك  •
 مسؤوليات ا الخاصة؛ 

 ؛إعالم كافة الج ات المعنية بمنافع إدارة المعلومات •

الوثيق بين وحدة إدارة المعلومات والوحدات األخرى، باإلضافة إلى إشراك وحدة إدارة المعلومات في   التعاون •
 المناقشات أو االجتماعات حول المواضيع التي تستوجب دعما  أو مدخالت ترتبط بادارة المعلومات؛

لومات والج ات المعنية الحرع على أن وحدة إدارة المعلومات تتمتع بالصالحيات الالزمة للوصول إلى المع •
 ذات الصلة؛ 

  الج ات المعنية الداخلية والخارجية، بما يشمل وحدة إدارة المعلومات بحد   صورة منتظمة وب  استشارة ضمان  •
 ب دف تحديث متطلبات المعلومات وتنقيح ا؛ذات ا، 

 لبات الجودة لمنتجات المعلومات  توفير بشكل دائم المدخالت حول متط •
 

 إدارة العملياتوحدة  5.2.2

 

ضحححمن مجاالت مسحححؤوليات ا  كما يجب أن   الالزمة  المنظمة المعلومات  في  المختل ة وحدات إدارة العمليات يجب أن تدرك
 يلي:ما الوحدات  وتشمل واجباتوراء جمع البيانات والغرض من ا   الكامن ت  م السبب

المعد ة حول أنشطة األعمال المتعلقة   يرة التقاريرفي تحديد متطلبات المعلومات ووت   المساهمة بشكل فاعل ومستمر   •
 باأللغام ومنتجات ا ضمن مجاالت مسؤوليات ا؛

 مجاالت مسؤوليات ا؛ضمن ضمان أن الج ات تقد م المعلومات في الوقت المناسب  •

جانب اتخاذ  التحقق من صحة المعلومات التي تقدم ا ال يئات ضمن مجاالت مسؤوليات ا في الوقت المناسب، إلى   •
 ؛ غير دقيقة اإلجراءات المناسبة في حال كانت المعلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو 

ي نظام إدارة  أدوات إدارة المعلومات لجمع بيانات العمليات بشكل دقيق وعلى نحو يسمك بدمج ا بس ولة ف  ميمتص •
 التحليل والتوزيع؛ عمليات  مزيد منالمعلومات القائم إلجراء ال

لين عن وحدة إدارة المعلومات في االجتماعات والمناقشات، أكانت داخلية أو مع المنظمات الخارجية  شمل ممث  •
 االقتضاء؛ حسب 

التخاذ القرارات، وتوفير المدخالت الالزمة لتحسين هذه المعلومات عند   واستخدام اطلب منتجات المعلومات  •
 االقتضاء؛ 

دارة المعلومات ضمن برنامج األعمال المتعلقة باأللغام، إلى جانب  إلتحقيق االست ادة القصوى من القدرة الحالية  •
  ا؛وتتبعها وتن يذالتخطيط لألنشطة التشغيلية المساعدة في 

استخدام ال يئات ل ذه  الحرع على توزيع منتجات المعلومات على ال يئات العاملة في مجاالت مسؤوليات ا و •
 المنتجات  

 

 المعلوماتوحدة إدارة  5.2.3

 

  للعمليات أن عملية جمع المعلومات وتخزين ا وتحليل ا وتوزيع ا ت ن ذ وفقا  تعد  وحدة إدارة المعلومات مسؤولة عن ضمان 
إنشاء منتجات معلومات تلبي متطلبات الج ات المعنية في الوقت المناسب وعلى نحو دقيق    باإلضافة إلىبوضو ،  محددة  ال

 تقوم بما يلي:ومتسق  يجب على الوحدة أن 

 المعلومات وتحسين ا بشكل مستمر  استنادا  إلى المدخالت التي توفرها الج ات المعنية؛تطوير متطلبات  •
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التي تتبع ا المنظمة إلدارة المعلومات وتوثيق ا، استنادا  إلى اإلجراءات التشغيلية، وضمان ف م ا  العمليات تحديد  •
 من قبل الجميع؛

المحددة والمعايير  العملياتموحدة المتعلقة بادارة المعلومات وتن يذها بما يتماشى مع تطوير إجراءات التشغيل ال •
 الوطنية للسلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام؛

افت ا إلى النظام وتخزين ا إضكافة المعلومات التي يتم تلقي ا كاملة وصحيحة ومحدثة، إلى جانب ضمان أن  •
وإدارت ا على نحو سليم وفقا  إلجراءات التشغيل الموحدة والمعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام المرتبطة  

 بادارة المعلومات؛  

 ت ي بالغرض بما يتماشى مع متطلبات الج ات المعنية؛قائ ا محدثة وتحليل البيانات إلنشاء منتجات المعلومات وإب  •

المعنية باألعمال المتعلقة باأللغام وقواعد    األخرى  إعداد نظام عمل من شأنه أن يضمن تآزر البيانات بين الج ات •
 البيانات الوطنية؛ 

لجميع الج ات المعنية في الوقت المناسب وس ولة    باأللغامضمان توافر المعلومات ذات الصلة باألعمال المتعلقة   •
 الوصول إلي ا؛ 

 التعاون المنتظم مع المنظمات الخارجية ذات الصلة حول المسائل المتعلقة بادارة المعلومات؛  •

 ارة المعلومات؛المساهمة ال اعلة في االجتماعات والنقاشات المتعلقة باد •

تزويد الج ات المعنية بالمشورة والمساعدة في مجال إدارة المعلومات من خالل التدريب وورش العمل و/أو الرد    •
 على الطلبات ال ردية؛ 

 وتحديث ا؛  الجودة استشارة الج ات المعنية على نحو منتظم ب دف تقييم متطلبات  •

ف ) – تحقق  – ن ذ  – دورات خطط الل فرع التحسين واغتنام ا من ختحديد بشكل استباقي  •  PDCAتصر 
cycle ) 

 

 التعاون بين الوكاالت 5.3
 

أن تمتثل ل ا منتجات المعلومات المقدمة من قبل وحدة  تحدد الج ات المعنية المشاركة في البرنامج متطلبات الجودة الواجب  
السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة    فيوتشمل الوحدات    ،ويمكن أن تكون الج ات المعنية داخلية أو خارجية  إدارة المعلومات  

برنامج األعمال المتعلقة باأللغام، باإلضافة إلى الج ات المعنية الخارجية التي ل ا مصلحة في  المعنية ب باأللغام، والمنظمات  
تماعية والتنوع التي قد ال  إيالء اهتمام خاع لشمل مجموعات ال ئات االج من وال بد أثناء تحديد الج ات المعنية البرنامج 

  وتشمل الج ات المعنية بمعلومات األعمال المتعلقة باأللغام على سبيل المثال  هذا االهتمام الخاع لوال    مثل بالدرجة الكافية ت  
 ال الحصر: 

 

 السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام   •

 الوكاالت الحكومية  •

 الج ات المانحة  •

 األمم المتحدة  •

 األعمال المتعلقة باأللغام مشغلو  •

 المتعلقة باأللغام المنظمات غير الحكومية/المنظمات غير الحكومية الدولية غير المعنية باألعمال  •

 وسائط اإلعالم •

 الج ات المست يدة •

 عامة الجم ور  •

من   المطلوبةالمعلومات كل قطاع من القطاعات ب دف تحديد  فيتعتمد إدارة المعلومات الجيدة على المعرفة المتخصصة 
كي تتمك ن من تحديد  ية التعاون  العالقات تعتمد وحدة إدارة المعلومات على و بك اءة وفعالية   انظام المعلومات لتن يذ أعمال 

ينبغي أن ت منك وحدة إدارة  لذلك  منتجات معلومات تستوفي متطلبات الجودة  متطلبات المعلومات بشكل صحيك وإلعداد 
م بشكل  مع الج ات المعنية الداخلية والخارجية، وال بد أن تنظ    المنعقدة  االجتماعاتفي  المعلومات إمكانية المشاركة المنتظمة  

 عند االقتضاء  اعات المماثلة استباقي االجتم

باتخاذ  للبرنامج، إذا يسمك ذلك  ا  ضروري  ا  أمرويعد  ضمان توافر منتجات المعلومات واستخدام ا من قبل الج ات المعنية 
كما سيحث تزايد وضو  منافع   تعزيز فعالية وك اءة االست ادة المحققة من الموارد ، وب إلى وقائع دقيقة استناد ا لقراراتا

 المعلومات الج ات المعنية على المساهمة بشكل فاعل في إدارة المعلومات  

 ضمان التعاون مع ج ات ا المعنية: ب دف  ينبغي أن تقوم منظمة األعمال المتعلقة باأللغام بما يلي و

برنامج األعمال المتعلقة باأللغام، تحديد الج ات المعنية الداخلية والخارجية وتوثيق ا، إلى جانب عالقات ا ب  •
 ؛حاجات ا ال ردية من منتجات المعلومات، والمعلومات التي يمكن ل ا أن توفرهاو
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المنتظم مع الج ات المعنية المحددة وفقا  لمتطلبات الجودة الخاصة  تطوير العمليات التي تضمن تبادل المعلومات   •
 ب ا؛

 إلى تحسين اإلجراءات الحالية؛  الراميةنشطة إشراك الج ات المعنية ضمن البرنامج في األ •

تنظيم أو المشاركة في المنتديات التي تتم في خالل ا استشارة الج ات المعنية بصورة منتظمة حول متطلبات   •
 الجودة والمعلومات  

 

 السياسات والمعايير 5.4

 
تن يذ أنشحطة إدارة المعلومات للبرنامج بصحورة قانونية وبما يتماشحى مع المعايير الدولية، يجب توثيق بعض ب دف ضحمان 

وكد أدنى، ال بد من توافر ما يلي لكافة الج ات ال اعلة في السحياسحات والمعايير، كما يجب أن ي  م ا الموظ ون ذو الصحلة   
 عمال المتعلقة باأللغام:برامج األ

 

 لألعمال المتعلقة باأللغام والمرتبطة بادارة المعلومات وطنية المعايير ال •

 إلدارة المعلومات إجراءات التشغيل الموحدة  •

 تخزين المعلومات وتبادل ا ةسياس •

 أمن المعلومات  ةسياس •

 القواعد واللوائك الوطنية لما يلي:  "تخزين المعلومات وتبادل ا ةسياس "يجب أن توثق  

 ؛ماهية المعلومات التي يمكن تخزين ا •

 ؛كي ية تخزين المعلومات وكي ية حمايت ا •

 ؛ماهية المعلومات التي يمكن تبادل ا •

 ؛الج ات التي يمكن تبادل المعلومات مع ا •

 ؛ تبادل المعلومات لمنك إذنماهية اإلجراءات الموجودة  •

 ؛ها لتبادل المعلوماتالصيغة التي يمكن اعتماد •

   القواعد واالعتبارات األخالقية لتبادل المعلومات •

ا   أمن المعلومات فيجب أن توثق ما يلي:  ة سياسأم 

 ؛سلوكيات آمنة وقانونيةاتباع أج زة الحاسوب ونظام المعلومات لضمان قواعد وشروط استخدام  •

السرقة أو انقطاع الك رباء أو الغبار أو الحريق،  : مثال  ماية المعدات ضد الخسارة أو الضرر المادي، قواعد ح •
  إلخ

تحمل فيروسا ، الوصول غير  (  USBالمادية، مثال : وحدات تخزين محمولة )  ال جمات قواعد حماية المعدات من   •
 المرخع به إلى النظام، إلخ؛ 

قواعد حماية المعدات ضد ال جمات عبر شبكة اإلنترنت، مثال : اختراق المعلومات عبر اإلنترنت، وال يروسات   •
   ، إلخ"رانسوم وير"برنامج و

عوا علي ا قبل إتاحة وصول م إلى أي عنصر من عناصر تكنولوجيا  يجب أن ي  م جميع المستخدمين سياسة األمن وأن يوق  
 المعلومات   المعلومات ضمن نظام إدارة 

 الموارد  .6

 
وتشمل هذه الموارد   الوصول إلى الموارد الالزمة لتؤدي الم ام المنوطة ب ا  منوحدة إدارة المعلومات  تتمكنأن  ال بد

الموظ ين الذين حصلوا على مستوى كاف  من التدريب والذين اكتسبوا ما يك ي من الخبرات ليتمكنوا من تن يذ عمليات إدارة  
المعلومات، ومعالجة   إدخالالمعدات والبرمجيات الحاسوبية التي تمتثل لمتطلبات المعلومات ب عالية وك اءة  كما تشمل 
 انات وتحليل ا، ونشر منتجات المعلومات وخدمات ا  عمليات إرسال المعلومات، وتخزين البي 

 

 الموارد البشرية 6.1

 
 المتعلقة بادارة المعلومات بشكل مناسب   ا لبية حاجات ت يجب أن تضمن المنظمة وجود موظ ين مناسبين ل

 وكحد أدنى، ال بد من توافر موظ ين يتمتعون بالقدرات التالية: 



IMAS 05.10 
 الثانيةالطبعة 
 2019شباط/فبراير 

 

 
 

13 

 إلى النظام؛ إدخال البيانات •

 ؛ مراقبة الجودة •

 ؛إدارة عمليات ومنتجات المعلومات وتحسين ا •

 ؛ تحليل البيانات/ نظم المعلومات الجغرافية •

   إدارة النظم  •

واضحة وشاملة،  مصطلحات ومراجع  يتمتع الموظف بأكثر من قدرة واحدة  وال بد من تحديد لكل قدرة من القدرات  يمكن أن  
 ومسؤولياته    ب بما يشمل إعداد قوائم بواجبات المنص

 

 المؤهالتوالتدريب والخبرة  6.2

 
كما ل موظ ي إدارة المعلومات على التدريبات المناسحبة ضحمن مجاالت مسحؤوليات م  وعلى حصح ينبغي أن تحرع المنظمة  

تمتع الموظ ين الدائم ب رع تحسحين م ارات م من خالل التدريب وتبادل الخبرات  يشحك ل التدريب فرصحة تضحمن يجب أن  
 لتحسين م ارات الموظ ين وبالتالي يمنح م فرصة زيادة مساهمت م في عمليات الوحدة 

ثقافة تشحك ل المعرفة في ا جزءا  ال يتجزأ من ب دف تكميل التدريب وتحقيق االسحت ادة القصحوى منه، يجب أن تعزز المنظمة  
غير الملمين ب حا  الم حام القيحام بح  عمحل الوححدة اليومي  ال بحد من تشححححجيع الموظ ين األكثر خبرة على تحدريحب زمالئ م على

تبدل عدم التأثر ب ، ما سححححيزيد من قدرة المنظمة على واحد ألداء م ام معي نة  على شححححخعاالعتماد ويؤدي ذلك إلى تجن ب 
 الموظ ين أو تغي ر الميزانية 

ا حول العملياتولتكوين الموظ ين   ا واضححح  في التدريبات المقدمة للموظ ين التشححغيليين ارخرين ، ال بد  من مشححاركت م ف م 
 سيسمك ل م بتوقع بشكل أفضل حاجات الج ات المعنية ومتطلبات ا المتعلقة بمنتجات المعلومات المقدمة ل ا  ، ماأمكن متى

باإلضحافة إلى ذلك، يجب أن ي منك موظ و العمليات واإلدارة فرصحة الحصحول على تدريبات تتعلق بجوانب معينة من إدارة 
إلجراءات إدارة   أفضحححححل المعلومحات في المنظمحة، وتكوين ف مح  هم ضححححمن إدارة اادورأ تحأديحةالمعلومحات، كي يتمكنوا من 
 المعلومات ضمن البرنامج 

يجب أن تسحعى المنظمة إلى أقصحى حد ممكن إلى توفير التدريب للج ات المعنية والشحركاء ضحمن البرنامج  سحيسحاعد ذلك 
من عة التي تقدم ا وتوسحيع نطاق ال  م المقدمة من قبل الج ات المعنية، كما سحيضحمن تعزيز ال  المعلوماتسحين جودة  حعلى ت 

  تجاه احول المنتجات المتلقاة  كما سيرفع ذلك مستوى ملكية الج ات المعنية لجودة قاعدة البيانات الوطنية ومسؤوليت ا 

 

 معدات التقنيةال 6.3

 
تحتاج الوحدة لتتمكن من إنتاج وصححالحيات ا  فيجب أن تتناسححب المعدات التي تسححتخدم ا وحدة إدارة المعلومات مع قدرت ا 

قادرة على العمل بشححححكل جيد على الرغم من حجم وصححححول إلى أج زة حاسححححوبية  منتجات معلومات عالية الجودة إلى ال
المحتويحات ال حائحل الالزم لتخزين بيحانحات المنظمحة وتحليل حا، ال سححححيمحا تححاليحل نظم المعلومحات الجغرافيحة  ال بحد من إتحاححة 

الوحدة إلى البرمجيات المناسحبة إلجراء التحليل وم ام العرض، باإلضحافة إلى األج زة الحاسحوبية الالزمة إلعداد   وصحول
  تشمل واجبات المنظمة ضمان ما يلي:المطبوعات وطبع الخرائط ذات الجودة العالية والتي تمتثل للمتطلبات المحددة  

ين الحد األدنى لمواصحح ات برمجيات إدارة المعلومات ونظم نظم الحواسححيب المسححتخدمة من قبل الموظ    اءي اسححت  •
 المعلومات الجغرافية المستخدمة؛

 تخزين كافية لتخزين بيانات المنظمة؛ ةقدرب  النظم الحاسوبية تمت ع •

 التحديث الدائم للنظم التشغيلية؛ •

 الطابعات والماسحات الضوئية؛ رارنظم ثانوية مناسبة، على غ ووجودالبرمجيات ترخيع  •

 ؛إدارة المعلوماتنظام استخدام نسخة معتمدة ل •

 ؛اإللكترونيسبل التواصل مثل اإلنترنت والبريد إلى ن ي الموظ  إتاحة وصول •

  مبادة مكان العمل األساسيةلبيئة العمل  استي اء •
 

 برمجيات إدارة المعلومات 6.4

 
م ام وحدة إدارة   إدارة هذه المجموعة من شأن، ووأن تحافظ علي ا مجموعة من البرمجيات يجب أن تنشئ المنظمة

   التشغيلية  وينبغي أن تحدد المنظمة نطاق نظام إدارة المعلومات ومسؤولياته لتحقيق المستوى األمثل من الك اءة  المعلومات  
 وينبغي أن تمتثل مجموعة برمجيات إدارة األعمال للمتطلبات التالية كحد أدنى: 
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تسمية المل ات والبيانات الوص ية، قادرة على إدارة  لمبادة توجي ية محددة    تشمل رقمية موحدة    بنية   – مية  رقبنية   •
المعلومات    وتشمل والصور وال يديوهات     السجالت  المل ات الرقمية المتعلقة بأنشطة األعمال المتعلقة باأللغام، مثل 

 لبنية الرقمية لبيانات األعمال المتعلقة باأللغام؛ لحول متطلبات البيانات الدنيا وص ا   3ب   الواردة في الملحق 

 إدارة البيانات التشغيلية والثانوية؛ •

 إدارة البيانات الجغرافية؛  •

 القدرة على تتبع من نق ك أي مستندات وتحديد النسخة األحدث؛ •

 تخصيع الموارد؛تقديم لمحة عامة حول التلوث والتقدم التشغيلي المحرز و •

 إمكانية وصول الموظ ين التشغيليين واإلداريين إلي ا الستخدام ا؛   •

 تعديل ا لتتناسب مع حاجات برنامج األعمال المتعلقة باأللغام وغيرها من نظم المعلومات ذات الصلة   إمكانية •
 

 الموارد المالية 6.5
 

 تمت عولضمان  ع موارد مالية كافية لوحدة إدارة المعلومات  توافر الموارد البشرية والتقنية، ال بد من تخصي  ضمان بغية 

ودمج ا في ميزانية   والمستقبليةدارة المعلومات، يجب توقع تكاليف إدارة المعلومات الحالية على إ الدائمة بالقدرة المنظمة 

 المنظمة  

 

 ضمان جودة عمليات إدارة المعلومات  .7
 

ضمان جودة  ركيزة أساسية لحول العمليات التي يجب أن تدعم ا إجراءات إدارة المعلومات ا واضح   ايشك ل تكوين ف م  
)أو  ما  خيارات تؤدي إلى تقديم خدمة أو منتج  من  أنشطة مترابطة وعد ة  دارة المعلومات  تتألف العملية الواحدة من  عمليات إ

 مخرج(  ويمكن للعملية الواحدة أن تحظى بمدخلة واحدة أو عدة مدخالت، لكن ا تقدم مخرجا  واحدا    
 

 دورة إدارة المعلومات 7.1
 

أدناه العمليات الرئيسية الواجب إدارت ا من قبل وحدة إدارة   1 الرسم البيانيتشمل دورة إدارة المعلومات المبي نة في 
دارة المعلومات اتباع ن ج استباقي ألنشطة إدارة المعلومات من خالل توقع متطلبات الج ات المعنية  دورة إ  تك لالمعلومات   

 وينبغي أن تستند دورة إدارة المعلومات إلى ما يلي:   ة هذه المتطلبات وتصميم العمليات وتحسين ا بشكل دائم لتلبي 
 

على   يعتمد نجا  تن يذ الدورة على إشراك إدارة العمليات وإدارة البرنامج والج ات المعنية األخرى  –  الشمولية •
 ؛نحو فاعل

ل البيانات الدائم إلى منتجات معلومات ذات جودة عالية؛ – التحّول •  تحو 

لمعنية بشكل منتظم تجري إدارة البيانات والمعلومات عبر اتباع ن ج استباقي يشمل استشارة الج ات ا –الكفاءة   •
 حول متطلبات الجودة، وتصميم عمليات إدارة المعلومات لتلبية هذه المتطلبات في الوقت المناسب؛

  ا؛تحليلب دف التحقق من البيانات والتأكد من صحت ا ودقت ا وتوقيت ا وتنظيم ا  –جودة البيانات  •

لوج غير المصححر  به وتبادل ا فقط مع الج ات من الوتضححمن حمايت ا ة  إدارة البيانات بطريق  –حماية البيانات   •
 المصر  ل ا الوصول إلي ا؛

يجب إدارة المعلومات الشحخصحية بطريقة تضحمن المحافظة على سحرية الج ات المسحت يدة وغيرها من   –السررية   •
 ؛الج ات المعنية، وال بد من الحصول على الموافقة الستخدام هذه المعلومات

 ؛دة، باإلضافة إلى اتباع التعري ات الموافق علي ا ألبرز المصطلحات والمقاييسهياكل بيانات موح –االتساق  •

 ؛توافر البيانات ومنتجات المعلومات ال بد من ضمان– التوافر •

 تعميم المعلومات على كافة الج ات المعنية ضمن برنامج األعمال المتعلقة باأللغام وخارجه  –التبادل  •

 
 الملحق ب حول الحد األدنى لمتطلبات البيانات في األعمال المتعلقة باأللغام هو في صدد الصياغة 3
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: دورة إدارة المعلومات 1الرسم البياني   

 

 خصائص متطلبات المعلومات 7.2

 
وتحدد  إدارة المعلومات ضمن البرنامج  كي ية تن يذ التي تعي ن  الركيزة األساسية متطلبات المعلومات  تحديد  مرحلة  شك لت 

أن   بحسب الج ات المعنية  ويمكن لوحدة إدارة المعلومات مخرجات وحدة إدارة المعلومات جودةمتطلبات هذه الخطوة 
 توفي هذه المتطلبات  سالتي ت  اتلتحديد العمليات ومدخالت البيانات الالزمة إلنتاج المخرجهذه تستند إلى متطلبات الجودة 

 
غير موضححححوعيحة وال بحد من وت عحد  متطلبحات الجودة  هي درجحة امتثحال المنتج أو الخحدمحة لتوقعحات الج حات المعنيحة الجودة 

 الج ات المعنية )الداخلية والخارجية( ووحدة إدارة المعلومات في المنظمة  من قبلتحديدها والموافقة علي ا 

ضحمن برنامج ما، ثم ال بد من مراجعت ا وتحسحين ا من خالل ينبغي تحديد متطلبات المعلومات قبل البدء بادارة المعلومات  
 العمليات والمنتجات وتقييم ا  ومراقبةالتشاور المستمر مع الج ات المعنية 

ول على موافقت ا  وال يجب إيالء  ات المعنية بالبرنامج والحصحححح كافة الج  وب دف تحديد المتطلبات، ال بد من اسححححتشححححارة
اعتبار للمتطلبات الحالية للمعلومات وحسحب، بل يجب أيضحاأ أخذ الحاجات المسحتقبلية المتوقعة في عين االعتبار  ويجب أن 

 ما يلي: المعلومات متطلبات تحدد

 لمعلومات؛مدخالت لعمليات إدارة االهويات الج ات المعنية التي تستوجب منتجات معلومات والتي توفر  •

 بشأن المتطلبات الحالية والمستقبلية لمنتجات المعلومات؛االت اق مع الج ات المعنية  •

 المخرجات؛ و بما يشمل المدخالتاألعمال  توثيق إجراءات •

 عمليات إدارة المعلومات؛لالبيانات ومنتجات المعلومات  مدخالتمتطلبات الجودة حول تحديد  •

 اتساق مدخالت البيانات ودقت ا وأبرز المصطلحات والمقاييس لضمان  الموحدةتعري ات الاالت اق على  •
 

 جمع البيانات 7.3

 
برنامج األعمال المتعلقة باأللغام  وال غنى عن  الذي يؤدون أنشطة من قبل المشغلين غالبا  ما تن ذ عملية جمع البيانات 

على نحو متسق ودقيق وإعداد التقارير بشأن ا في الوقت     الضمان تسجيلالتعاون المنتظم بين المنظمات التي توفر البيانات  
 ما يلي: ضمان المنظمة  وتشمل واجبات  المناسب  

 

تحديد متطلبات 
المعلومات

جمع البيانات

التحقق من 
صحة البيانات 

وتخزين ا

تحليل البيانات

مراقبة الجودة 
ونشر المعلومات

التحقق من أن البيانات المقدمة 

صحيحة وكاملة ودقيقة قبل إضافت ا 

 إلى نظام المعلومات

تحديد متطلبات المعلومات بحسب 

الج ات المعنية وتصميم اإلجراءات 

 وعمليات تقديم التقارير

مراقبة جودة منتجات 

المعلومات بالمقارنة مع 

ت وتعميم ا على المتطلبا

  الج ات المعنية

والعددي، التحليل الجغرافي 

 وإنشاء منتجات المعلومات
جمع البيانات في الميدان خالل 

كافة خطوات عملية تحرير 

األرض واألنشطة المرتبطة 

 ب ا
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 التوثيق المذكورة أعاله؛ عمليات تحديد عمليات جمع البيانات وتوثيق ا استنادا  إلى مبادة •

 البيانات الواجب تقديم ا ووتيرة التقديم؛تحديد كافة مصادر البيانات ذات الصلة وتوثيق ا، بما يشمل  •

 تححديحدتطوير النمحاذج الموححدة واحتوائ حا على كحافحة محدخالت البيحانحات المححددة بحسحححححب الححاجحة خالل عمليحة  •
 متطلبات المعلومات؛

 تصنيف البيانات التي يتم جمع ا بحسب العمر والجنس وغيرها من مقاييس التنوع ذات الصلة؛ •

 المعايير المحددة ألبرز المصطلحات والمقاييس؛من خالل ضمان احترام  جمع البيانات المتسقة •

 تحديد متطلبات تسجيل البيانات، وماهية البيانات الواجب جمع ا؛ ووتيرة الجمع، وبأي صيغة ووسيلة  •

م مراقبحة الجودة للحرع على أن البيحانحات المقحدمحة في التقحارير إلى السححححلطحة الوطنيحة لألعمحال المتعلقحة بحاأللغحا •
 تتماشى مع متطلبات الجودة 

مع البيانات في سلسلة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  راجع المعيار الدولي لألعمال  جمجموعة من متطلبات    ترد
"المسك غير التقني"، المعيار  10 8 عمال المتعلقة باأللغاملأل "تحرير األرض"، المعيار الدولي 11 7المتعلقة باأللغام 

"متطلبات التط ير"؛    10 9مسك التقني"، المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ال"  20 8الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  
  30 8لغام "تط ير ساحة المعركة"، المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأل 11 9المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

المعيار  "مراقبة منظمات األعمال المتعلقة باأللغام"،    40 7"توثيق ما بعد التط ير"، المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  
"التوعية بمخاطر األلغام ومخل ات الحرب القابلة لالن جار"، المعيار الدولي   10 12الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

ملخع حول   4ب ملحق "إعداد التقارير والتحقيق في أحداث إزالة األلغام"  يرد في ال 60 10لقة باأللغام لألعمال المتع
 تعلقة باأللغام ذات الصلة  ممتطلبات جمع البيانات للمعايير المذكورة أعاله وتلك المتعلقة باألعمال ال

 

 صحة البيانات وتخزينهاالتحقق من  7.4

 
البيانات التي تم جمع ا وتقديم ا عملية م مة تمنع إضافة البيانات الخاطئة أو غير الكاملة إلى قاعدة    صحة   ي عتبر التحقق من 

التحقق   عملية شملت ويجب أن البيانات  ال بد من التحقق من صحة البيانات ومراقبت ا على مستويات عدة ضمن البرنامج  
 ا يلي: م
 

 وصحت ا قبل تقديم التقارير؛  من كمال اتحقق المنظمة التي تسجل المعلومات  •

الطريقة  يجب أن تتحقق الوحدة التشغيلية ذات الصلة أن البيانات المقدمة تتماشى مع المعلومات الحالية المتعلقة ب  •
 ؛ والنشاط ومجال العمليات

وجود  عدم  من عمل الذي است لم منه التقرير لتحقق وحدة إدارة المعلومات والوحدة التشغيلية المسؤولة عن مجال ا •
معلومات غير كاملة في   وجود غياب أي معلومات أو، والحرع على عدم أي أخطاء أو معلومات مزدوجة

 التحقق من المعلومات الجغرافية بمساعدة نظام المعلومات الجغرافية   ل بما يشم ، السجالت
 

خطاء أو  أأي  تصحيكفي حال عدم االمتثال لمتطلبات الجودة المت ق علي ا، ال بد من اتخاذ اإلجراءات المناسبة لضمان 
 للمعلومات: إغ ال 

 ؛ نظام إدارة المعلومات  إلى البيانات غير الصحيحة    إدخال تجنب  ينبغي إعالم وحدة إدارة المعلومات عن ضرورة   •

إلخطار الج ات مقدمة التقارير وتتبع اإلجراءات    عن األخطاء الواردة  ات الصلة ينبغي إعالم الوحدات التشغيلية ذ •
 المتخذة  التصحيحية 

للحرع على تن يذ عملية التحقق من   ينبغي أن تضمن المنظمة أن عمليات التحقق من صحة البيانات محددة بشكل واضك
 صحة البيانات على نحو متسق وموثوق  

موثقة لنظام تخزين المعلومات    سياسة  اتباعيجب  ،  على نحو آمن  وحدة إدارة المعلوماتتخزين البيانات المدارة من قبل  بغية  
 االحتياطي واستعادت ا  ويجب أن تحدد سياسة التخزين االحتياطي ما يلي: 

 وفي أي وقت خالل اليوم؛ التخزين االحتياطي  إجراء  وتيرة •

 كي ية تسمية المخزن االحتياطي لضمان س ولة التعريف؛   •

إجراء عملية التخزين االحتياطي وتحديد النوع الالزم من الدعم لضمان حمايت ا ضد الضرر  يجب كيف ومتى  •
 ؛وال قدان

 طوارة  الوتيرة فحع المخزونات االحتياطية للتحقق من إمكانية استخدام ا في حالة  •

 هي:  البيانات لمخزونات االحتياطية واستعادةالمبادة التي تنطبق على ا

 
 لمتطلبات البيانات في األعمال المتعلقة باأللغام هو في صدد الصياغة الملحق ب حول الحد األدنى  4



IMAS 05.10 
 الثانيةالطبعة 
 2019شباط/فبراير 

 

 
 

17 

تحديد جدول زمني إلجراء عمليات التخزين االحتياطي بشكل منتظم، وبوتيرة تتناسب مع كمية البيانات  يجب  •
 التي يتم إدخال ا خالل فترة معي نة من الوقت؛ 

ال يكون الموظ ون   ساعات العمل عندمايجب تحديد جدول زمني إلجراء عمليات التخزين االحتياطي خارج  •
 يستخدمون نظام المعلومات، مثال : خالل ساعات الليل أو خالل عطل ن اية األسبوع؛ 

 ؛ ل عملية التخزين االحتياطي كافة البيانات التي تعالج ا المنظمةميجب أن تش •

ه في غرفة  ال بد من تخزين البيانات في مكان آمن، وي ضل أن يكون في مكان مختلف عن البيانات األصلية، وأقل   •
 ج از حاسوبي مختلف لتجن ب فقدان البيانات األصلية واالحتياطية في آن  معا   مختل ة أو على  

 

 معالجة البيانات 7.5

 

يمكن استخدام ا  ثمة مجموعة متنوعة من التقنيات المعتمدة لمعالجة  تقضي معالجة البيانات بتحويل البيانات إلى معلومات 
لمعلومات المطلوبة  وينبغي على المنظمة أن  ا اختيار التقنية المناسبة لمعالجة البيانات على نوع منتجاتالبيانات  ويعتمد 
 تضمن ما يلي: 

 

 ؛المعتمدة توثيق العمليات وتصميم ا إلنشاء منتجات معلومات تستوفي متطلبات الجودة  •

 المعالجة المتكررة؛  لحاجاتوحسابات معيارية است سارات تطوير  •

 اذج موحدة لمنتجات المعلومات وتحسين ا على نحو مستمر  إعداد نم •
 

 نشر المعلومات 7.6

 

على يشحمل نشحر المعلومات توزيع منتجات المعلومات على الج ات المعنية في الوقت المناسحب  يجب أن تكون المعلومات  
 شكل الصيغ المت ق علي ا، بما يتماشى مع متطلبات الجودة وضمن حدود سياسة األمن 

 
قد   االمعلومات وصحيغ نشحرها ووتيرت أن أنواع  وسحائل التواصحل، مع مراعاة  تبادل المعلومات و  إجراءاتال بد من تحديد 

 تختلف بين ج ة معنية وأخرى  وكحد أدنى، ال بد من أخذ ما يلي في عين االعتبار أثناء التخطيط لنشر المعلومات:

 الج ات المعنية التي تستلم المعلومات؛ •

 تحصل علي ا كل ج ة معنية؛محتوى المعلومات التي  •

 فصليا  و/أو ش ريا   وتيرة تبادل المعلومات، مثال : سنويا ،  •

 ال دف األسمى إلدارة المعلومات  على الج ات المعنيةالتي تستوفي متطلبات الجودة منتجات المعلومات تعميم يعتبر 
 

 التحسين المستمر   7.7

 

فرع تحسين العمليات والمنتجات واغتنام ا  من بين األدوات المستخدمة في إدارة  عملية تحديد هو التحسين المستمر  إن
ف – تحقق  – ن ذ  – خطط دورة  "جودة للتحسين المستمر ال (  يمكن تطبيق هذه الدورة على مستويات عدة  PDCA)  " تصر 

ف المبي نة في هذا ال صل مثاال  عن  –تحقق  –ن ذ  –تمثل دورة خطط  ضمن المنظمات   هذه الدورة حيث يؤدي تقييم تصر 
 المؤشرات المستمر إلى تحسين متطلبات المعلومات والعمليات  

رصد هذه العمليات وتقييم ا وتحسين ا   ب وتوثيق عمليات إدارة المعلومات وأبرز مؤشرات األداء الخاصة ب ا  تعريف    يسمك
 ال بد من توثيق كافة عمليات إدارة المعلومات بما يشمل: 

 ؛لية ومخرجات امدخالت كل عم •

 ؛ األدوار المسؤولة عن كل نشاط •

 مع العمليات األخرى   الصالت  •

ضمن تن يذ ي أن    جراءات التشغيل الموحدة التوثيق الجيد إل  ويمكن توثيق العمليات بص ت ا إجراءات تشغيل موحدة  ومن شأن 
 عن الج ة التي تن ذ العمل ال علي   إدارة المعلومات بطريقة متسقة وصحيحة، بغض النظر أنشطة 

التحسين المستمر لضمان اغتنام فرع التحسين وتحقيق االست ادة  كافة عمليات إدارة المعلومات عناصر ينبغي أن تشمل 
 التحسين المستمر ما يلي:  العناصر الرئيسية التي تضمنوتشمل من ا  

 مؤشرات أداء قابلة للقياس لكافة العمليات؛ •

 ؛ ب ا المدخالت والمخرجات ت قاسالتي متطلبات الجودة  •
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 الحالية   العمليات واإلجراءات  ضمنفرع التحسين وتن يذها المحددة الواجب اتخاذها لضمان تقييم  اإلجراءات •

 مراقبة الجودة  .8
 

متطلبات الجودة المت ق علي ا مع ت ا ب مقارن ، إذ تشحححمل مدخالت العمليات ومخرجات اا  من مقاييس الجودة قياسححح ت عد  مراقبة  
 متطلبات المعلومات  تحديدالج ات المعنية في خالل مرحلة 

النحاتجحة  )البيحانحات المقحدمحة إلى نظحام إدارة المعلومحات( والمخرجحات )منتجحات المعلومحاتمحدخالت  الالتحقق من كحل  ال بحد من
عن نظام إدارة المعلومات( للحرع على أن ا تسحححتوفي متطلبات الجودة قبل اسحححتخدام ا كمدخالت لعمليات أخرى أو قبل 

 إطالق ا لتسليم ا للج ات المعنية:
 

التحقق من البيانات التي يتم جمع ا للتأكد من أن ا كاملة وصحححححيحة ومتسححححقة قبل قبول ا وإدخال ا في  ال بد من •
 ؛قاعدة البيانات

  ال بد من التحقق من منتجات المعلومات لضمان أن ا تستوفي متطلبات الجودة المت ق علي ا مع الج ات المعنية •
 

 قاعدة البيانات 8.1

 

صححيحة وكاملة، ال بد من إجراء عمليات تدقيق منتظمة من قبل وحدة إدارة في قاعدة البيانات   لضحمان أن البيانات الواردة
المعلومات  ال بد من إجراء عمليات تدقيق منتظمة من قبل الممثلين عن الوحدات التشحغيلية ذات الصحلة والتي يمكن ل ا أن 

 : خاللبد من إجراء عمليات تدقيق منتظمة للبيانات من  درجة صلة البيانات والمعلومات ودقت ا  ال  على  تحكم بشكل أفضل  

 ؛البحث في قاعدة البيانات عن البيانات بغية تحديد المعلومات غير المكتملة •

 ؛ البحث عن البيانات ب دف تحديد البيانات المزدوجة •

 ؛ البحث عن البيانات ب دف تحديد البيانات الخاطئة •

 ؛معلومات غير دقيقة في االبحث عن البيانات ب دف تحديد الحاالت التي ال صلة للبيانات في ا أو التي  •

   وصحت ا البيانات الجغرافية  عرض البيانات بمساعدة نظام المعلومات الجغرافية للتحقق من دقة •

جموعات البيانات لتجن ب إعادة التحقق  ينبغي تحديث البحوث وعمليات التدقيق بشكل منتظم، كما يجب تطبيق ا على مختلف م
 من البيانات ن س ا 

 

 البيانات الجغرافية 8.2
 

  وغالبا  ما ترتبط أنشطة األعمال المتعلقة باأللغام بمنطقة جغرافية تخضع  بطبيعت ا جغرافيةت عد األعمال المتعلقة باأللغام 
   ات من مخل ات الحرب ليتم استخدام ا على نحو منتجلسلسلة من األنشطة الرامية إلى تحرير األرض الملوثة بالمت جر

ث من األرض، وتسليم ا إلى أصحاب ا الشرعيين، وتوفير  تخضع المناطق المتأثرة لسلسلة من األنشطة ال ادفة إلى إزالة التلو 
واألثر الناجم عنه ب دف تمكين ال بد من تسجيل وتحليل الطبيعة الجغرافية للتلوث  المساعدة لألشخاع المتضررين  بالتالي  
 على المنظمة أيضا  أن تضمن ما يلي: ينبغي التخطيط الستجابة فعالة وك ؤة وتن يذها  و

 

ساسية ذات الطبقات للمناطق التي تجري في ا عمليات برنامج األعمال المتعلقة باأللغام وتحديث ا توافر الخرائط اال •
 بشكل دائم؛

 إلدارة البلد وبنيته التحتية وتحديث ا بشكل دائم؛توافر بيانات ذات صلة  •

 على كافة المعلومات الجغرافية في نظام إدارة المعلومات وعرض ا في نظام المعلومات الجغرافية؛ المحافظة  •

  ا؛ات دقة البيانات الجغرافية المكانية وت اصيل ا وتحديث  درجة  تحديد وتوثيق بشكل واضك متطلبات •

 حدة وتحسين ا بشكل دائم لالستجابة للطلبات المتكررة  إعداد نماذج خرائط مو •
 
 
 

 منتجات المعلومات 8.3
 

يلي بعض األمثلة على منتجات   وفي ما  األعمال، وقد تستعين بتقنيات تحليل عديدة  ومخرجات تطول الئحة أنواع منتجات
 المعلومات المطلوبة عادة ضمن برامج األعمال المتعلقة باأللغام: 
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المتأثرة، للتخطيط ألنشطة األعمال المتعلقة باأللغام وتصني  ا بحسب االولوية، مثال : المناطق    الالزمة   المعلومات  •
 ، وتقييمات األثر؛والحوادث

 مقاييس أداء العمليات؛  •

رائط التقدم المحرز ضمن برنامج األعمال المتعلقة باأللغام، مثال : الج ات المست يدة التي تم إحصاءات وخ •
 ها أو تط يرها، األشياء التي تم العثور علي ا، إلخ  الوصول إلي ا، المناطق التي تم إلغاؤها أو حد  

  وتشمل عناصر جودة  ي ابل تقديم ا إلالمتلقية قالتحقق من منتجات المعلومات بالمقارنة مع متطلبات جودة الج ات يجب 
 منتجات المعلومات ما يلي: 

 قابلية االستخدام  •

 الصلة  •

 الدقة  •

 الضبط  •

 حسن التوقيت  •

من الشروط، ال يجب تقديم المنتجات  شرط في حال عدم استي اء منتج ما لمتطلبات الجودة، مثال  في حال عدم االمتثال ألي 
 عن ذلك، ينبغي على وحدة إدارة المعلومات أن تبذل ج دها لما يلي:  إلى الج ات المعنية  بل عوضا  

 نشر المنتج؛ب دف إن أمكن، تصحيك حاالت عدم االمتثال  •

 التحري عن سبب عدم االمتثال؛  •

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان عدم وقوع حاالت عدم االمتثال مجدد ا   •

 المسؤوليات  .9

 

هيئة التنسيق الوطنية )أو منظمة تعمل بالنيابة عن أي  /وطنية لألعمال المتعلقة باأللغام السلطة ال 9.1

 منهما(

 

 :بما يلي السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام يجب أن تقوم

 تطوير وتوفير معايير وسياسات وطنية إلدارة المعلومات وتقديم التقارير بشأن ا؛ (أ

 ؛باأللغاممعلومات األعمال المتعلقة إلدارة  والتقنيةر ما يك ي من الموارد المالية والبشرية ي توف ( ب

 توافر نظام )نظم( مركزية إلدارة المعلومات إلدارة وتخزين كافة البيانات الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام؛ ( ج

غام في عين االعتبار عند صححياغة المعايير الوطنية أخذ متطلبات المعلومات المسححتقبلية وما بعد األعمال المتعلقة باألل ( د

 ؛إعداد التقاريرومتطلبات 

 ن لعمليات ومنتجات إدارة المعلومات؛االتقييم والتحسين المستمر ( ه

طة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام بما يتماشححححى مع هذا المعيار لسحححح لإدارة كافة البيانات التي يتم جمع ا وتقديم ا ل ( و

 من السياسات والمعايير الوطنية؛ي لألعمال المتعلقة باأللغام، وغيره الوطن الدولي و

، إلى جانب إعداد باأللغامين بشححكل مسححتمر عمليات األعمال المتعلقة حسحح جمع ما يك ي من البيانات لرصححد وتقييم وت  ( ز

 التقارير وتحليل ا ضمن البرنامج؛

 من الثقة في منتجات األعمال المتعلقة باأللغام؛جمع وتقديم وتخزين ما يك ي من البيانات لضمان مستوى عال   (  

جمع ما يك ي من البيانات لالمتثال لمتطلبات المعلومات الوطنية والدولية، وتحليل ا ونشححرها على الج ات المعنية في  ( ط

 الوقت المناسب؛

 للج ات المعنية متطلبات الجودة توافر معلومات مصر   باستخدام ا ونشر منتجات معلومات دقيقة تستوفي  ( ي

 

 المنظمات التشغيلية 9.2

 

 بما يلي: المنظمات التشغيلية أن تقوم  ينبغي
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إلى السححححلطة الوطنية لألعمال المتعلقة في الوقت المناسححححب ، وتقديم ا أنشححححطت اجمع بيانات دقيقة وكاملة في خالل   (أ

 ية؛، بما يتماشى مع المعايير والمتطلبات الوطن التي تمثل اأو الج ة  مباأللغا

 المنظمة؛ فيداء م ام إدارة المعلومات أل والتقنيةالحرع على توافر ما يك ي من الموارد المالية والبشرية  ( ب

نشحححطة المنظمة وفقا  للمعايير الوطنية والدولية وبما يتماشحححى مع السحححياسحححات أإدارة البيانات والمعلومات المرتبطة ب  ( ج

 المعلومات؛والتشريعات الوطنية حول إدارة 

يتم جمع ا وفقا  للمتطلبات الوطنية في خالل أنشحطة المنظمة ت دار وت خزن بطريقة تتيك الحرع على أن البيانات التي  ( د

 لسلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام وغيرها من الج ات المعنية عند االقتضاء؛إلى اتقديم ا 

 ؛والتقييم والتخطيط والتن يذ تلبي حاجات ا الداخلية للرصد الحرع على جمع وإدارة البيانات والمعلومات التي ( ه

 الحرع على جمع وإدارة البيانات والمعلومات التي تستوفي متطلبات الج ات المعنية الخاصة ب ا  ( و
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  الملحق أ
 )معياري( 

 المراجع

 
ا من المعيارية تشكل الوثائق  نطبق أي من هذه المنشورات  ي وال  أحكامه  التالية، المشار إلي ا في نع هذا المعيار، جزء 

ع األطراف في االت اقات القائمة على هذا الجزء من    والتنقيحات  لمراجع المؤرخة والتعديالتاعلى   الالحقة  ومع ذلك، تشج 
ا بالنسبة  إمكانية تطبيق أحدث طبعات الوثائق المعيارية المبينة أدناه من المعيار على التحقق  للمراجع غير المؤرخة،  أم 

الك رو  للجنة افتنطبق آخر طبعة من الوثيقة المعيارية المشار إلي ا  ويحت ظ أعضاء المنظمة الدولية للمعايير )األيزو( و
 ( بسجالت األيزو أو المعايير األوروبية الصالحة حاليًّا:IECالدولية ) ةتقني 

 
اموس المصطلحات والتعري ات واالختصارات لألعمال المتعلقة  : ق10 4المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام   ( أ)

 باأللغام

 : إدارة التدريب 10 6المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( ب )

 : تحرير األرض 11 7المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( ج)

 لمتعلقة باأللغام: إدارة الجودة في األعمال ا12 7المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( د)

 : مراقبة منظمات األعمال المتعلقة باأللغام40 7المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( ه)

 : المسك غير التقني10 8المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( و)

 : المسك التقني20 8المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( ز)

 : متطلبات التط ير 10 9لألعمال المتعلقة باأللغام المعيار الدولي  (  )

 : تط ير ساحة المعركة 11 9المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( ط )

 : تط ير المباني13 9المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( ي)

 : التوثيق ما بعد التط ير 30 8المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( ك)

 : التوعية بمخاطر األلغام ومخل ات الحرب القابلة لالن جار 10 12ولي لألعمال المتعلقة باأللغام المعيار الد ( ل )

 : إعداد التقارير والتحقيق في أحداث إزالة األلغام 60 10المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( م)

 

إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية  نشطة الدولي ألينبغي استخدام أحدث نسخة/طبعة من هذه المراجع  ويحت ظ مركز جنيف 

لألعمال المتعلقة   الدوليةلمعايير ليحت ظ بسجل رخر نسخة/طبعة كما  جميع المراجع المستخدمة في هذا المعيار   عنبنسخ 

لألعمال المتعلقة   الدولية للمعايير  اإللكترونياالطالع علي ا علی الموقع  كنمراجع، ويمالدلة واألباأللغام، باإلضافة إلى 

    )gr.osdradantsonitcneaim.www( باأللغام

ال يئات والمنظمات الم تمة أن تحصل  غيرها من  وينبغي للسلطات الوطنية المعنية باألعمال المتعلقة باأللغام وأرباب العمل و

 على نسخ قبل بدء برامج األعمال المتعلقة باأللغام  


