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 حقوق الطبع والنشر 
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 تمهيد 

 
ألّول مرة من قبل فرق العمل في خالل مؤتمر تقني دولي  اقتُرحت المعايير الدولية لبرامج إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية 

. وتم تحديد المعايير لكافة جوانب أنشطة إزالة األلغام والتوصية بها، كما تم 1996انعقد في الدنمارك في تموز/يوليو عام 
دة األمم المتحدة  ، أعّدت مجموعة عمل بقيا1996وفي أواخر عام  االتفاق على تعريف عالمي جديد لعملية "التطهير". 

وأصدرت دائرة األمم  المعايير المقترحة في الدنمارك، وصاغت المعايير الدولية لعمليات التطهير لألغراض اإلنسانية. 
  .1997( الطبعة األولى في آذار/مارس عام UNMASالمتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام ) 

ومنذ ذلك الحين توسع نطاق هذه المعايير األصلية لتشمل المكونات األخرى لألعمال المتعلقة باأللغام ولكي تعكس التغييرات  
على اإلجراءات التشغيلية والممارسات والمعايير. وقد أُعيد تطوير المعايير وأعيدت تسميتها إلى المعايير الدولية لألعمال  

 . 2001صدرت النسخة األولى في تشرين األول/أكتوبر ، و (IMAS)المتعلقة باأللغام 
 
تتولّى األمم المتحدة المسؤولية العامة لتمكين وتشجيع اإلدارة الفعالة لبرامج األعمال المتعلقة باأللغام، بما في ذلك تطوير  

لذلك إن دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعلقة باأللغام هي عبارة عن مكتب ضمن األمم المتحدة  المعايير والمحافظة عليها. 
مركز جنيف الدولي  المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام. وأصدرت هذه المعايير بمساعدة  مسؤول عن تطوير وحماية 

 األلغام لألغراض اإلنسانية.  ألنشطة إزالة 
 

يتم إعداد المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام ومراجعتها وتنقيحها على نحو فردي من قبل لجان تقنية بدعم من المنظمات  
لية الحكومية وغير الحكومية. ويرد أحدث إصدار لكل معيار على الموقع التالي  الدو

http://www.mineactionstandards.org  باإلضافة إلى المعلومات عن عمل اللجان التقنية. كما تتم مراجعة ،
على نحو فردي أقلّه مرة كل ثالث سنوات لعكس تطّور قواعد األعمال المتعلقة   أللغامالمعايير الدولية لألعمال المتعلقة با

 لقوانين والمتطلبات الدولية.  با باأللغام وممارساتها، بهدف دمج التعديالت التي لحقت
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 مقدمة 

 
  على مستوىتعّد إدارة المخاطر عامالً أساسياً في كل جانب من جوانب األعمال المتعلقة باأللغام. وهي ليست أساسية فقط 

هي آمنة للمستخدمين النهائيين،   المحررة   األراضي البديهيات الواضحة مثل المحافظة على سالمة الموظفين والحرص على أن  
لكنها أساسية أيضاً في ما يتعلق بكّل قرار يتخذه مدراء األعمال المتعلقة باأللغام وغيرهم من الموظفين: أي مشاريع وبرامج  

، ومن يجب توظيفه، وكيفية تدريب األشخاص، وأي معّدات يجب شراؤها، وكيفية المحافظة على العالقات مع  دعمهايجب 
وأي مهام يجب إيالء األولوية لها، وكيفية إدارة جوانب الجودة والبيئة لعمليات األعمال المتعلقة باأللغام.  ت المعنية، الجها

وتقضي نقطة االنطالق لإلدارة الفعالة للمخاطر بإدراك أهميتها وربطها بشكل دائم بأعمال مدراء األعمال المتعلقة باأللغام  
معاً إلى نشر التوعية وتزويد مدراء األعمال المتعلقة باأللغام بالمعدات الالزمة لتحديد   ي آن  اليومية. ويسعى هذا المعيار ف

هذا المعيار مبادئ  المرفق ب الملحق ب  قّدمالمخاطر وتقييمها ومراقبتها ومراجعتها ضمن مختلف مجاالت مسؤولياتهم. وي 
 والتقييم والتحليل. توجيهية حول كيفية استخدام مجموعة متنّوعة من أدوات التحديد 

 
وفي نظام "أيزو"، إن الخطر هو "تأثير انعدام اليقين على األهداف"، وحيث ثمة انعدام يقين، ثمة خطر. بالمقابل، حيث ثمة  

جمع  وتقضي ب ،  هللحّد من معرفة، ثمة ثقة، وينخفض مستوى عدم اليقين والخطر. ويشير تعريف الخطر هذا إلى الطريقة األهم  
 ليلها وتبادلها. وتعّد إدارة المعلومات الجيدة أساسية إلدارة المخاطر على نحو فعال.  المعلومات وتح

 
حالة يضطر فيها مدراء األعمال  الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام على كّل    هذا المعيارتُطبق المبادئ واإلجراءات الواردة في  

أو المحافظة على ثقة الجهات    ي ضا األهداف، وتلبية المتطلبات، وتحرير األرالمتعلقة باأللغام إلى اتخاذ قرارات حول تحقيق  
متطلبات  وترتبط األهم بينها ب  ،االت معّينة، تُملي المصادر الموثقة الموجودة أصالً جوانب إدارة المخاطرحالمعنية. وفي 

خائر العنقودية، البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية  اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد، االتفاقية بشأن الذ  : المعاهدات الدولية
، وهي توفر قاعدة  المتبقيةمخاطر  ال  أو قبول   وتعالج النصوص ذات الصلة المسائل المتعلقة بتحّملحظر أسلحة تقليدية معّينة.  

البيئة المحيطة التي يجب أن يتخذها  واضحة يمكن أن يستند إليها مدراء االعمال المتعلق باأللغام. وتشّكل المعاهدات جزءاً من  
 مدراء األعمال المتعلقة باأللغام في عين االعتبار أثناء إنشاء نظم اإلدارة الفعالة للمخاطر. 

 
إن إدارة المخاطر ليست بحد ذاتها معقدة أو صعبة التنفيذ، تماماً مثل أي نظام إدارة أخرى )بالرغم من أنه يمكن أن يكون  

في المنظمات الكبيرة واسع النطاق أو أن يتطلب مستوى عالياً من االنتباه اإلداري(. ويعتمد النظام على نظام إدارة المخاطر  
للمبادئ والعمليات البسيطة، على نحو متسق وشامل، وعلى كل مستوى من مستويات المنظمة. وتمثل  التطبيق المتكّرر 

تعلقة باأللغام، منها الجودة والسالمة والصحة المهنية واإلدارة  جوانب إدارية أخرى ضمن نظام المعايير الدولية لألعمال الم
البيئية وإدارة المعلومات، تطبيقاً لمبادئ وعمليات إدارة المخاطر األساسية. ويكون المدراء الفعالون والكفؤون مدراء مخاطر  

 فعالين وكفؤين مهما كان مجال مسؤولياتهم.
 

يوفر نظام المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام قاعدة لتطوير المعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام، لكن يمكن 
 ً كمعايير منفصلة بحّد ذاتها، وهي توفر مدخالت تساعد منظمات األعمال المتعلقة باأللغام على تطوير  استخدامها أيضا

الخاصة. وتُطبق اإلرشادات المقّدمة في هذا المعيار على كافة منظمات األعمال المتعلقة   سياساتها وعملياتها وإجراءاتها
 باأللغام، وعلى كافة المستويات. 

 
وتحّدد الظروف السائدة كالً من نطاق وسرعة االستجابة التي يجب أن يقوم بها نظام إدارة المخاطر للمحافظة على فعاليته.  

رعة )مثالً الظروف المرتبطة بوجود عبوات ناسفة مبتكرة( نظم إدارة مخاطر باستطاعتها  وتتطلب الظروف التي تتغّير بس
ً ظّل مناسب ي أن تتكّيف وأن تتطّور وأن تخضع للتحديث بسرعة شديدة. ويمكن لغيرها من النظم أن  لفترات أطول من الوقت   ا

ام إدارة المخاطر فعاالً فقط في حال تمت  تغييرات جذرية. وفي جميع األحول، يظّل نظأن يخضع لمن دون الحاجة إلى 
 وتحديثه بوتيرة متكررة بحيث يعكس التغّيرات الجذرية في الظروف السائدة عند حدوثها.   مراجعته

 
ويهدف هذا المعيار إلى تزويد مدراء األعمال المتعلقة باأللغام على كافة المستويات بالمشورة التي يحتاجون إليها لتحديد  

  – الخاص بإدارة المخاطر  31000يزو في أوإدارة المخاطر المرتبطة بعملهم ومسؤولياتهم. ويستند إلى المشورة الواردة 
    قطا  األعمال المتعلقة باأللغام. المبادئ التوجيهية لعكس طبيعة تكييف
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 في األعمال المتعلقة باأللغام إدارة المخاطر

  النطاق  .1

المبادئ والممارسات والعمليات المعترف بها إلدارة المخاطر في برامج ومنظمات  لتطبيق يقّدم هذا المعيار مبادئ توجيهية 

 األعمال المتعلقة باأللغام. 

 

ً ويجب  قبل المنظمات والمراكز الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام، لكن مبادويُطبق هذا المعيار أوالً من  ئه صالحة أيضا

 استخدامها كأساس لنظم إدارة المخاطر، كما يجب أن تطبقه كافة منظمات األعمال المتعلقة باأللغام. 

 

( الُمعنون "إدارة  IMAS 07.12)  7.12باأللغام وينبغي تطبيق هذا المعيار باالقتران مع المعيار الدولي لألعمال المتعلقة 

( المعنون "مراقبة  IMAS 7.40)  7.40الجودة في األعمال المتعلقة باأللغام" والمعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 منظمات األعمال المتعلقة باأللغام". 

 

 المراجع  .2

ية هي وثائق مهمة يشار إليها في هذا المعيار وتشكل جزًءا من  ترد في الملحق أ قائمة بالمراجع المعيارية. المراجع المعيار
 ه. أحكام

 
 

 المصطلحات والتعريفات واالختصارات  .3

مسرًدا كاماًل لجميع المصطلحات والتعريفات المستخدمة في    4.10يرد في قاموس المعايير الدولية لألعمال المتعلّقة باأللغام  
 . المتعلقة باأللغامسلسلة المعايير الدولية لألعمال 

 

تستخدم عبارة "يجب" و"ينبغي" و"يمكن" لإلشارة إلى درجة االمتثال    ،وفي سلسلة المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام
 :هاإرشادات و )أيزو(   منظمة الدولية للمعاييرفي معايير الويتوافق هذا االستخدام مع اللغة المستخدمة  المقصودة. 

 
 ار؛كلمة "يجب" لإلشارة إلى المتطلبات والطرق والمواصفات الواجب تطبيقها من أجل التالؤم مع المعي تستخدم  (أ
 تُستخدم "ينبغي" لإلشارة إلى المتطلبات أو األساليب أو المواصفات المفضلة؛  (ب 
 .تُستخدم "يمكن" لإلشارة إلى الطريقة أو مجموعة اإلجراءات الممكنة (ت 

 

الهيئة الحكومية التي تتولى مسحححؤولية تنظيم  " إلى (NMAA)لألعمال المتعلقة باأللغام  يشحححير مصحححطلل "السحححلطة الوطنية
 وإدارة وتنسيق األعمال المتعلقة باأللغام في بلد متضرر من األلغام، وغالبا ما تكون لجنة مشتركة بين الوزارات.

 
ضححرورياً ومناسححبًا أن تتولى منظمة األمم  في ظّل غياب السححلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام، قد يكون مالحظة:

المتحدة أو هيئة دولية أخرى معترف بها بعض أو كافة مسححؤوليات ومهام مركز األعمال المتعلقة باأللغام أو  
 على نحو أقّل تواتراً السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام.  

 

أي منظمة )حكومية أو عسكرية أو تجارية أو منظمة غير حكومية  ""منظمة األعمال المتعلقة باأللغام" إلى  مصطلليشير 
أو منظمة مجتمع مدني( مسؤولة عن تنفيذ مشاريع أو مهام األعمال المتعلقة باأللغام. يمكن أن تكون منظمة األعمال المتعلقة  

 (. 4.10". )المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام أو عميالً  مستشاراً اطن أو باأللغام متعاقداً رئيسياً أو متعاقداً من الب 

مصادر   استناداً إلى(. ويمكن التعبير عن الخطر 2018:31000"تأثير انعدام اليقين على األهداف" )أيزو الخطر هو 
 الخطر، واألحداث المحتملة، ونتائجها، واحتمال حدوثها. 

 
 (. 2013:27001ة، الخطر المتبقي هو "الخطر المتبقي بعد معالجة الخطر" )أيزو في إدارة المخاطر العامّ 
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الخطر المتبقّي بعد تطبيق جميع الجهود المعقولة لتحديد وإزالة كافّة  في األعمال المتعلقة باأللغام التقنية، الخطر المتبقي هو "
" )المعيار الدولي  وإزالة االشتباه بوجودها من خالل المسل غير التقني / التقني و/أو التطهير الذخائر والمواد المتفجرة 
 (.  4.10لألعمال المتعلقة باأللغام 

 
التي يمكن أن تؤثر على نهج المنظمة لتطوير أهدافها وتحقيقها" )أيزو   ع المسائل الداخلية والخارجية ي السياق هو "جم
2015:9000 .) 

 
والتي يمكن  اتخاذ القرارات،  للمنظمة على    الداخليةوالقدرة  السياق الداخلي هو "البارامترات والعوامل التي تقع ضمن السلطة  

داخلية للمنظمة، ونهج الحوكمة، والعالقات التعاقدية،  األهداف وتحقيقها، بما يشمل الجهات المعنية ال  تحديد في أن تؤثر 
. وتشمل الحوكمة هيكلية المنظمة، وسياساتها، وأهدافها وأدوارها، ومسؤولياتها، وعملياتها التخاذ  والقدرات والثقافة والمعايير

 البشرية والتكنلوجية والرأسمالية والمنهجية".  هامواردمعارفها وبما يشمل  وقدراتها،  القرارات،
 

 من هذا المعيار مبادئ توجيهية حول فهم السياق الداخلي لمنظمة ما وتحديده. 7.1.1مالحظة: تتوفر في الفقرة 
 

تقع السياق الخارجي هو "البارامترات والعوامل المحلية والوطنية والدولية التي تؤثر في تحديد األهداف وتحقيقها، التي 
على اتخاذ القرارات، بما يشمل الجهات المعنية الداخلية، وقيمها، وتصوراتها، وعالقاتها، المنظمة الحصرية  قدرة خارج 

باإلضافة إلى المحفزات الرئيسية والميول المهّمة ضمن البيئة االجتماعية والثقافية والسياسية والمهنية والقانونية والتنظيمية  
 ية والطبيعية والتنافسية". والتكنولوجية واالقتصاد

 
 من هذا المعيار مبادئ توجيهية حول فهم السياق الخارجي لمنظمة ما وتحديده.  7.1.1مالحظة: تتوفر في الفقرة 

 
الحّد األدنى المقبول من الجهد لتحديد وتوثيق المناطق الملوثة أو إلزالة وجود أو االشتباه  يصف "جميع الجهود المعقولة" "

ذلت عندما يصبل االلتزام بموارد إضافية غير مناسب بالنسبة  متفجرة. وتكون جميع الجهود المعقولة قد بُ ومواد  بوجود ذخائر  

 (. 4.10للنتائج المتوقعة" )المعيار الوطني لألعمال المتعلقة باأللغام 

 

المخاطر في األعمال المتعلقة باأللغام ". ويمكن أن تشير معالجة  الخطر  إلزالة"اختيار وتنفيذ الخيارات    الخطرتعني معالجة  

 ". الخطر" أو "الحّد من الخطرالتخفيف من إلى "

 

(. وفي األعمال المتعلقة باأللغام، يكون  2018:31000الخطر" )أيزو  تغييرو/أو  يقوم باحتواء هو "تدبير الخطر  ضبط

 احتواء الخطر عادة لخفض المخاطر أو الحّد منها. 

 

تحليل المخاطر لتحديد مدى قبول الخطر الذي تم الوصول إليه" )المعيار الدولي لألعمال   تستند إلىتقييم الخطر هو "عملية 

 (. 4.10المتعلقة باأللغام 

 

 (. 2015:9000التحسين هو "نشاط من شأنه تحسين األداء" )أيزو 

 

الجهة المعنية هي "شخص أو منظمة يمكن أن يتأثر بقرار أو نشاط، أو أن يؤثر فيه، أو أن يعتبر أنه يتأثر به" )أيزو  

2018:31000 .) 

 

 الهدف  .4

ومراجعته أينما يبرز، بحيث تكون   وضبطه إلى تحديد الخطر وتقييمه تهدف إدارة المخاطر في األعمال المتعلقة باأللغام 
 برامج األعمال المتعلقة باأللغام ومشاريعها وأنشطتها آمنة وفعالة وكفؤة في تحقيق أهدافها. 

 المبادئ والمسائل الشاملة  .5

 أهمية نظم إدارة المخاطر  5.1
 

قة باأللغام. وتسحححاعد ضحححمن جوانب أخرى المدراء وغيرهم من تُعّد إدارة المخاطر أسحححاسحححية في كّل برامج األعمال المتعل
 الموظفين لضمان: 
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 ؛ أفضلبشكل  لفرص والتهديدات المرتبطة بالمبادرات التنظيميةاتحديد  •

 االمتثال للتشريعات ذات الصلة؛  •

 تحسين القدرة على التفاوض بشأن المعايير ومناقشتها؛ •

 عملية اتخاذ القرارات واإلدارة المستمرة؛ في مستوى االنفتاح والشفافية  تعزيز  •

 الرقابة على الخسارة، والحّد من الضرر الناتج عن الخسارة/الحوادث وتكلفة المخاطر؛ تحسين مستوى  •

 السيطرة على أقساط التأمين ألغراض تجارية؛  •

 الدروس المستخلصة من حاالت الفشل والنجاح؛  وتعميمتعلّم  •

 كلفة من خالل التحديد المبكر للمخاطر وإدارتها؛تجّنب المفاجآت المُ  •

 تنظيمية؛ال حمايةتعزيز اللبرامج واحوكمة تحسين  •

 إمكانية جمع األموال؛رفع تعزيز مستوى ثقة الجهات المعنية و  •

 لمخاطر الرئيسية على نحو مهيكل؛قاعدة أكثر متانة للتخطيط من خالل دراسة اإنشاء  •

 لموارد؛ااستخدام كفاءة تخصيص وزيادة فعالية ال •
  ، أكان داخلياً أو خارجياً.رشاووالت تحسين التواصل  •

 

 القيادة وااللتزام  5.2
 

المعيار المسؤوليات  من هذا    8تعتمد كافة نظم اإلدارة على الدليل الواضل للدعم وااللتزام من قبل اإلدارة العليا. وترد في الفقرة  
األعمال المتعلقة باأللغام والجهات المانحة وغيرها من    ومنظمات   الخاصة بالسلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام ومراكز 

 الجهات المعنية.  

 وجامع نظام مناسب وشامل     5.3
 

 ينبغي على إنظام إدارة المخاطر أن:  

 المتعلقة باأللغام وتوقعات الجهات المعنية؛األعمال األنشطة ويتناسب مع سياق  •
 يعكس االلتزام لتلبية الموجبات وفقاً للمعاهدات الدولية النافذة؛  •
يكون شامالً بحيث يعالج كافة أنوا  المخاطر المتعلقة ببرنامج أو مشرو  أو منظمة األعمال المتعلقة باأللغام أو   •

 سياقه/سياقها؛ 
سرعة وعلى نحو مناسب، بما يشمل أخذ في عين االعتبار معارفها وآرائها يحرص على إشراك الجهات المعنية ب  •

 ووجهات نظرها. 
 

 التواصل والتشاور    5.4
 

 على نظام إدارة المخاطر أن: ينبغي 

قواعد البيانات وغيرها من مصادر المعلومات،  تجارب الجهات المعنية، باإلضافة إلى  يستفيد من معارف وخبرات و •
 تحديد وتحليل وتقييم الخطر وصياغة معايير قياس الخطر؛للمساعدة في 

بهدف إدراك المخاطر المتعلقة بأنشطتها ومسؤولياتها ها إعالم الجهات المعنية ذات الصلة بالمعلومات التي تحتاج •
 الخاصة وإدارتها على نحو فعال. 

 
لة لتبادل المعلومات التي تتعلق بإدارة المخاطر  يعّد إنشاء آليات فعالة وسريعة وسهلة االستخدام ويمكن الوصول إليها بسهو

بين الجهات المعنية باألعمال المتعلقة باأللغام جانباً أساسياً إلدارة المخاطر على نحو فعال في األعمال المتعلقة باأللغام. ينبغي  
نحو إنشاء    افة الخطوات المعقولةعلى سطالت األعمال المتعلقة باأللغام والمدراء وصنّا  القرار في هذا المجال أن يقوموا بك

 معلومات األعمال المتعلقة باأللغام. ، بالتعاون مع مدراء آليات مماثلة
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 دينامي ومتجاوب    5.5
 

يتناسب مع التغّيرات في السياق الخارجي  ينبغي أن تكون نظم إدارة المخاطر قادرة على التحّسن والتكّيف واالستجابة بمعّدل  
والداخلي. وفي بعض حاالت الطوارئ أو الظروف التي تتغير بسرعة، قد تحتاج نظم إدارة مخاطر األعمال المتعلقة باأللغام  

وعلى نحو متكرر، وإنجاز دورة تحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراجعتها خالل فترات زمنية  تأدية وظيفتها بسرعة  إلى  
"لالنطالق" في الظروف الجديدة والصعبة. ولتحافظ  وفي العادة تشّكل إدارة المخاطر العنصر األّول في نظام إدارة   قصيرة. 

يجدر بها أن تتمّكن من التكّيف مع طلبات مماثلة، وتوفير قاعدة   نظم إدارة مخاطر األعمال المتعلقة باأللغام على موثوقيتها،
 ة واللوجستية واالستراتيجية.ي يمكن لعملية صنع كافة القرارات األخرى أن تنسند إليها، منها القرارات العملية واإلدار

 الدمج    5.6
 

إدارة دورية    نظم اإلدارة. صحيل أنه لكّل منهما نظميُعتبر كّل من إدارة المخاطر وإدارة المعلومات جزءاً ال يتجزأ من جميع  
متأصلة خاصة بها، إاّل أنها توفر القاعدة األساسية التي تعتمد عليها كافة نظم اإلدارة األخرى. وتشمل أبرز األمثلة ضمن  

واإلدارة البيئية، والصحة المهنية  األعمال المتعلقة باأللغام اإلدارة االستراتيجية، واإلدارة القائمة على النتائج، وإدارة الجودة،  
 للمعلومات.  ةوإدارة السالمة. تشّكل جميعها إدارة المخاطر، بدعم من إدارة جيد

  ،لألعمال المتعلقة باأللغاموالوطنية  تساهم إجراءات التشغيل القياسية لألعمال المتعلقة باأللغام، باإلضافة إلى المعايير الدولية  
بكيفية توجيه األعمال المتعلقة باأللغام، وتحديدها، وتنفيذها، ومراقبتها، وتحسينها، بهدف تحقيق    في إدارة المخاطر المرتبطة 

 نتائج موثوق بها وتسليمها للجهات المعنية.

الصادرة عن هذه النظم لضمان أنها ال  توفر إدارة المخاطر مدخالت مهّمة للنظم األخرى، وتعتمد بدورها على المعلومات 
ومحدثة، وفعالة. وتكون إدارة المخاطر فعالة بشكل تاّم فقط عندما تكون مدمجة بشكل مناسب في كافة   تزال ذات صلة، 

 جوانب نظم إدارة األعمال المتعلقة باأللغام. 

 

 

 إجراءات ونظم اإلدارة على مستويات مختلفة ضمن اإلطار العاّم إلدارة المخاطر والمعلومات. بين تفاعلال :1الرسم البياني 

 إدارة المخاطر

المعلومات إدارة   

المعلومات إدارة   

 إدارة المخاطر

اإلدارة 

االستراتيج

 ية

اإلدارة  

القائمة 

على 
 النتائج

 الجودة  البيئة

السالم

ة 

والصح 

 ة
 إجراءات

 التشغيل  

 القياسية

 البرامج والمنظمات

 النتائج

 األنشطة

 والمخرجات
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 إدارة المعلومات    5.7
 

في  وتوفير المعلومات ذات الصلة  تضمنوي فعالية إدارة المخاطر. ضمان المعلومات المحدثة والشاملة ضرورية لإدارة تعّد 
 . المخاطر عدم اليقين، وبالتالي للحّد من  لخفض مستوىالوقت المناسب السبل األساسية 

حاجات إدارة المخاطر، بما يشمل جمع ينبغي أن تستند هيكلية ومحتوى نظم إدارة معلومات األعمال المتعلقة باأللغام إلى 
النتائج ذات الصلة المرتبطة بإدارة المخاطر من  وتوزيع   البيانات ذات الصلة وإعداد التقارير بشأنها وإدارة جودتها، وتحليل

 قبل الجهات المعنية. 

 

 العوامل البشرية  5.8
 

مجهزاً الستيعاب كميات هائلة من البيانات التجريبية. في الواقع، تؤثر الغريزة والعادات والمشاعر  إن العقل البشري ليس 
وفي معظم األحيان، تحّد من مستواها. كنتيجة لذلك، يختلف الخطر الفعلي اختالفاً هائالً عن الخطر  ،  في قدرات العقل التحليلية

القيود المرتبطة بالعوامل البشرية وأن  مجموعات. ينبغي أن يدرك مدراء المخاطر التم تصّوره من قبل األفراد وي الذي 
التحيزات المعرفية ودراستها من قبل باحثين حديد مجموعة من  يأخذوها في الحسبان في فهمهم للمخاطر واستجابتهم لها. تم ت 

 عمال المتعلقة باأللغام: خاّصة لمدراء مخاطر األ  أهميةويتسم ما يلي أدناه ب .  ياألكاديمي والصناع المجالين في

اعتيادية، أو مثيرة لالهتمام الميل للتفكير بأن األمثلة التي تتبادر بسهولة إلى الذهن )ألنها غير  –  اإلرشاد المتوفر  •
 ؛ الفعلي الواقع من( هي أكثر تمثيالً ، إلخ أو الحماس أو الخوف

 الميل لالعتماد بشكل هائل على مراجع سابقة أو على جزء واحد من المعلومات عند اتخاذ القرارات؛  –  اإلرساء •

 الميل لتفسير المعلومات على نحو يؤكد التصورات المسبقة؛ – تحيز التأكيد  •

ن يأو مقتنعمن األشخاص اآلخرين يقومون  الميل للقيام أو االقتنا  بأمور معّينة ألن عدد كبير –  تأثير المحاكاة  •
 بها.

 النسب غير اإلدراكي لمواصفات معّينة لفرد من مجموعة اجتماعية معّينة.  –التحيز الالإدراكي  •

في بعض الظروف. وللحد من آثار التحيزات المعرفية، ينبغي دائماً  ةويمكن لتحيزات ال إدراكية أخرى أن تكون ذات صل 
استخدام البيانات الكمية عند اإلمكان والنظم النوعية المهيكلة وتفضيلها على التصّورات البشرية غير الموضوعية أثناء تقييم 

 وإدارة المخاطر في األعمال المتعلقة باأللغام. 

 ّوع والتن  جتماعي االنوع  الالعمر و 5.9
 

 النو  االجتماعييمكن أن تختلف بشكل هائل احتمالية حدوث المخاطر المختلفة ونتائجها بين الفئات العمرية ومجموعات 
واألشخاص ذوي اإلعاقة، كما يمكن أن تختلف بين المجموعات اإلثنية والثقافية والدينية. ينبغي على مدراء المخاطر أن  

 يقّروا بهذه االختالفات وأن يأخذوها في عين االعتبار عند تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ومعالجتها. 

 ستفادة منها لتحديد الخطر وتقييمه وتحليله ومعالجته على نحو فعال. جمع البيانات المصنفة بحسب الجنس والعمر واالينبغي 

أن يضمنوا شمل النساء والفتيات والصبيان والرجال على نحو مناسب في عمليات وإجراءات  ينبغي على مدراء المخاطر 
 المشاركة ضمن نظم إدارة مخاطر األعمال المتعلقة باأللغام. التشاور و

 التحسين المستمرّ  5.10

ً للمعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام   ةينبغي تحسين نظم إدارة مخاطر األعمال المتعلق باأللغام على نحو مستمّر وفقا
 المعنون "إدارة الجودة في األعمال المتعلقة باأللغام".   7.12
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 أدنى ما يمكن في حّد المعقول الخطر المتبقي وجميع الجهود المعقولة و 5.11

قضي معالجة المخاطر )أي األعمال المتخذة للحّد من المخاطر أو خفضها أو تعديلها( على الخطر بشكل تاّم. وتبقى  نادراً ما ت 
نسبة من الخطر بعد معالجة المخاطر في أغلبية األحيان. مثالً ال يحّد ارتداء حزام األمان من المخاطر المرتبطة بحوادث  

واالتفاق على سعر صرف العملة بشكل مسبق مع المصرف ال يقضي على  إلى الصفر، لكنه يخفضها بشكل بارز.  السير
يمكن توقعها. وفي المجال األكاديمي والعلمي والحكومي    دالخطر المرتبط بتقلبات السوق، لكنه يضمن أنها ستبقى ضمن حدو

 خاطر" هو "الخطر المتبقي". والصناعي إلدارة المخاطر، وبحسب ما يرد في نظام أيزو، إن "الخطر الذي يبقى بعد معالجة الم 

، يُعّرف "الخطر المتبقي"  (7.11الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  المعيار)وفقاً لما يرد في عملية تحرير األرض أّما في 
وإزالة االشتباه  الذخائر والمواد المتفجرةعلى أنه "الخطر المتبقّي بعد تطبيق جميع الجهود المعقولة لتحديد وإزالة كافّة 

ة  ويتماشى التعريف الوارد في المعايير الدولية لألعمال المتعلقبوجودها من خالل المسل غير التقني / التقني و/أو التطهير".  
باأللغام بشكل تاّم مع ذلك الذي قدمتها أيزو. ويجب اعتماد التعريف الوارد في المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام دائماً  

طبق ويجب استخدامه عند وصف وإدارة المخاطر المرتبطة  يُ في ما يتعلق بعمليات تحرير األرض، في حين أن تعريف األيزو  
 بتحرير األرض لمشاريع وبرامج األعمال المتعلقة باأللغام. بالجوانب غير المتعلقة 

الخطر المتبقي، فال بّد من تحديد المزيد من المعالجة، وتنفيذها ومراقبتها أو تتقبل  في حال ال يمكن للجهات المعنية أن تتحّمل  
 في هذا المعيار.  7للفقرة وفقاً 

(. ويتماشى تطبيق "جميع  ALARPيتعلق بإدارة السالمة، يمكن استخدام مصطلل "أدنى ما يمكن في حّد المعقول" ) في ما
 الجهود المعقولة" مع تحقيق أدنى ما يمكن في حد المعقول للخطر المتبقي في األرض المحررة. 

 المخاطر   إدارة نظام .6

تعلقة باأللغام الظروف واألوضا  التي تجري فيها عمليات  أن يعكس نطاق وشكل نظم إدارة مخاطر األعمال المينبغي 
األعمال المتعلقة باأللغام، باإلضافة إلى حجم ودرجة تعقيد منظمة األعمال المتعلقة باأللغام. وكحد أدنى، ينبغي أن يشمل أي  

 نظام إلدارة مخاطر األعمال المتعلقة باأللغام ما يلي: 

 إجراءات معالجة المخاطر؛ سجل للمخاطر، بما يشمل  •

 عملية منهجية لمراجعة المخاطر؛  •

 التدريب المناسب لتطبيق نظام إدارة المخاطر وصيانته؛ •

سجل للحوادث واألحداث والحوادث الوشيكة وحاالت عدم االمتثال وغيرها من المسائل واألحداث المتعلقة  •
 بالمخاطر، بما يشمل الدروس المستخلصة؛

 النو  االجتماعيعمر وت المرتبطة بسجل المخاطر )مع استخدام البيانات المصنفة بحسب الصيانة وتعميم المؤشرا  •
 حيثما كان ذلك ممكناً ومناسباً(. 

ينبغي صياغة الوثائق، ومنها السياسات واإلجراءات والسجالت، إلى مستوى مناسب لنطاق وسياق نظام إدارة المخاطر،  
 ظة على مخاطر األعمال المتعلقة باأللغام على مستوى يمكن تحمله. وبحسب ما تدعو إليه الحاجة لضمان المحاف 

 

 المخاطر  إدارة   عملية .7

 من شأن تكرار العملية أن: ، و إدارة المخاطر هي عملية دورية

 محدثاً ليواكب التغيرات في السياق الداخلي والخارجي؛يضمن بقاء نظام إدارة المخاطر  •

 المخاطر. دعم التحسين المستمّر لنظام إدارة ي  •

 هي:  ( 2)الرسم البياني  إن العوامل الرئيسية لعملية إدارة المخاطر 

تحديد سياق نشاط إدارة المخاطر وتحديد معايير ، وفهم السياق الذي تجري فيه عمليات األعمال المتعلقة باأللغام •
 قياس الخطر لدعم عملية اتخاذ القرارات المناسبة والفعالة؛ 



IMAS 07.14 
 الطبعة األولى

 (2019)فبراير/شباط 

13 

 المتعلقة بتحقيق أهداف األعمال المتعلقة باأللغام؛تحديد المخاطر  •

 المحددة لفهم المخاطر وتوصيفها، ولتحديد مستوى الخطر؛تحليل المخاطر  •

 معالجة الخطر؛ يجبمستوى الخطر، أو إذا  قّبلتقييم الخطر لتحديد ما إذا يمكن ت  •

 ؛ إلى مستوى مقبول لمعالجة الخطر المتبقي بعد ا يخفضعلى نحو ه  تحديد وتنفيذ معالجة الخطر لتعديل •

 صلة وفعال.  ذي مراجعة الخطر لضمان بقاء نظام إدارة المخاطر محدث و  •

 

 
 : دورة إدارة المخاطر في األعمال المتعلقة باأللغام2الرسم البياني 

 بالعوامل الرئيسية لدورة إدارة المخاطر.الدائمتان تسجيل واإلبالغ" و"التواصل والتشاور" ال" وظيفتاتحيط 

 

 القياس  السياق والنطاق ومعايير 7.1

 السياق فهم  7.1.1
 

يشّكل سياق إدارة المخاطر البيئة الخارجية والداخلية التي تسعى منظمة لألعمال المتعلقة باأللغام فيها إلى تحديد أهدافها  
عتبر القدرة على فهم السياق بسرعة وبدقة  حاالت الطوارئ، تُ في وتحقيقها. في الحاالت التي تتغير فيها الظروف بسرعة أو  

إلجراء التحقيق والتحليل وتعميم السياق مسؤولية رئيسية لمدراء   المناسبة المبكر للمواردمهمة للغاية. ويعتبر التخصيص 
 األعمال المتعلقة باأللغام. 

ينبغي أن تحافظ منظمات األعمال المتعلقة باأللغام على وصف محّدث ودقيق للسياق، بحيث يضمن تحديد وتقييم ومعالجة  
 1كان التأثير سلبياً أو إيجابياً. ألغام، ى تحقيق أهداف األعمال المتعلقة باألبفعالية وكفاءة المخاطر التي قد تؤثر عل

 
 الخطر الذي يمكنه أن يحدث أثراً إيجابياً فرصة. يمكن أيضاً اعتبار  1

 التواصل والتشاور 

 التواصل والتشاور 

 التسجيل واإلبالغ

 التسجيل واإلبالغ

تحليل 
 الخطر 

تحديد 

 الخطر 

النطاق 

والسياق 

ومعايير 

 القياس

تقييم 

 الخطر 

معالجة 

 الخطر 

المراقبة 

والمراج

 عة
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على سبيل المثال ال   في االعتبار تأخذ منظمات األعمال المتعلقة باأللغام أثناء تقييمها للسياق الخارجي ما يليينبغي أن 
 الحصر: 

، والعوامل التنظيمية والمالية  متعلقة بالنو  االجتماعيوالقانونية والاالختالفات االجتماعية والثقافية والسياسية  •
 والتكنولوجية واالقتصادية والبيئية، أكانت دولية أو وطنية أو إقليمية أو محلية؛

 االلتزامات بموجب المعاهدات؛ •

 والميول المرتبطة بنطاق أنشطة األعمال المتعلقة باأللغام؛  المحفزاتأبرز  •

 وجهات النظر والقيم واالحتياجات والتوقعات؛ العالقات مع الجهات المعنية الخارجية و  •

 العالقات التعاقدية؛ •

 درجة تعقيد الشبكات وأوجه االعتماد.  •

على سبيل المثال ال  في االعتبار اق الداخلي ما يلي ينبغي أن تأخذ منظمات األعمال المتعلقة باأللغام أثناء تقييمها للسي 
 الحصر: 

 رؤية المنظمة ورسالتها وقيمها؛ •

 الحوكمة والهيكل التنظيمي واألدوار والمسؤوليات؛  •

 االستراتيجية واألهداف والسياسات؛ •

 ثقافة المنظمة؛  •

 بيئة )بيئات( العمل؛  •

 والتنو ؛  النو  االجتماعيتكوين مالك الموظفين، بما يشمل ديناميات  •

 المعايير والمبادئ التوجيهية والمنهجيات المعتمدة من قبل المنظمة؛  •

 القدرات من حيث الموارد والمعارف؛ •

 البيانات ونظم المعلومات وتدفقات المعلومات؛ •

 ؛هاوقيم هاالعالقات مع الجهات المعنية الداخلية، بما يشمل تصورات  •

 العالقات وااللتزامات التعاقدية؛  •

 أوجه وعالقات الترابط.  •

ينبغي على سلطات ومدراء األعمال المتعلقة باأللغام أثناء تقييمهم للسياق أن يستعينوا باألدوات والتقنيات المعترف بها،  
 وتشمل على سبيل المثال ال الحصر: 

 (؛PESTLEلبيئي ) واالقتصادي واالجتماعي والتقني والقانوني وا ي تحليل السياسال .1

 (؛ SWOT)  والتهديداتتحليل نقاط القوة والضعف والفرص  .2

 مخطط هيكلية األعمال المتعلقة باأللغام )مفّصل في الملحق ب(؛  .3

ليل الصالت،  الرسم التوضيحي "البصلي"، تحمصفوفة التأثير/السلطة، تحديد الجهات المعنية وتقنيات التحليل ) .4
 إلخ.(؛ 

 والتنّو ؛  النو  االجتماعيتحليل  .5
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 تحاليل االقتصاد السياسي.  .6

 نطاق إدارة المخاطر  7.1.2

 يجب تحديد نطاق إدارة المخاطر في األعمال المتعلقة باأللغام على أساس ما يلي: 

 باأللغام ذات الصلة؛ نطاق األنشطة التشغيلية واإلدارية المنفذة من قبل منظمات األعمال المتعلقة  •

 تحليل محّدث ودقيق للسياق الخارجي الذي تعمل فيه منظمة األعمال المتعلقة باأللغام؛ •

 تحليل محّدث ودقيق للسياق الداخلي الذي تعمل فيه منظمة األعمال المتعلقة باأللغام؛ •

 تها.وتوقعاتها ومتطلباتها وتفضيال حاجات الجهات المعنية باألعمال المتعلقة باأللغام •

قدرة منظمة األعمال المتعلقة باأللغام    فييكون السياق مناسباً بحيث يشمل جميع المخاطر التي تؤثر )سلباً أو إيجاباً(  يجب أن  
 على تحقيق أهدافها.  

الحاجة إلى الربط بين إدارة المخاطر  إدارة المخاطر أن يأخذوا في عين االعتبار    نطاق يجب على السلطات / المدراء لتحديد  
القائمة على  اإلدارة و ةالمعلومات والجودة والسالمة والبيئ إدارة االستراتيجية و اإلدارة اإلدارة األخرى، بما يشمل ونظم

 النتائج.

 المخاطر معايير قياس  7.1.3

مستوى معيّن من الخطر أو ال. تعكس معايير قياس   أو تقّبل القرارات حول ما إذا يمكن تحّمل تُعلم معايير قياس الخطر 
الخطر في األعمال المتعلقة باأللغام مجموعة من المعايير الموضوعة عالمياً )مثل تلك المتعلقة باالمتثال ألحكام المعاهدات  

 ومشاريع ومنظمات أعمال متعلقة باأللغام. معّينة امج بر وسياسات وأهداف  التي تعكس قيمالقياس الدولية( ومعايير 

يمكن تحديد معايير قياس الخطر في العقود ومذكرات التفاهم والمعايير واتفاقيات االعتماد والسياسات واإلجراءات وغيرها  
ل المتعلقة باأللغام.  من الوثائق ذات الصلة. ينبغي تحديد معايير قياس الخطر لكافة فئات المخاطر المتعلقة بعمليات األعما

 وتشمل هذه الفئات على سبيل المثال ال الحصر: 

 السالمة البشرية؛  •

 حماية األصول المادية؛  •

 حماية وصون الموظفين والجهات المستفيدة؛ •

 األرباح والخسائر المالية؛  •

 الجوانب المتعلقة بالسمعة؛  •

 الجوانب المتعلقة بإدارة البرنامج والمشرو ؛  •

 االتفاقيات والموجبات القانونية؛االمتثال لموجبات  •

 العالقات مع الجهات المعنية وتصوراتها )بما يشمل "الزبائن"(؛  •

 حماية البيئة؛ •

 إدارة الجودة.  •

  تعريفات حاالت عدم االمتثال الرئيسية في تحرير األرض تشّكل على نحو سردي )أو باألرقام يمكن وضع معايير القياس 
معياراً من معايير قياس الخطر(. وبفعل طبيعة الخطر وعدم اليقين، قد ال يكون تحديد معايير القياس بقيم   المثال على سبيل 

مطلقة ممكناً دائماً. وفي جميع األحوال ينبغي على السلطات والمدراء أن يسعوا إلى تحديد معايير قياس واضحة ومتسقة قدر  
من هذا المعيار وأن تكون  7.2.2تحليل المخاطر الموضوعة وفقاً للفقرة اإلمكان. ينبغي أن تتسق معايير القياس مع سبل 

 من هذا المعيار. 7.2.3قابلة للتطبيق ألهداف تقييم الخطر الواردة في الفقرة 
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 تحديد الخطر وتقييمه  7.2

 تحديد الخطر  7.2.1

أو سلباً، على قدرة برنامج أو مشرو   تؤثر، إيجاباً  قد يكمن هدف تحديد الخطر في إيجاد ووصف واإلقرار بالمخاطر التي 
ينبغي أن تظّل نظم تحديد المخاطر محّدثة وذات صلة  و. في مجال األعمال المتعلقة باأللغام  تحقيق األهدافعلى أو منظمة 

 بالظروف واألوضا  السائدة. 

ت المعترف بها والمناسبة مع سياق  بالسبل واألدوات والتقنيايستعينوا ينبغي على مدراء مخاطر األعمال المتعلقة باأللغام أن 
 ، بما يشمل على سبيل المثال ال الحصر: ةوفعال ة شاملبصورة   تحديد المخاطر  عملية ونطاق إدارة المخاطر، لدعم 

 (؛PESTLEالتحليل السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتقني والقانوني والبيئي )  •

 (؛ SWOT)  والتهديداتتحليل نقاط القوة والضعف والفرص  •

 العصف الذهني؛ •

 المقابالت؛ •

 (SWIFT) المهيكلة  "ماذا لو "تقنيات  •

 مناقشات مجموعات التركيز؛ •

 القوائم المرجعية؛  •

 نتائج التحقيقات في حاالت عدم االمتثال والحوادث واألحداث والحوادث الوشيكة؛  •

 النتائج/احتمال الحدوث؛ مصفوفة  •

 الميول في مؤشرات األداء الرئيسية.  •

ال ترتبط مخاطر األعمال المتعلقة باأللغام فقط بالمخاطر المتصلة بموقع القطع الخطيرة أو تطهيرها. صحيل أن سالمة  
ذات أهمية قصوى، إاّل أن قدرة برامج األعمال  أولوية أعضاء المجتمعات المتضررة وموظفي األعمال المتعلقة باأللغام هي 

التزود بالمعدات، من خالل كفاءة   بينالمتعلقة باأللغام على تحقيق أهدافها تعتمد على عدد كبير من العوامل، التي تتراوح 
يولي التحديد   اإلدارة وعملية تصميم البرامج والمشاريع، إلى توافر بيئة آمنة/متاحة يمكن إجراء األعمال فيها. ينبغي أن

جوانب السياق الداخلي  ة المرتبطة بكافاالت عدم اليقين والمخاطر جملالفعال للمخاطر في األعمال المتعلقة باأللغام االهتمام 
 والخارجي الذي تجري فيه األعمال. 

 تحليل الخطر  7.2.2

يتضمن  بما يشمل مستوى الخطر. ويقضي هدف تحليل الخطر في األعمال المتعلقة باأللغام بفهم خصائص وطبيعة الخطر، 
 تحليل الخطر النظر في ما يلي: 

 احتمالية )احتمال( وقو  األحداث؛  •

 طبيعة وحجم /أثر النتائج؛ •

 أوجه التفاعل بين المخاطر ودرجة تعقيد هذه األوجه؛ •

 دنو الخطر )متى يرجل أن يحدث(؛  •

 مدة المخاطر وتقلبها؛ •

 الظروف الخاصة بالموقع أو األوضا ؛ •

 فعالية ضوابط المخاطر الحالية.  •



IMAS 07.14 
 الطبعة األولى

 (2019)فبراير/شباط 

17 

وا بشكل  ليمكن أن يكون تحليل الخطر نوعياً أو كمياً أو شبه كمي بطبيعته. ينبغي على مدراء األعمال المتعلقة باأللغام أن يعم
حصائي  وثيق مع مدراء معلومات األعمال المتعلقة باأللغام لتحديد الفرص لجمع البيانات ذات الصلة لدعم التحليل الكمي واإل

 حول الخطر ما إن يكن القيام به ممكناً وفعاالً. 

ينبغي أن يستخدم مدراء مخاطر األعمال المتعلقة باأللغام السبل واألدوات والتقنيات المعترف بها والمناسبة لسياق ونطاق  
 المثال ال الحصر:   م التحليل الشامل والفعال للمخاطر، بما يشمل على سبيلإدارة المخاطر التي يعملون عليها، بهدف دع

 المستويات والميول في مؤشرات األداء الرئيسية؛  •

 النتائج/احتمال الحدوث؛ مصفوفة  •

 (؛SWIFT) المهيكلة  "ماذا لو "تقنيات  •

 (Bow tie Analysisتحليل األربة ) •

 تحليل األسباب الجذرية.  •

 تقييم الخطر  7.2.3

  قبوليهدف تقييم الخطر إلى تحديد ما إذا كان مستوى الخطر يستوجب معالجته للحد منه/خفضه إلى مستوى يمكن عنده 
 ستخدم معايير قياس الخطر كأساس للقرارات حول إمكانية تحّمل الخطر. الخطر المتبقي. وتُ 

 ا:مجموعة من المدخالت منه تقبّلهيمكن أن يعكس تحديد مستوى الخطر الذي يمكن 

 نشأة؛ الممارسات السابقة الم •

 والتنو ؛ النو  االجتماعيالتشاورات مع الجهات المعنية ذات الصلة، بما يشمل مجموعات  •

 اإلشارة إلى القرارات القانونية الحالية؛ •

 قة في المعاهدات واالتفاقات وغيرها من صكوك القانوني الدولي والوطني. المتطلبات الموثّ  •

 نتيجة تقييم الخطر: ويمكن أن تكون 

 عدم اتخاذ أي إجراء إضافي؛  •

 النظر في خيارات معالجة الخطر؛  •

 تحليل الخطر بشكل إضافي لفهمه بشكل أفضل؛  •

 المحافظة على ضوابط الخطر الحالية؛ •

 النظر في تعديل األهداف والمستهدفات وغيرها من جوانب النشاط المخطط له. و/أو  •

 
 معالجة الخطر  7.3

تهدف معالجة الخطر في األعمال المتعلقة باأللغام إلى تحديد وتنفيذ وتأكيد فعالية األعمال للحرص على أن الخطر يبقى  
 . تقبّلهعلى مستوى يمكن 

 خيارات معالجة الخطر  7.3.1

 تشمل خيارات معالجة الخطر: 

 عدم فهم النشاط، أو تجّنب النتائج، ما يؤدي إلى بروز الخطر؛  –تجنّب الخطر  •
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 اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلزالة أو تدمير أو فصل مصدر الخطر عن األنشطة المتوخاة؛ – إزالة مصدر الخطر  •

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحّد من احتمال وقو  حدث مرتبط بالخطر؛ –تغيير احتمالية الحدوث  •

 أو األصول أو التصّورات؛  اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحّد من أثر الحدث على األشخاص  - تغيير النتائج  •

في أغلب األحيان في األعمال المتعلقة باأللغام من خالل الشروط التعاقدية واالتفاقات   – تقاسم الخطر  •
 ؛والترتيبات التجارية وشراء التأمين

 إذا كان مستوى الخطر يمكن تحّمله، أو بهدف السعي وراء فرصة ما.  –تقبّل الخطر و/أو   •

تكون جميع خيارات معالجة الخطر مناسبة أو ممكنة في كل الحاالت. وأوجه معالجة الخطر ليست بالضرورة حصرية   ال
 معالجة الخطر.   وسائل بصورة متبادلة. وفي العديد من الحاالت، يكون من المناسب جمع أنوا  عديدة من

ينبغي أن ينظر مدراء مخاطر األعمال المتعلقة   2. تنفيذ معالجة الخطر إلى بروز خطر أو العديد من المخاطروقد يؤدي 
 تطبيق إجراءات معالجة الخطر. التفكير ب احتمال بروز مخاطر جديدة عند في باأللغام 

 الخطر المتبقي ودرجة قبوله  7.3.2

ً 5.11مبدأ "الخطر المتبقي بعد المعالجة" )كما جاء في الفقرة  يُعتبر  ضمن أي نظام فعال إلدارة المخاطر.  ( عنصراً أساسيا

أي "الخطر المتبقي بعد معالجة الخطر" هو تعريف ومبدأ ينطبق على أي مستوى وجانب من إدارة األعمال  "الخطر المتبقي"  
أنه  يستحق المخاطرة وه ، ومقتنعة أن لتحّمله" عندما تكون الجهات المعنية مستعدة المتعلقة باأللغام. ويكون الخطر "مقبوالً 

  الخطر الذي يواجهه ترضى الجهات المعنية بقبول أنمضبوط على النحو المناسب. وفي األعمال المتعلقة باأللغام مثالً، 
مزيل ألغام مدّرب ومعتمد يجري عمليات التطهير في منظمة مدارة بشكل جيد، وفي موقع مدار بشكل جيد، ويطبق اإلجراءات  

خطر مقبول. طالما أن إجراءات معالجة   هو في الواقعالتقنية الموافق عليها، مع وجود خطة استجابة للطوارئ موثوق بها، 
تبقي بعد المعالجة )"الخطر المتبقي"(  محو مناسب وفعال، يكون الخطر العلى ن  وُمنفذةالخطر والحد منه وخفضه مقبولة 

 المرتبط بعمل التطهير مقبوالً من حيث المنافع التي ستنتج عنه.

أّما في عملية تطهير األرض، فمبدأ الخطر المتبقي مهم لدرجة له تعريف خاص به في المعيار الدولي لألعمال المتعلقة  
وإزالة   الذخائر والمواد المتفجرة لخطر المتبقّي بعد تطبيق جميع الجهود المعقولة لتحديد وإزالة كافّة اهو "، و4.10باأللغام 

والمعنى الضمني هو أنه حيث تم بذل جميع الجهود  االشتباه بوجودها من خالل المسل غير التقني / التقني و/أو التطهير". 
ذه الحالة، يوفر مبدأ جميع الجهود المعقولة لمنظمات ومؤسسات األعمال  المعقولة، يكون الخطر المتبقي مقبوالً. وفي ه

المتعلقة باأللغام المبادئ التوجيهية المباشرة حول شكل المعالجة الضرورية لضمان أن الخطر المتبقي هو مقبول. تُطبق  
بهدف    7.40و  7.30و  7.12الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام    للمعاييرعمليات االعتماد وضمان الجودة ومراقبة الجودة وفقاً  

 تأكيد أنه تم بذل جميع الجهود المعقولة وأن الخطر المتبقي مقبول. 

بالمقارنة مع معايير القياس  بعد المعالجة ينطبق المبدأ نفسه على كافة عمليات إدارة المخاطر. يجب تقييم مستوى الخطر 
(. في حال كان مستوى الخطر بعد المعالجة )الخطر المتبقي( مقبوالً، ال داعي التخاذ أي إجراءات  7.1.3النافذة )وفقاً للفقرة  

المتبقي مقبوالً، ينبغي على السلطات/المدراء أن ينظروا في المزيد من خيارات المعالجة وأن  إضافية. في حال لم يكن الخطر  
 يطبقوها حتى الوصول إلى مستوى مقبول من الخطر المتبقي. 

 وقبوله:  يوتشير المعاهدات الدولية أيضاً في األعمال المتعلقة باأللغام إلى الجوانب المتعلقة بالخطر المتبق

 (؛ APMBCتعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد، وتدمير تلك األلغام )اتفاقية حظر اس •

 (؛ CCMاالتفاقية بشأن الذخائر العنقودية ) •

 (؛CCWاتفاقية حظر أسلحة تقليدية معّينة )  •

 (؛CRPDاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) •

 
صادر الخطر من  من أبرز األمثلة في األعمال المتعلقة باأللغام على هذا المبدأ هو عندما تزيل عملية تطهير األلغام/مخلفات الحرب القابلة لالنفجار م 2

 مزيلي األلغام الذين يقومون بأعمال التطهير.  على  خطر جديدإلى بروز  بذلك  تؤديمجتمع متضرر، لكن 
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قد تٌطبق بحسب موقع أنشطة األعمال المتعلقة باأللغام  غيرها من المعاهدات واالتفاقيات والصكوك القانونية التي  •
 ووقتها وطبيعتها.

تعتمد عملية اتخاذ القرارات في األعمال المتعلقة باأللغام على تطبيق المبادئ والعمليات المبّينة في هذا المعيار، ويجب أن  
 تعكس متطلبات المعاهدات الدولية المطبقة. 

 ملكية الخطر والمسؤولية  7.4

ما تكون  (. وغالباً  2014:27001إدارته" )أيزو  ب الخطر هو "الشخص أو الهيئة المسؤولة عن إدارة الخطر والمخولّة    مالك
ملكية الخطر في األعمال المتعلقة باأللغام ضمنية أو مفترضة على أساس الممارسات والعادات السابقة، لكن يمكن أن ترد 

 أيضاً في: 

 الوصف الوظيفي؛  •
 االختصاصات؛ •
 العقود؛ •
 مذكرات التفاهم؛ •
 اتفاقات االعتماد؛ •
 المعايير والتشريعات؛ •
 غيرها من الوثائق التشغيلية والقانونية.  •

تعّد مسؤولية ضمان تحديد المخاطر وتقييمها وضبطها ومراجعتها ضرورية لضمان فعالية نظام إدارة المخاطر. وينبغي أن 
  ضمن المسؤولية من حيث إدارة المخاطر على مختلف المستويات وفي عوامل مختلفة    على من تقع  يشّكل تقييم درجة وضوح 

 من هذا المعيار.  7.1.2األعمال المتعلقة باأللغام جزءاً من تقييم السياق المفّصل في الفقرة 

ة  ينبغي أن يضمن مدراء ومنظمات وسلطات األعمال المتعلقة باأللغام أن المسؤوليات والتفويضات إلدارة المخاطر هي محدد
 ت. بشكل واضل، وأن عمليات المراقبة تؤكد الوفاء بهذه المسؤوليا

يقع على عاتق البلد أو المنظمة أو الفرد. التبعة المتعلقة بحدث  قانوني  أو موجب    لتزام اتشير التبعة إلى أي مسؤولية قانونية أو  
لم يالحظ وجودها قبالً في منطقة ما، ترتبط عادة بحاالت عدم االمتثال للسياسات  حادث أو اكتشاف قطعة  وقو   ، مثل  عكسي

 ا. واإلجراءات المتفق عليه

ينبغي أن تحرص عملية تطبيق نظام إدارة مخاطر شامل وفعال على إبقاء المخاطر المرتبطة بالتبعة القانونية ضمن الحدود  
مبادئ توجيهية حول جوانب المخاطر والتبعة المرتبطة   7.11 المقبولة. وترد في المعيار الدولي لألعمال المتعلق باأللغام

 بعمليات تحرير األرض. 

 المراقبة  7.5

"مراقبة منظمات األعمال  الُمعنون    7.40ينبغي مراقبة عمليات إدارة المخاطر وفقاً للمعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  
ويمكن أن تشمل  ينبغي إنشاء المؤشرات المرتبطة بفعالية إدارة المخاطر والمحافظة عليها ومراقبتها. و المتعلقة باأللغام".
 قة بالخطر ما يلي: المؤشرات المتعل

 نو  وشدة الحوادث واألحداث؛و وقو   •

 حاالت عدم االمتثال للجودة الالزمة؛   نو  وشدةووقو   •

 وقو  ونو  وشدة الحوادث البيئية وحاالت عدم االمتثال البيئية؛ •

 الجهات المعنية؛ المقّدمة من قبل مالحظاتالالشكاوى وغيرها من  •

 المفقودة والمتضررة والمسروقة؛ القيمة المالية لألصول  •

 انحرافات البرنامج/المشرو  عن الخطط.  •

ينبغي على مدراء األعمال المتعلقة باأللغام أن يحددوا وأن ينشئوا مؤشرات أخرى تتعلق بنطاق وسياق عمليات منظمة  
 األعمال المتعلقة باأللغام. 
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 االستعراض  7.6

األولي الذي يحدد مدى تواتر وظائف دورة إدارة المخاطر.  فر المحفز الخطر دورة إدارة المخاطر ويو يستكمل استعراض 
في الحاالت التي تتغّير فيها جوانب السياق الداخلي والخارجي بشكل متكرر وبارز، يجب إجراء استعراضات المخاطر على  

 نحو أكثر تواتراً. 

 وينبغي إجراء استعراضات المخاطر: 

 السياق؛ كاستجابة لحدوث تغّيرات بارزة في  •

حاالت عدم  ل كاستجابة لنتائج التحقيقات في الحوادث واألحداث، والحوادث الوشيكة، وتحليل األسباب الجذرية  •
 االمتثال، إلخ،

 على فترات مناسبة للظروف والشروط السائدة، ولكن على األقّل مرة في السنة.  •

 التسجيل واإلبالغ والتواصل  7.7

 عمال المتعلقة باأللغام الوثائق المناسبة لما يلي: ينبغي أن تشمل نظم إدارة مخاطر األ

 تحديد سياق الخطر ونطاقه ومعايير قياسه؛ •

 تفصيل إجراءات إدارة المخاطر؛  •

 من هذا المعيار( أن نظام إدارة المخاطر منفذ بشكل فعال.  6المحافظة على أدلة موثقة )وفقاً لما يرد في الفقرة  •

جراءات والسجالت المرتبطة مباشرة بإدارة المخاطر، باإلضافة إلى اإلشارة إلى وثائق  يمكن أن تشمل الوثائق السياسات واإل
 إدارة األعمال المتعلقة باأللغام بشكل عام، بما يشمل: من نظم  ى ذات صلة من عوامل أخر

 إدارة الجودة؛  •

 الصحة المهنية وإدارة السالمة؛  •

 اإلدارة البيئية؛ •

 اإلدارة االستراتيجية؛ •

 المعلومات؛إدارة  •

 اإلدارة القائمة على النتائج. •

 ينبغي تفصيل بما في الكفاية متطلبات اإلبالغ عن جوانب إدارة مخاطر األعمال المتعلقة باأللغام في: 

 المعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام؛ •

 اتفاقيات االعتماد؛ •

 االتفاقيات مع الجهات المانحة؛  •

 القياسية لمنظمات األعمال المتعلقة باأللغام؛إجراءات التشغيل  •

 غيرها من الوثائق ذات الصلة.   •

تزويد الجهات المعنية ذات الصلة بالمعلومات الالزمة لدعم التحسن المستمر إلدارة المخاطر في األعمال المتعلقة  ينبغي 
 ة. التعاقدية أو التجارية أو القانوني باأللغام على أوسع نطاق ممكن، وبما يتسق مع أي قيود ترتبط بالحدود 

 المسؤوليات  .8
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 السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام/هيئة التنسيق الوطنية  8.1

 يجب على السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أو المنظمة التي تعمل بالنيابة عنها:

رها من المبادئ التوجيهية حول إدارة المخاطر  إنشاء وتعميم والمحافظة على السياسات ومعايير القياس و/أو غي  (أ
 في األعمال المتعلقة باأللغام ضمن برنامج األعمال المتعلقة باأللغام؛ 

تنشئ نظم إدارة مخاطر فعالة ومناسبة  ضمان أن المنظمات التي تعمل ضمن برنامج األعمال المتعلقة باأللغام  ( ب
 للظروف واألوضا  السائدة؛

 الوطنية وتوفير المبادئ التوجيهية إلدارة المخاطر لمنظمات وأنشطة األعمال المتعلقة باأللغام؛تحديد المعايير  ( ج

استعراض إدارة المخاطر ضمن برنامج األعمال المتعلقة باأللغام، على فترات مناسبة للوضع السائد وفي كافة   ( د
 شهراً؛  12الحاالت على فترات ال تتخطى 

بة بحسب االستنتاجات والتوصيات الواردة في استعراضات إدارة مخاطر برنامج اتخاذ خطوات التتبع المناسضمان   ( ه
 األعمال المتعلقة باأللغام؛ 

الوحدات الفرعية، ووفقاً  مراقبة فعالية إدارة المخاطر التي تنفذها منظمات األعمال المتعلقة باأللغام، بما يشمل  ( و
 . 7.40للمعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 نظمات األعمال المتعلقة باأللغام م 8.2

 يجب على منظمات األعمال المتعلقة باأللغام: 

 إنشاء نظام فعال وموثق إلدارة المخاطر وصيانته؛ (أ

وضع سياسات وعمليات وإجراءات إدارة مخاطر مناسبة لنطاق األنشطة الخاصة بالمنظمة وبما يتماشى مع كافة   ( ب
 إلدارة المخاطر التي تحددها السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام؛ السياسات ومعايير القياس 

ة للحرص على تحقيق األهداف بفعالية تطبيق ممارسات اإلدارة، وإدارة المخاطر واإلجراءات التشغيلية المناسب  ( ج
 وكفاءة؛

ى الوثائق )منها إجراءات التشغيل القياسية وغيرها من اإلجراءات المدونة خطياً( والتقارير والسجالت  المحافظة عل ( د
دقتها وصحتها، وفقاً للمعيار الدولي لألعمال المتعلقة توفرها و وغيرها من البيانات حول أنشطتها والحرص على 

 . 7.40ام باأللغ

في ظّل غياب سلطة وطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أو هيئة مماثلة، ينبغي على منظمة األعمال المتعلقة باأللغام أن تتولى  
 مسؤوليات إضافية، وتشمل: 

 االتفاق مع الجهة المانحة )أو الزبون أو العميل( على نظام إلدارة المخاطر في أنشطة األعمال المتعلقة باأللغام؛ (أ

مساعدة الدولة المضيفة خالل إنشاء السلطة الوطنية لألعمال المتعلق باأللغام في تحديد إطار المعايير الوطنية   ( ب
 إلدارة المخاطر. 

 الجهات المانحة والعمالء والجهات المعنية األخرى  8.3

 تمّولها: يجب على هذه المنظمات التي تتعاقد لعمليات األعمال المتعلقة باأللغام أو 

وغيرها من متطلبات منظمات األعمال المتعلقة باأللغام بطريقة   المخاطر معايير قياس إدارة والتوافق على تحديد  (أ
 واضحة وغير مبهمة؛ 

إضافة تفاصيل متطلبات إدارة المخاطر، أو في ظّل غياب سلطة وطنية لألعمال المتعلقة باأللغام، المتطلبات   ( ب
ة أو هيئة دولية مناسبة أخرى، في العقود ومذكرات التفاهم وغيرها من الوثائق ذات  المحددة من قبل األمم المتحد

 الصلة. 
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 المالحق 

 أ. المراجع المعيارية 

 ب. أدوات إدارة المخاطر )إبالغي( 

 في البيئات المتأثرة بالعبوات الناسفة المبتكرةوتقييمها تحليل التهديدات مبادئ توجيهية حول ج. 
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 الملحق أ
 )معياري( 
 المراجع

 
وال تنطبق أي من هذه المنشورات على المراجع   تشكل الوثائق التالية، المشار إليها في نص هذا المعيار، جزًءا من أحكامه.

المؤرخة والتعديالت الالحقة والتنقيحات. ومع ذلك، تشّجع األطراف في االتفاقات القائمة على هذا الجزء من المعيار على  
التحقيق في إمكانية تطبيق أحدث طبعات الوثائق المعيارية المبينة أدناه. أّما بالنسبة للمراجع غير المؤرخة، فتنطبق آخر  

(  IECطبعة من الوثيقة المعيارية المشار إليها. ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية للمعايير )األيزو( واللجنة الكهروتقنية الدولية )
 أو المعايير األوروبية الصالحة حاليًّا:  سجالت األيزو نسخة عن  ب 

 
 

 
واالختصارات   المصطلحات والتعريفات قاموس ب    4.10المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام (أ

 ؛ لمتعلقة باأللغاما لألعمال      

 ؛ تحرير األرض  7.11المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( ب

 ؛إدارة الجودة في األعمال المتعلقة باأللغام  7.12المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( ج

 ؛اإلدارة البيئية في األعمال المتعلقة باأللغام  7.13المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( د

 ؛وعمليات إزالة األلغاماعتماد منظمات   7.30المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( ه

 . مراقبة منظمات األعمال المتعلقة باأللغام   7.40المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  ( و
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 الملحق ب 
 ( إبالغي)

 أدوات إدارة المخاطر
 
 

من األدوات األخرى، ويُشجع مدراء مخاطر األعمال المتعلقة  يوفر هذا الملحق توجيهات موجزة حول استخدام عدد من األدوات األكثر تطبيقاً وشيوعاً لدعم تطبيق عملية إدارة المخاطر. يتوفر العديد 
 على اإلنترنت، وتطبيق األدوات األكثر مالءمة لطلبات المشاريع والبرامج الخاصة بهم. ومن التوجيهات الواردة في منشورات أخرى باأللغام على استكشاف هذه الخيارات، واالستفادة 

 
 لألدوات ونقاط قوتها وضعفها وكيفية تطبيقها.( دليالً شامالً 2019أيزو للتحديث ابتداًء من شباط/فبراير من قبل مراجعة قيد ال توفر تقنيات تقييم الخطر ) –إدارة الخطر  31010:2009أيزو 

 
 األدوات المذكورة في هذا الملحق على كافة عوامل دورة إدارة مخاطر األعمال المتعلقة باأللغام على الشكل التالي: تُطبق 

 

 مراجعة الخطر  معالجة الخطر  تقييم الخطر  تحليل الخطر  تحديد الخطر  السياق/النطاق  األداة  المرجع 

 × × × × × × سجل المخاطر  1ب.

التحليل السياسي واالقتصادي   2ب.
واالجتماعي والتقني والقانوني  

 (PESTLEوالبيئي )

× ×     

  المهيكلة  "ماذا لو "تقنيات  3ب.
(SWIFT ) 

 × × ×   

تحليل نقاط القوة والضعف والفرص   4ب.
 ( SWOT) والتهديدات

× ×   ×  

المتعلقة  مخطط هيكلية األعمال  5ب.
 باأللغام

×      

   × ×   مصفوفة النتائج/احتمال الحدوث  6ب.

  × × ×   تحليل األربة   7ب.
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 سجل المخاطر 1ب.
 

يوفر سجل المخاطر الوسيلة األولية لتسجيل المخاطر التي تم تحديدها، وتقييمات أهميتها، وتفاصيل إجراءات المعالجة التي  
 خذت والدليل على أنه تم إجراء المراجعات الالزمة. اتُ 
 

 . 7.12من المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  19ينبغي إدارة سجل المخاطر بصفته وثيقة مضبوطة وفقاً للفقرة 
 

طلبات والنتائج يمكن أن يختار مدراء األعمال المتعلقة باأللغام تكييف وتعديل تصميم سجل المخاطر ليعكس السياسات والمت 
 المرتبطة بمنظمات األعمال المتعلقة باأللغام الخاصة بها، لكن يوصى أن يشمل أي سجل مخاطر على األقّل: 

 
 تفاصيل المنظمة أو البرنامج أو المشرو  الذي يحتفظ بسجل المخاطر؛ •
 المسؤول عن التطبيق الفعال لنظام إدارة المخاطر؛المنصب الوظيفي تفاصيل الشخص/ •
 المراجعة األخيرة لسجل المخاطر؛ تاريخ •
 ولكل خطر: •

o مرجع خاص بالخطر؛ 
o فئة الخطر )مثالً: سياسي، اقتصادي، متعلق بالسالمة، بيئي، إلخ(؛ 
o إلخ(.وصف الخطر )مثالً: حوادث السير؛ انفجار غير مخطط له في موقع للذخيرة ، 
o تقييم احتمال وقو  الحدث المرتبط بالخطر؛ 
o  المرتبط بالخطر؛تقييم شدة نتائج الحدث 
o تقييم مستوى الخطر؛ 
o إجراءات معالجة الخطر )الحّد من الخطر، خفضه(؛ 
o التطبيق الفعال إلجراءات معالجة الخطر؛ عن تفاصيل الشخص/المنصب الوظيفي المسؤول 

 تاريخ المراجعة الالحقة للسحجل )مع اإلشحارة إلى بعض الحوادث واألحداث وغيرها من األحداث البارزة التي قد •
 تؤدي إلى مراجعة سجل المخاطر في تاريخ أبكر من الموعد المحدد(.

 
تفاصيل إضافية لتعكس نظم اإلدارة العامة الخاصة بها، باإلضافة إلى تطبيق نظم إدارة مخاطر  يمكن للمنظمات أن تضيف 

 تفاصيل مستوى الخطر قبل وبعد تنفيذ إجراءات معالجة المخاطر.  إضافة ختار بعض المنظماتت وأخرى معترف بها. 
 

محدد من قبل المدراء المسؤولين عن  ا هو سجل المخاطر متسقاً مع نطاق نظام إدارة المخاطر، كمينبغي أن يكون محتوى 
 مخاطر إدارة المخاطر. 

 
ً قد يكون سجل المخاطر جدوالً بسيط يتم أو قد ، لتجهيز النصوص أو جدول بيانات(، أو قاعدة بيانات دينامية)في تطبيق  ا
 المخاطر، ويتوفر معظمها من خالل مصادر عبر اإلنترنت. حفظه ضمن تطبيق مخصص إلدارة 

 
من    7.6ينبغي استخدام المذكرات أو نظم "التذكير" للحرص على إجراء مراجعات المخاطر على فترات مناسبة )وفقاً للفقرة  

 هذا المعيار(. 
 

 (PESTLEالتحليل السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتقني والقانوني والبيئي ) 2ب.
 

ا لضمان عدم تفويت مصادر الخطر المحتملة البارزة يعّد فهم النهج الشامل و غير  لكن المنفتل للسياق الخارجي أمراً مهمًّ
التحليل السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتقني والقانوني والبيئي المألوفة، أو تجاهلها أو نسيانها. وتُستخدم أداة ʹ

(PESTLEلتحديد العوامل الخارجية التي تؤثر في البرنامج ʹ)  القرارات المتخذة حول األهداف  في  المنظمة أو المشرو  و   وأ
 وكيفية تحقيقها. وتفّصل هذه األداة على الشكل التالي: 

 بما يشمل الجانب الوطني واإلقليمي والحكومي المحلي والمؤسسي، إلخ؛  -  ( P) سياسي  •
 بما يشمل الجانب التجاري والمالي؛ -  (E)  اقتصادي •
 والموارد البشرية والجوانب الثقافية؛   المحلية بما يشمل المجتمعات -(  Sاجتماعي ) •
 بما يشمل الجوانب التشغيلية والتكنولوجية؛ -(  Tالتقني )  •
 القواعد والمعايير، إلخ؛القوانين و بما يشمل القوانين الوطنية والدولية واإلنسانية وغيرها من -(  Lالقانوني ) •
 بما يشمل البيئة الطبيعية والمبنية.  - ( Eالبيئي ) •
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 الهدف من استخدام األداة
 

كقائمة مسححاعدة (ʹ  PESTLEالتحليل السححياسححي واالقتصححادي واالجتماعي والتقني والقانوني والبيئي )يمكن اسححتخدام أداة ʹ
المعنية/الجهات المهتّمة )كجزء من وصححححف السححححياق لمنظمة أو مشححححرو  أو برنامج أعمال للتذكر/التحقق لتحديد الجهات  

 متعلقة باأللغام(، وكإطار لتحديد المخاطر.
 

 مالحظة: يمكن أيضاً لهذه األداة أن تكون مفيدة لدعم غيرها من أدوات اإلدارة. 
 

 كيفية استخدام األداة
 

(ʹ في خالل اجتماعات  PESTLEالسياسي واالقتصادي واالجتماعي والتقني والقانوني والبيئي )التحليل  يمكن استخدام أداة ʹ
 ع أو مسائل أو أحداث معّينة. ي ومواض  ،الفرق ولدعم الدراسات المكتبية وغيرها من تحاليل المخاطر والنظم

 
 فهم السياق/النطاق:

 
 ة، عمليات منظمة فردية، نشاط، مهّمة، إلخ(.تحديد محور تركيز التحليل )النظام كلّه، صياغة قاعدة جديد •

 البّت في ما إذا كان من الضروري تقسيم التحليل إلى مستويات عديدة، مثل: •
o المستوى المحلي واإلقليمي والوطني والدولي؛ 
o االستراتيجي والتشغيلي والتقني؛ 
o األمن المادي وإدارة المخزونات، إلخ.التوعية بالمخاطر وتحرير األرض و 

إعداد قائمة بالجهات المعنية/األطراف المهتّمة/الجوانب المتعلقة بنطاق التحليل ضححمن كل مسححتوى من مسححتويات  •
 .(ʹPESTLEالتحليل السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتقني والقانوني والبيئي )ʹأداة 

 والمتطلبات والتفضيالت، إلخ.على غرار التوقعات  –النظر في ربط تفاصيل إضافية بكل مدخلة  •
 

 تحديد الخطر:
 ، نشاط، جزء من المعدات، إلخ(؛تنظيميتحديد محور تركيز التحليل )عنصر  •
التحليل السحياسحي واالقتصحادي واالجتماعي والتقني ʹإعداد قائمة بالمخاطر ضحمن كل مسحتوى من مسحتويات أداة   •

 .(ʹPESTLEوالقانوني والبيئي )
 

 والقيودالمنافع 

طريقة مطبقة على نطاق (ʹ  PESTLEالتحليل السححياسححي واالقتصححادي واالجتماعي والتقني والقانوني والبيئي )توفر أداة ʹ
تقع خارج واسحع وسحهلة االسحتخدام لتشحجيع المسحتخدمين على تحديد المسحائل والجوانب واآلثار والنظر فيها، والتي يمكن أن  

 ومية العادية.محور تركيزها أو تجربتها الي نطاق 
 

البيئات/السحححياقات على (ʹ  PESTLEالتحليل السحححياسحححي واالقتصحححادي واالجتماعي والتقني والقانوني والبيئي )ترّكز أداة ʹ
بشححححكحل جيّحد )ويبقى التحليحل وهي غير مكيّفحة لتحليحل العوامحل في داخحل المنظمحات. في ححال لم يكن النطحاق مححدداً الخحارجيحة  

 ذات فائض من المعلومات يصعب تحليله أو فهمه.وغير عملية ، يمكن أن تصبل هذه األداة ضمن النطاق(
 

 (SWIFT) تقنيات "ماذا لو" المهيكلة 3ب.
 

، وأحيحانحاً جزءاً من تمحارين عحامّحة عحدة عمليحات إلدارة المخحاطر محاذا لو" المهيكلحة جزءاً طبيعيحاً منيشححححكّحل طرح أسححححئلحة "
. وتسحححمل للمشحححاركين في وفهمه  هذه التقنيات نهجاً أكثر هيكلة من العصحححف الذهني لتحديد الخطرللعصحححف الذهني. وتقّدم 

 السيناريوهات المتعلقة بالمنظمات واألنشطة.عمليات إدارة المخاطر بالتفكير من خالل آثار 
 

 الهدف من استخدام األداة
 

تقنيحات "محاذا لو" المهيكلحة على جميع تقييمحات الخطر تقريبحاً. فهي مفيحدة لتححديحد الخطر وتحليلحه وتقييمحه. كمحا يمكن أن تُطبق 
سححححتخدم هذه األداة للنظر في آثار الباً ما تُ قد تسححححتند إليها عملية وضححححع إجراءات معالجة الخطر. وغ تقّدم هذه األداة نتائج

 التغيرات التي تشهدها األوضا .
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 كيفية استخدام األداة
 

تقنيات "ماذا لو" المهيكلة أو بدء الدراسحة، تحديد العملية أو اإلجراء أو غيرها من الجوانب الواجب تقييمها. وقبل بدء جلسحة  
لعكس خدمت بشحكل مسحبق أو التي طّورت  السحريعة )التي قد تكون قد اسحتُ يعّد قائد/مسحّهل معيّن قائمة بالكلمات أو العبارات  

 محور تركيز معيّن للجلسة/الدارسة(. وتشمل عبارات تقنيات "ماذا لو" المهيكلة عادة عبارات مثل:
 

 لو...؟ماذا  •
 ماذا قد يحصل لو...؟ •
 هل يمكن لشخص أو شيء...؟ •
 هل سبق لشيء أو شخص أن...؟ •

 
تقنيات "ماذا لو" المهيكلة على اكتشححاف السححيناريوهات المحتملة، ويقضححي الهدف بتشححجيع المشححاركين في جلسححة/دراسححة  

داث المخاطر الناتجة عنها. وخالل ورشحة والتفكير باألحداث التي قد تؤدي إلى سحيناريوهات مماثلة، باإلضحافة إلى نتائج أح
عمل تقنيات "ماذا لو" المهيكلة، ينبغي مناقشححة السححياق المرتبط بالعملية أو اإلجراء أو التغّير والموافقة عليه. ومن ثم يطلب 

 المسّهل من المشاركين مناقشة ما يلي:

 المخاطر والتهديدات المعروفة؛ •
 اث وغيرها من المسائل؛منها الحوادث واألحد ،الخبرات السابقة •
 ضوابط الخطر المعروفة والقائمة ودرجة فعاليتها؛ •
 إجراءات التشغيل القياسية ذات الصلة، والمفكرات، والقوائم المرجعية وغيرها من التوجيهات الموثقة؛ •
 المتطلبات القانونية والمعيارية والتنظيمية وغيرها من المتطلبات ذات العالقة. •

 
سحجل للمخاطر وفقاً لما هو موصحى به في هذا الملحق(، م  ل خطر يحدده المشحاركون )يمكن اسحتخدايتم تلخيص وتسحجيل ك

 والمعالجة الحالية. هسبابه ونتائجإلى جانب وصف أ
 

)أو ما يُعرف أيضحححاً بمخطط عظم السحححمكة( وتقنيات ʹاألسحححباب الخمسحححةʹ مفيدة   اوايمكن أن يكون مخطط إيشحححيكمالحظة:  
 الكتشاف األسباب الجذرية للمخاطر المحددة.

 
وعند االقتضححححاء، يوافقون على خطة عمل )ماذا يجب ،  فعالةينظر المشححححاركون في ما إذا كانت تقنيات "ماذا لو" المهيكلة  

"ماذا لو؟" خالل هذه المرحلة من   ةومن المفيد أحياناً التفكير بأسئلفعله، من قبل من، بحلول متى؟( لتطبيق ضوابط إضافية.  
 المناقشات.

 
 المنافع والقيود

 
ت واألنشححطة. ياللتركيز على جوانب بارزة من العمل( طريقة سححريعة وفعالة  SWIFTقد تشححّكل تقنيات "ماذا لو" المهيكلة )
كبير من األنشحححطة والعمليات والنظم واإلجراءات. وتتيل هذه األداة االسحححتفادة من خبرة   دإنها مرنة ويمكن تطبيقها على عد

ة المدراء والموظفين، باإلضححححافة إلى غيرهم من الجهات المعنية، كما يمكن لها أن تؤدي إلى وضححححع خطط عمل واضححححح 
 لتحسين معالجة المخاطر.

 
، إلى جانب معارف المشحححاركين. في حال لم يتمّكن الفريق وتعتمد منافع هذه األداة عادة على قدرة قائد/مسحححّهل تقييم الخطر

 من تحديد األسئلة المهّمة وطرحها، قد ينسون مشاكل محتملة. تقّدم هذه األداة في العادة نتائج نوعية عوضاً عن نتائج كمية.
 

 (SWOT) والتهديداتتحليل نقاط القوة والضعف والفرص  4ب.

 الهدف من استخدام األداة
مدراء األعمال المتعلقة باأللغام على فهم الجوانب المهّمة للسححياق   والتهديداتيسححاعد ʹتحليل نقاط القوة والضححعف والفرص  

 تطوير السبل المالئمة لمعالجة المخاطر. علىالداخلي والخارجي الذي يعلمون فيه. ويساعد التحليل المتقّدم من هذا النو  

 كن من الجهات المعنية.من األفضل أن يُجرى هذا التحليل من قبل فريق أو مجموعة تشمل ممثلين عن أكبر عدد مم

ويشححّكل هذا التحليل أداة رئيسححية في عملية التخطيط االسححتراتيجي، ويمكن تطبيقه في مجموعة متنّوعة من عمليات التنظيم 
 والعمل والتخطيط األخرى.
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 كيفية استخدام األداة

 وتحديد المخاطر ياألساسي للتحليل السياق SWOTتحليل  1.4ب

 نقاط القوة

 العوامل الداخلية نقاط القّوة. وتشمل األسئلة التي تساعد في تحديد نقاط القّوة الكامنة:تحدد 

 ؟فيهاما هي األنشطة التي نبر   •

 الجاذبة للشركاء والعمالء والجهات المانحة والمستفيدة؟ما هي جوانب عملنا  •

 االستغناء عنها؟ما هي األصول والموارد في عملنا التي نحظى بها وال يمكننا  •

 ما هي العوامل التي ساهمت بالنسبة األكبر في نجاحنا؟ •

 ما هي المزايا التي نقّدمها وتميزنا عن المنظمات والبرامج األخرى؟ •

 ما هي نقاط القوة التي تمّيزنا بنظر الجهات المعنية؟ •

 ات أو المعدات أو المنهجيات المتخصصة التي نستخدمها؟ي ما هي المهارات أو التقن  •

 نقاط الضعف

 وتحدد العوامل الداخلية أيضاً نقاط الضعف. وتشمل األسئلة التي تساعد في تحديد نقاط الضعف:

 ما هي الجوانب والعمليات والعناصر التي تحتاج إلى التحسينات بشكل فوري؟ •

 ما هي العوامل التي ساهمت بالنسبة األكبر في فشلنا أو مشاكلنا؟ •

 التحسن أو التوسع أو إحداث فرق أكبر؟ ما هي القيود التي تمنعنا من •

 ما هي العوامل التي ساهمت بخسارة العروض أو الفرص أو العمالء أو الجهات المانحة، إلخ؟ •

 الفرص

 تعكس الفرص جوانب السياق الخارجي. وتشمل األسئلة التي تتعلق بالفرص ما يلي:

 ال نقوم بها؟ ناما هي األمور التي يمكن لنا القيام بها ولكن  •

 هل ثمة من تغييرات في السياق الخارجي يمكن لها أن تولّد الفرص؟ •

 هل يمكننا أن نساعد في معالجة المتطلبات التي تعاني منها المنظمات األخرى؟ •

 هل نعكس بشكل تاّم ثقة الجهات المعنية الخارجية واحتياجاتها؟ •

 التهديدات

 المتعلقة بالتهديدات ما يلي: . وتشمل األسئلةإحدى سمات السياق الخارجيتُعّد التهديدات 

 توقف قدرتنا على العمل بصورة دائمة أو موقتة؟ما هي العوامل الخارجية التي قد  •

 ما هي العوامل الخارجية التي قد تصعّب علينا العمل بكفاءة؟ •

 تعيق أو تمنع قدرتنا على العمل والنجاح؟هل ثمة في الوضع األمني أي تغييرات أو ميول قد  •
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 ع العام السياسي أو االقتصادي أو القانوني قد تؤثر سلباً علينا؟هل ثمة تغييرات في الوض •

 هدافنا؟هل ثمة تغييرات اجتماعية أو ثقافية قد تؤثر سلباً على قدرتنا لنكون فعالين/كفؤين في تحقيق أ •

 ينبغي أن يحدد مدراء األعمال المتعلقة باأللغام أسئلة إضافية تتعلق بنطاق األنشطة والمخاطر المسؤولين عنها.

 في مصفوفة بسيطة:(ʹ SWOT) والتهديداتتدّون نتائج ʹتحليل نقاط القوة والضعف والفرص وغالباً ما 

 مساعدة  
 )على تحقيق األهداف( 

 مؤذية 
 األهداف( )لتحقيق 

 داخلية 
 )صفات المنظمة( 

 نقاط الضعف: نقاط القوة: 

 خارجية 
 )صفات السياق( 

 التهديدات:  الفرص:

 

 متقّدم ومعالجة الخطر(ʹ SWOTʹتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات ) 2.4ب

 التحليل العالقات بين عناصححححر، يتم النظر في  (SWOTالتحليل المتقدم لنقاط القوة والضححححعف والفرص والتهديدات )في  
 األربعة بهدف:

 تحقيق االستفادة من الفرص من خالل االستعانة بنقاط القّوة؛ •

 الحّد من نقاط الضعف التي قد تجعل من التهديدات حقيقة. •

 ويمكن تدوين نتائج هذا التحليل في مصفوفة مماثلة:

 نقاط الضعف نقاط القّوة 

الحقحّوة كحيحف يحمحكحن اسحححححتحخححدام نحقححاط  الفرص
 لالستفادة من الفرص؟

كيف يمكن التغلب على نقاط الضححعف 
 التي تعيق االستفادة من الفرص؟

كيف يمكن اسحتخدام نقاط القّوة لخفض  التهديدات
احتمحال ححدوث التهحديحدات والححّد من 

 آثارها؟

كيف يمكن التغلب على نقاط الضححعف 
 التي تجعل من التهديدات حقيقة؟

جة الخطر. فهي تحّد من للمعا سحبالً ʹالتحليل المتقدم لنقاط القوة والضحعف والفرص والتهديداتʹ  ج عن تشحكل األعمال التي تنت 
 النتائج ، إذ إنها تخفض مسححتوى النتائج السححلبية وتعززاحتمال وقو  أحداث سححلبية، وتزيد احتمال وقو  األحداث اإليجابية

 اإليجابية.

 المنافع والقيود

يسححححهحل تطبيق ʹتحليحل نقحاط القوة والضححححعف والفرص والمخحاطرʹ، ويمكن ألي أححد يفهم المنظمحة أو العوامحل قيحد النظر أن 
ويسحاعد هذا التحليل الجهات المعنية على فهم البرنامج أو المنظمة بشحكل أفضحل، وأن يسحاهم في تطوير يجري هذا التحليل.  

 حسينها. األهداف والمستهدفات لدعم نجاح العمليات وت 

خطر أنه سححيولّد كّماً هائالً من المعلومات وال يصححّنف األعمال بحسححب األولوية، وثمة  ال يقّدم هذا التحليل الحلول بحّد ذاته، 
ب صححححعحُ ي  من دون أن تكون كلّهحا مفيحدة. ويحتحاج هذا التحليحل إلى يكون جزءاً من عمليحة أوسححححع نطحاقاً لتحليحل المخحاطر. وقد  

 تصنيف بعض العوامل.تحديد كيفية 
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 مخطط هيكلية األعمال المتعلقة باأللغام 5ب.

موجزة عن الفئحات الرئيسححححيحة للجهحات المعنيحة بحاألعمحال المتعلقحة يوفر مخطط هيكليحة األعمحال المتعلقحة بحاأللغحام لمححة عحامّحة 
 باأللغام ألغراض إنسانية والروابط بينها.

 

 الهدف من استخدام األداة 
 

لمحافظة على منظور واسع  على اتشجيع مدراء المخاطر والمخططين والمشاركين في االجتماعات ل يمكن استخدام األداة 
النطاق عند تحديد الجهات المعنية كجزء من تقييم السياق الخارجي وأثناء النظر في تأثير هذه الجهات المعنية على مسائل  

 األعمال المتعلقة باأللغام وتأثرها بها.

 كيفية استخدام األداة 

تزويد المشاركين في االجتماعات بنسخ عن مخطط الهيكلية وطلب منهم تحديد الجهات المعنية الخاصة بمنظماتهم وبرامجهم  
 من مختلف "المجاالت". يمكن جمع النتائج في جدول تكون فيه المجاالت المختلفة عناوين األعمدة.   ومشاريعهم

ل السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتقني والقانوني والبيئي يمكن استخدام مخطط الهيكلية باالقتران مع ʹالتحلي 
(PESTLE.لتحديد وربط المخاطر المتعلقة بكل مجال، أو الجهات المعنية الفردية ضمن   2(ʹ )الفقرة ب )من الملحق

 المجاالت. 
مجموعة متنّوعة من التحاليل على  أثناء المشاركة في  أن يشّكل أداة دعم مفيدة  يمكن لمخطط هيكلية األعمال المتعلقة باأللغام  

 على تشكيل منظور واسع النطاق والمحافظة عليه.  يشجعالمستويات االستراتيجية والتنظيمية والتشغيلية والتقنية، إذ إنه 

 المنافع والقيود 

على تحديد الجهات المعنية ضمن كافة جوانب  مفّكرة بسيطة تساعد المدراء والمشاركين في االجتما  يوفر مخطط الهيكلية 
يكون مفيداً على وجه    نويمكن لذلك أقطا  األعمال المتعلقة باأللغام ألغراض إنسانية، عوضاً عن تلك التي يألفوها وحسب.  

أثناء النظر في جوانب تشغيلية أو تقنية  أيضا أن يكون مفيداً أثناء العمل على المستوى االستراتيجي، لكن يمكن الخصوص 
 تمتع بالقدرة على أن تؤثر في أو تتأثر بالمسائل الناتجة عن الجهات المعنية التي تقع خارج منظور المدراء التلقائي. ت أكثر 

 المجال الحكومي المجال الدولي 

 مجال المجتمعات المحلية مجال السوق 

 نظام األمم المتحدة

المالية الدوليةالمؤسسات   

المنظمات المتخصصة في األعمال 

مركز جنيف المتعلقة باأللغام )

األلغام الدولي ألنشطة إزالة 

لألغراض اإلنسانية، الحملة 

الدولية لحظر األلغام األرضية، 

 إلخ(

 الملكية الفكرية الدولية

 وزارة الخارجية

 وزارات القطاعات 

 التمويل والتخطيط
 حكومات المقاطعات
 حكومات األقاليم

 األعمالمجال 

 المتعلقة باأللغام

السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة 

 باأللغام

 مركز األعمال المتعلقة باأللغام

 المشغلون

 سلطات المجتمع المحلي

 سكان المجتمع المحلي

المنظمات غير الحكومية 

 المحلية

المنظمات القائمة على 

 المجتمع

 المستثمرون المحليون 
 المستثمرون الدوليون 
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نسانية. والكتساب القيمة كاملة ألي عملية  اإلغراض أليوفر مخطط الهيكلية صورة عاّمة لقطا  األعمال المتعلقة باأللغام ل
ن في االجتما  إلى الدخول في المزيد من التفاصيل ضمن المجاالت  وتحليل للجهات المعنية، قد يحتاج المدراء والمشارك

 المختلفة. 

 مصفوفة النتائج/احتمال الحدوث  6ب.

طر. وال يستوجب هذا الملحق أو يقترح تبنّي األمثلة  تستخدم مصفوفة النتائج/احتمال الحدوث على نطاق واسع في إدارة المخا 
كما هو موضل هنا. ينبغي على مدراء مخاطر األعمال المتعلقة باأللغام أن يتبّنوا األداة األنسب  في الصيغة نفسها بحّد ذاتها 
 بحسب ظروفهم ومتطلباتهم.  

 الهدف من استخدام األداة 

ال تؤدي مصفوفة النتائج/احتمال الحدوث عادة إلى مؤشرات مطلقة لمستوى الخطر، لكنها توفر هيكلية يمكن ضمنها مقارنة  
فحص لتقييم هذه المخاطر التي تستوجب المزيد من  المخاطر المختلفة وترتيبها بحسب شدتها. توفر هذه المصفوفات أداة 

الخطر سبق وأن وصل إلى مستوى مقبول(. تساعد هذه   أي عندما يكون يها )المعالجة، مقابل المخاطر التي ال تحتاج إل
المصفوفة في اعتماد نهج مشترك لفهم وتقييم وقياس الخطر ضمن منظمة ما. وينبغي أن تعكس معايير قياس الخطر الظروف  

لخطر الواجب معالجته، أو الذي  التي تعمل فيها المنظمة وقابليتها على تحمل الخطر، وهي معايير القياس المتعلقة بمستوى ا
 يمكن معالجته، أو الذي ال يحتاج للمعالجة. 

يمكن تطبيق مصفوفة النتائج/احتمال الحدوث على أي فئة من فئات الخطر )السياسي أو البيئي أو المتعلق بالسالمة، إلخ(،  
 لكنها تحتاج إلى وصف مختلف للمستويات المرتبطة بمقاييس المصفوفة في كل حالة. 

 يفية استخدام األداة ك

 هيكلية مصفوفة النتائج/احتمال الحدوث 

ولكل  األّول الحتمال/نسبة وقو  حدث ما؛ والثاني شدته/نتائجه.  –تستند مصفوفة النتائج/احتمال الحدوث إلى مقياسين اثنين 
استخدام المقاييس استناداً إلى وصف  . يمكن 6، أو 5، أو 4، أو 3مقياس أرقام تعكس مستواه، لكن عادة ما تستخدم األرقام 

 سردي أو كّمي. 

ضمن هذه المصفوفة، تحدد مستويات الخطر لكل نتيجة تراكمية. يمكن تشكيل المصفوفة على نحو يعطي المزيد من األهمية  
بقواعد اتخاذ القرارات  الحتمالية الحدوث أو للنتائج، أو يمكن أن تكون أهمية كل منهما متوازية. يمكن ربط مستويات الخطر  

 المتعلقة بما إذا على اإلدارة أخذ أي إجراءات لمعالجة الخطر وغيرها من العوامل، مثل سرعة تنفيذ اإلجراءات الالزمة. 

 استخدام مصفوفة النتائج/احتمال الحدوث  

ب تطوير مقاييس  ج مكن وي ي رية. يوفر الجدول أدناه مثاالً عن مقاييس النتائج/احتمال الحدوث المتعلقة بجوانب السالمة البش
 مماثلة للفئات األخرى من المخاطر استناداً إلى مختلف المقاييس للشدة، وعند االقتضاء، الحتمال الحدوث. 

 الوصف احتمال الحدوث  الوصف الشدة 

إلحاق الضرر بالمعدات أو إعادة  تأخير 1
 توجيه طرقات الوصول إلى الموقع

 توقع حدوثهمن شبه المستحيل  شبه مستحيل 1

طفيفة،  وكدمات، حروقخدوش  إصابة بسيطة 2
، كسور واإلجهادالتواءات المفاصل 

في األطراف، شعور بالدوار، 
 جروح، سحجات

لم يحدث أبداً أو هو نادر جداً. ال  مستبعد جداً  2
 يتوقع حدوثه.

المعصم، الكاحل، كسور في اليد،  إصابة بالغة واحدة 3
حروق شديدة، فقدان الوعي، بتر 
األطراف، فقدان البصر/السمع 

 بشكل مؤقت

. نعلم أنه يمكن يُعرف أنه قد حدث مستبعد 3
 أن يحدث، لكن ال نتوقع حدوثه.
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تعّرض شخص واحد إلصابات  إصابات بالغة عديدة 4
بالغة عديدة، أو تعّرض عّدة 

بالغة  أو إصابات أشخاص إلصابة
 واحدة

يحدث بشكل غير متواتر. يمكن  محتمل 4
 حدوثه.

حالة وفاة واحدة أو عدد صغير من  وفاة 5
 حاالت الوفاة

 من المرجل حدوثه. مرجل 5

يحدث بشكل متواتر. نتوقع  مرجل جداً  6 عدد كبير من حاالت الوفاة وفيات عّدة 6
 حدوثه.

  أغلبية  باحتمال وقو  الحدث، بالرغم من أن ذلك غير ممكن فيفي بعض الحاالت، يمكن ربط مقاييس الخطر بالنسبة المئوية  
حاالت األعمال المتعلقة باأللغام. ينبغي على مدراء مخاطر األعمال المتعلقة باأللغام أن يتواصلوا مع مدراء المعلومات  

 لتحديد الجوانب التي يمكن أن تكون مناسبة للتحليل الكّمي. 
 

توفر مصفوفة النتائج/احتمال الحدوث مثاالً عن كيفية دمج المقياسين وربطهما بمستويات الخطر )منخفض، متوسط منخفض،  
 للمزيد من الوضوح. متوسط، متوسط مرتفع، مرتفع(. وغالباً ما تكون هذه المصفوفات ملّونة 

 

  احتمال الحدوث   

  1 2 3 4 5 6  

شدة 
ال

 

متوسط   1
 منخفض

متوسط   متوسط 
 مرتفع

 1 مرتفع مرتفع مرتفع

متوسط   2
 منخفض

متوسط   متوسط  متوسط 
 مرتفع

 2 مرتفع مرتفع

متوسط   منخفض 3
 منخفض

متوسط   متوسط  متوسط 
 مرتفع

 3 مرتفع

متوسط   منخفض منخفض 4
 منخفض

متوسط   متوسط  متوسط 
 مرتفع

4 

متوسط   منخفض منخفض منخفض 5
 منخفض

 5 متوسط  متوسط 

متوسط   منخفض منخفض منخفض منخفض 6
 منخفض

متوسط  
 منخفض

6 

  1 2 3 4 5 6  
 
 

مالحظة: ليس هناك من معايير تحدد كيفية توزيع مستويات األهمية في المصفوفة. ينبغي على مدراء مخاطر األعمال المتعلقة  
 بهم. باأللغام أن يتفقوا مع الجهات المعنية على نهج مناسب للظروف واألوضا  الخاصة 

 
 المنافع والقيود 
 األهمية.  مستويات من حيثالنتائج/احتمال الحدوث سهلة االستخدام نسبياً وتوفر تصنيفاً سريعاً للمخاطر تعّد مصفوفات 

 
قد يصعُب تحديد مقاييس مصفوفة النتائج/احتمال الحدوث بشكل واضل وقد يكون استخدامها غير موضوعي. وقد تختلف  

يقدّمها مختلف األفراد أو المجموعات أثناء تقييم المخاطر نفسها. وقد تختلف مصفوفات النتائج/احتمال الحدوث  النتائج التي 
 بين المنظمات. 
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 ( Bow Tie Analysisتحليل األربة ) 7ب.
 

 
 

 

 الهدف من استخدام األداة 

 تُستخدم أداة األربة لتحليل الحوادث التي قد تتعدّد أسبابها والتي تتسّبب بمجموعة متنّوعة من النتائج.

 استخدام األداة كيفية 

 يمكن رسم مخطط األربة باالستناد مباشرة إلى جلسة العصف الذهني: 

 في وسط ربطة األربة؛  وتدوينه ، خطر لتحليلهال تحديد •

 األخطار في سياق السالمة( وتُناقش اآلليات التي ينتج عنها الخطر ويتم وصفها؛ تُدرج أسباب الخطر ) •

 تُرسم الخطوط بين كل سبب والخطر؛ •

 المخطط؛  سار يمكن أيضاً ذكر العوامل التي تؤدي إلى تصعيد الحالة على ي  •

على شكل خطوط عمودية تقطع الخط  ، ويتم رسمها يتم تحديد العوائق التي قد تمنع وقو  الحدث الرئيسي •
 بالسبب ذي الصلة؛  الموصول

 سار المخطط؛يمكن أيضاً إضافة العوائق التي تحول دون التصعيد على شكل خطوط عمودية على ي  •

 على يمين المخطط، يتم تحديد النتائج وإدراجها، مع ربط خطوط النتائج بالحدث الرئيسي؛ •

 رسم العوائق التي تمنع النتائج أو تقّوضها على شكل خطوط عمودية تقطع خطوط النتائج ذات الصلة.  •

 المنافع والقيود 

 وأسبابه ونتائجه والضوابط الممكنة.  للخطر اً بسيطوتصويراً يسهل فهمه  يوفر تحليل األربة تمثيالً 

 ينبغي على مستخدميه أن ينتبهوا على عدم تبسيط التحليل بشكل مفرط لحاالت معقدة جداً. 

 تحليل األربة

 1النتيجة 

 2النتيجة 

 3النتيجة 

 4النتيجة 

 1السبب 

 2السبب 

 3السبب 

 الحدث 

المخاطر ضوابط الحد من 

 والتعافي
 ضوابط منع الحدوث

 ضوابط التصعيد

 عامل

 التصعيد
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 الملحق ج 
 )إبالغي( 

 

 تحليل التهديدات وتقييمها في البيئات المتأثرة بالعبوات الناسفة المبتكرة 

 

 النطاق 
 

يهدف هذا الملحق إلى تحديد العمليات والمخرجات المتعلقة بتنفيذ تحليل التهديدات وتقييمها في البيئات المتأثرة بالعبوات 
السياق الوطني واإلقليمي على نطاق واسع، وسينظر في التهديدات التي تحدث  الناسفة المبتكرة. سيعالج تحليل التهديدات 

الوضع األمني الذي ينطوي على الجهات الفاعلة المسلحة وقدرتها على  ج تحليل التهديدات  األثر على مستوى كلّي. كما سيعال
قرارات أثناء تقييمها للحيازة العبوات الناسفة المبتكرة، ما سيساهم في اتخاذ الجهات الفاعلة في األعمال المتعلقة باأللغام 

د تقييم التهديدات إلى تحليل التهديدات واسع النطاق، إذ إنه  اتية إلجراء أي تدخل. ويستن وللحاجات، وما إذا كانت الظروف م 
ينظر في مهّمة تشغيلية معّينة. ويستند كّل من تحليل التهديديات وتقييمها إلى إجراءات المعايير الدولية لألعمال المتعلقة  

( والمسل  7.11مال المتعلقة باأللغام  باأللغام ويقّدمان بدورهما المعلومات لها، على غرار تحرير األرض )المعيار الدولي لألع
 ( عند االشتباه بوجود عبوات ناسفة مبتكرة. 8.10غير التقني )المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 
 الهدف من تحليل التهديدات وتقييمها 

 
للتهديدات الموجودة  م محّدث ودقيق  يهدف تحليل التهديدات وتقييمها إلى تزويد الجهات المعنية باألعمال المتعلقة باأللغام بتقيي 

في البيئات المتأثرة بالعبوات الناسفة المبتكرة. ومن شأن ذلك أن يضمن موثوقية وفعالية القرارات المتخذة والمتعلقة بالتخطيط  
األجل للسمعة   االستراتيجي والتشغيلي والتقني والمتعلقة بالسالمة. كما تقّدم هذه التقييمات المعلومات إلدارة المخاطر طويلة

 والعمليات التنظيمية في البلد. 
 

يستخدم كل من تحليل التهديدات وتقييمها وسائل مناسبة غير تدخلية، بما يشمل الزيارات إلى المواقع الميدانية، لتحديد 
 المعلومات/األدلة وجمعها وتحليلها وإعداد التقارير بشأنها بهدف إنجاز ملخص للتهديدات من شأنه: 

 ؛3المساهمة في إجراء تقييمات عاّمة  •

 ؛ (SHAs/CHAsتقديم التوصيات حول تعريف المناطق المشتبه بها/المنطقة المؤكد خطرها ) •

 دعم عمليات تصنيف األولويات؛  •

 إلغاء و/أو خفض/تطهير المناطق الالحق؛ دعم  •

 المساهمة في التخطيط الفعال والكفؤ للتدخالت التقنية الالحقة؛ •

المنظمة الذي يتطلب التصعيد للسلطة    األدنى فيالخطر    ىات لتحديد عتبة الخطر التنظيمي، أي مستو تزويد المعلوم •
 الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام. 

 
 العالقة بين تحليل التهديدات وتقييم التهديدات وإدارة المخاطر 

   
يقين  ال إلدارة حاالت عدمسبل التحليل ستخدم تحليل التهديدات وتقييمها ي الخطر هو أثر عدم اليقين على األهداف المتوخاة، و

تهديد معّين وتختار االستجابات المناسبة للمخاطر. وعلى هذا األساس، يشّكل كّل من تحليل التهديدات وتقييم التهديدات  بشأن  
هديد والخطر مترابطان في أغلب األحيان، إاّل  جزءاً ال يتجزأ من نظام إدارة مخاطر األعمال المتعلقة باأللغام. صحيل أن الت 

، لكن استخدام العبوات الناسفة  ةسالب أن الخطر ينتج عن التهديدات الموجودة واحتمال حدوث ضرر. يمكن للتهديدات أن تكون  
العديد من القطاعات  د وشدتّه. ويشار إلى هذا الفرق في  ي المبتكرة يشتمل على النية البشرية الضاّرة التي تؤثر في طبيعة التهد

 المعنية بمجاالت أمنية مختلفة مثل أمن الفضاء اإللكتروني، والدراسات المتعلقة بعدم االنتشار النووي واألمن المادي. 
 

(،  7، الفقرة 7.14باإلضافة إلى ذلك، إن العوامل الرئيسية لعملية إدارة المخاطر )المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 
(. وتركز كل عملية على النقاط التالية على  24001، ترد في تحليل التهديدات وتقييمها )أيزو 31000 و ّدة من أيزوالمستم

 مستوى يتناسب مع الغايات االستراتيجية والتشغيلية:  
 
 

 
.  2.10المستوى كجزء من تقييم تدخل األعمال المتعلقة باأللغام في أقرب فرصة ممكنة، وفقاً للمعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام يمكن دمج هذا   3

 ويمكن أيضاً اتبا  هذه العملية على المستويات الوطنية واإلقليمية والمحلية. 
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وهذا مقابل العوامل الرئيسية إلدارة المخاطر.  تحليل التهديدات وتقييمها عملية تمثيلياً لجهود: يظهر المخطط توزيعاً 1الرسم البياني 
ال يضطر تقييم التهديدات على العودة إلى النقاط السابقة الواردة بالتفصيل في ملخص تحليل بحيث إجراء تحليل التهديدات بافتراض 

 .التهديدات، بل يمكنه استخالص التفصيل بشكل مباشر
 

 يل التهديدات للتخطيط الوطني لتح
 

ينبغي استخدام تحليل التهديدات على المستوى الوطني قبل وضع برنامج األعمال المتعلقة باأللغام في دولة أو منطقة معّينة،  
وعمق  من أجل فهم السياق التشغيلي وتحديد مجال التدخالت البشرية وتصنيف المهاّم بحسب األولوية. يمكن تمثيل مدى 

ونطاق تحليل مماثل على المستوى الوطني من خالل اتبا  نهج ʹالتحليل السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتقني والقانوني  
 (ʹ: PESTLEوالبيئي )

 

 ما هو الوضع السياسي في البلد وكيف يمكن أن يؤثر في األعمال المتعلقة باأللغام؟  •

 السائدة؟ ما هي العوامل االقتصادية  •

 ما يؤثر فيها؟ يمكن تحديد العوامل الثقافية واالجتماعية وهل  •

 ما هي المسائل التكنولوجية ذات الصلة؟  •

هل هناك أي تشريعات حالية تنّظم األعمال المتعلقة باأللغام أو هل ستدعو الحاجة إلى إجراء أي تغييرات في   •
 تشريعات القطا ؟ 

 ما هي مصادر القلق البيئية؟ •
 

سياسية واالقتصادية واالجتماعية والتقنية والقانونية والبيئية في عين االعتبار أثناء تحديد النهج الواجب  ينبغي أخذ العوامل ال
اتباعه لضمان سالمة وفعالية العمليات. ونظراً إلى تعدد المحفزات، ال بد من تحديد وتقييم مجاالت التعرض التي يمكن الحد  

 تخصيص الموارد. منها من خالل التصاريل المناسبة والتخطيط و
 
 

تقييم 
التهديد

 
ل
حلي
ت

 
يد
هد
لت
ا

 
فهم السياق الذي تجري فيه عمليات  •

األعمال المتعلقة باأللغام؛ تحديد 

نطاق نشاط إدارة المخاطر؛ تحديد 

ايير قياس الخطر لدعم مالءمة مع

 وفعالية عملية اتخاذ القرارات؛ 

تحديد المخاطر المتعلقة بتحقيق  •

 أهداف األعمال المتعلقة باأللغام؛

تحليل المخاطر المحددة: لفهم  •

ووصف الخطر، ولتحديد مستوى 

 الخطر؛ 

تقييم الخطر: لتحديد ما إذا كان  •

مستوى الخطر مقبوالً، أو إذا كانت 

 طر ضرورية؛ معالجة الخ 

تحديد وتنفيذ معالجة الخطر: لتعديل  •

الخطر على نحو يجعل من الخطر 

 المتبقي بعد المعالجة مقبول؛

مراجعة الخطر: لضمان بقاء نظام  •

ً وذا صلة  إدارة المخاطر محدثا

 وفعاالً. 
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ʹالتحليل السياسي : مثال عن العوامل الواجب أخذها في عين االعتبار في تحليل التهديد الوطني، والممثل من خالل 2الرسم البياني 
 (ʹ.PESTLEواالقتصادي واالجتماعي والتقني والقانوني والبيئي )

 

ʹالتحليل در المعلومات التي تغذي نهج يستعين التحليل الوطني للتلوث بالعبوات الناسفة المبتكرة في دولة ما بمختلف مصا

الوارد أعاله وبدرجات متفاوتة. ويغذي ملخص هذا التحليل   ʹالسياسي واالقتصادي واالجتماعي والتقني والقانوني والبيئي
االعتبارات  ، وبشكل رئيسي الجانب التقني والجوانب األخرى المتعلقة باألمن ضمن  التحليلهذا  والمستخلصات األخرى بدوره  

الُمعنون "دليل   2.10السياسية. ومن شأن ذلك أن يدعم عمليات اتخاذ القرارات في المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 
 اعتبارات إنشاء برنامج لألعمال المتعلقة باأللغام(.  – 5إنشاء برنامج لألعمال المتعلقة باأللغام" )الفقرة 

 
  تحليل تعلقة بالعبوات الناسفة المبتكرة، يمكن أخذ العوامل التالية في عين االعتبار أثناء بلورة وفي المزيد من التفاصيل الم

 التهديدات.
 

 التقارير الخارجية
 

يمكن أن تحتوي هذه التقارير، على الرغم من عدم تطّرقها إلى تفاصيل األجهزة، على معلومات قيّمة قد توفر دليالً مباشراً  
تحوز على معلومات  والتي قد  أخرى  مواقعها. وفي ما يلي أمثلة يمكن العثور عليها ضمن منظمات على أنوا  األجهزة و

 ذات صلة بالنسبة لكّل من عمليات التحليل وعمليات التقييم:

 التقارير حول حوادث التفجير  •

 تقارير األمن العام •

 بيانات اإلصابات  •

 )تفجير، مدفعية، موجهة( بيانات األسلحة التي يتم إطالقها عن بعد  •

 مراحل النزا   •

 تحركات النازحين داخلياً/الالجئين •

 تقييم التهديد الوطني

 Pسياسي 

 Eاقتصادي 

 Sاجتماعي 

 Tتقني 

 Lقانوني 

 Eبيئي 

الوطنيتقييم التهديد   

األحداث  

 السياسية 

حركة النازحين  

 داخلياً 

تقارير  

 األمن العام  

 بيانات النزاعات

الجهات الفاعلة  

السياسية )من الدول  

بيانات  ومن غير الدول( 

 تاريخية

 الصور 
نوع األرض 

 بشكل عام  

 التخطيط

المشاكل 

 الموسمية 

الجهات الفاعلة  

 المسل حة 

 مجموعات الدول

منظمات  

غير  

حكومية  

حالة  أخرى 

 النزاع

الجداول الزمنية  

 والفرص 

 نوع الجهاز 

مواقع  

 الجهاز 

 تاريخ الجهاز 

أجهزة  

 ثانوية

استخبارات تقنية  

 األسلحة 

العوامل اإلثنية / 

 الدينية / الثقافية

 نوايا المجموعة 

 العوامل القبلية

الجوانب المتعلقة 

 باألجيال

محفزات 

 التنمية

الدينامية  

االجتماعية  

 ومحفزات التنقل 

الجوانب المتعلقة  

النوع االجتماعي ب  

وكاالت حكومية  

 أخرى 

الجوانب 

 المالية
محفزات  

االستقرار  

 االقتصادي 

مركز الجاذبية 

 المالية



IMAS 07.14 
 الطبعة األولى

 (2019)فبراير/شباط 

37 

 ينبغي استخالص المعلومات التالية من التقارير المتوفرة عند اإلمكان: 

 المعلومات حول الموقع، بما يشمل إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي للحوادث ومواضع االنفجار.  •

 والضرر الذي ألحقه. صور أو وصف موقع الحادث   •

 . والدين واإلصابات النو  االجتماعيالمعلومات حول اإلصابات بما يشمل اإلثنية والوالء والعمر و •

 أنشطة األشخاص المعنيين المؤدية إلى الحادث.  •

 التاريخ المعروف األخير للقتال/االحتالل من قبل جهات فاعلة مسلحة.  •

والدين، واألسباب التي   النو  االجتماعياإلثنية والوالء والعمر والمعلومات حول النازحين داخلياً بما يشمل   •
 أجبرتهم على مغادرة منطقة معّينة وكيف عوملوا من قبل المجموعات المسلّحة المختلفة. 

 التقارير الداخلية 

باأللغام. وبهدف استخدامها في تقييم  يُتوقع أن يتم حفظ واستخدام هذا النو  من التقارير من قبل منظمات األعمال المتعلقة 
 التهديد، يجب أن تتوفر بشكل آني لكافة مشغلي األعمال المتعلقة باأللغام. 

 التواصل مع المجتمع •

 المسل غير التقني •

 مهام الموقع  •

 اإلنجاز •

 التقارير حول األجهزة التقنية  •

معاً حول أنوا  األجهزة ومواقعها   وغير مباشرة في آن  تقّدم هذه التقارير مجتمعة معلومات ذات صلة توفر دالئل مباشرة 
 )بما يشمل اإلحداثيات والصور(. وتعتمد أهمية المعلومات على طبيعة التقارير لكنها ستشمل: 

 معلومات مفّصلة حول نو  الجهاز وكيفية إطالقه: 

 تفصيل عناصر العبوات الناسفة المبتكرة الخمسة الرئيسية:  •
o المفتاح أو المفاتيل 
o لشحنة الرئيسية ا 
o صاعق ال 
o  مصدر الطاقة 
o  الحاوية 

 .أين تم إطالق األجهزة وكيف تمت تخبئتها •

 قدرتها على العمل مع مرور الوقت.  •

 مميزاتها مثل المواد المستخدمة.  •

 االستهداف المحتمل لمن يحاول العثور على هذه األجهزة وجعلها آمنة.  •

 التهديد.قدرة اإلجراءات والمعدات الحالية على الحّد من  •

 سياق التهديد 

يشمل تحليل التهديدات تفصيل النزا  بشكل عاّم بهدف توفير صورة مفّصلة للتهديدات. صحيل أنه مشابه لتقييم التهديدات، 
إاّل أن منتجه هو في الواقع ملخص عاّم أوسع نطاقاً لحالة النزا  في ما يتعلّق بالعبوات الناسفة المبتكرة عوضاً عن حكم  

  واألساليب ه ليواكب التغيرات في خطوط النزا  دائر، ال بد من تحديث ه على نزا  يستند إلى دليل مفّصل. عند تطبيق
واإلجراءات. ينبغي مراجعة كافة التقييمات عندما يحدث تغير في المعلومات المساهمة التي استخدمت إلجرائه. وفي ما يلي  

 المجاالت الرئيسية الواجب أخذها في عين االعتبار عند إجراء تحليل التهديدات.

 المنطقة الجغرافية الواجب تغطيتها 

أساليب وإجراءات استخدام مخلفات   كثيراً  من أنوا  مختلفة، يمكن أن تختلف  عندما تجري نزاعات في مناطق تضّم بيئات
الحرب القابلة لالنفجار بما يشمل العبوات الناسفة المبتكرة. ويمكن لهذه االختالفات أن تؤثر في أنوا  األجهزة ووضعها  

لتي تشهد نزاعاً أو في مناطق ما بعد النزا ،  المادي عند استخدامها ضّد أهداف مختلفة. إلجراء تحليل التهديدات في المناطق ا
 ينبغي أن يشمل التحليل المعلومات الجغرافية على المستويات التالية: 

 المستوى الوطني  •

 المستوى اإلقليمي •

 المستوى المحلي  •
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 المستوى التشغيلي  •

 حالة النزاع 

أصحاب األرض مّرات عديدة، وقد تتغّير تحالفات  تُعتبر حالة النزا  مهّمة أثناء رسم خرائط التهديد وفهمه. قد يتغّير 
المجموعات المسلّحة ومحاور تركيزها مع مرور الوقت. وليس لذلك تأثير مباشر على درجة حرية البيئة التشغيلية وحسب،  

قد ال  بل هو يوفر أيضاً جدوالً زمنياً حول متى تم وضع على األرجل آخر عبوات ناسفة مبتكرة في منطقة جغرافية محددة.  
تساعد حالة النزا  بحّد ذاتها على تحديد نو  الجهاز الذي يرجل وجوده، لكنها تساعد على تحديد المناطق التي يمكن العثور 

 فيها على أجهزة ال تزال تعمل. 

 رسم خريطة التهديدات 

صور ساتلية لتقديم  و إلى خريطة أ ينتج رسم خريطة التهديدات عن تحويل المعلومات الواردة في ملخص تحليل التهديدات 
ويمكن عندها استخدامها من قبل السلطة ذات الصلة للتركيز على  تمثيل مرئي للبيانات، ما يساعد على التخطيط للعمليات. 

مناطق معّينة حيث يمكن للمشغلين أن يجروا بصورة واقعية عملية التطهير، وفي حال توفر المستوى الكافي من األمن العاّم،  
على تكامل هذا التطهير. كما يمكن للمشغلين أن يستخدموا هذا الرسم كأساس للدراسات المكتبية للنشر اآلمن    يمكن المحافظة

سيٌستخدم كأساس لتطوير تقييم مفّصل  أّما على المستوى التشغيلي، والفعال للفرق المكلّفة بإجراء مهاّم المسل والتطهير. 
 للتهديد.

 المسلّحةرسم خريطة للجهات الفاعلة 

في النزاعات، وال سيّما تلك التي تشمل مجموعة أو مجموعات مسلّحة من غير الدول، قد تختلف أهدافها المحتملة  
من المهّم جداً تحديد كافة الجهات الفاعلة  مراحل النزا . بالتالي مرحلة وأخرى من بين منطقة وأخرى وبين 

تحالفات محتملة  /نوايا/دوافع جميع المجموعات المسلّحة وأي روابطالمسلحة من الدول ومن غير الدول، وتحديد 
تبادل للمعلومات/التكنولوجيا(. يمكن تقسيم المجموعات بحسب اإلثنية أو  مع المجموعات الداخلية أو الخارجية )

 المعتقدات السياسية أو العضوية القبلية، أو المعتقدات الدينية، أو اللغة. 

 النوايا

ينبغي النظر في النوايا استناداً إلى مستويات عديدة، انطالقاً من المستويات العالمية أو الوطنية للمجموعة. وعلى  
ذات األهمية القصوى. وقد ال   المعلوماتمستوى التشغيلي، تشّكل اآلثار على هدف معيّن وماذا سيحققه ذلك ال

في ظّل اتحادات من الجهات  ، ال سيّما ر أو سهلة الفهمتكون دوافع كل جهة فاعلة في النزا  واضحة بشكل مباش
الفاعلة المختلفة. وفي حالة المجموعات المنظمة أكثر، قد يكون هناك جدول أعمال )أو أجندة( سياسية أو نية  

 إجرامية. 

 القدرة

عد االنفجار،  ينبغي جمع المعلومات عن كل مجموعة مسلّحة من مصادر مختلفة )التحقيق مع الضحايا، التحليل ما ب 
حول    المفّصلة   هذه المجموعات. كما يجب جمع المعلومات  التقارير حول معلومات األسلحة(، وتحديد طريقة عمل 

بكّل مجموعة. عادة ما تُجمع هذه المعلومات من تقارير  ة( الخاص TTPإجراءات والتدريب على األساليب )
آثار مصانع التي تُعزى إلى المجموعات المسلّحة أو األفراد التابعين لها، والهجمات أو محاوالت الهجوم السابقة 

د  الموارد المتوفرة. تختلف قدرة كل جهة فاعلة، وق  والمعارف حول أو معّدات صنع القنابل، والحسابات الشخصية  
 تؤثر بشكل كبير على ما إذا يتم إجراء التطهير وكيف ومن قبل من. 

 ملخص تحليل التهديدات 

يشّكل تحليل التهديدات تفسيراً حالياً لنتائج التحليل استناداً إلى المعلومات التي تم جمعُها. وينبغي أن تشمل كافة التهديدات  
 الرّد على ما يلي: المحددة و

 الحالية والسابقة. تاريخ النزاعات  •

 هل ابتعد النزا  بما فيه الكفاية لمّدة كافية من الوقت لكي تُعتبر المنطقة متاحة؟  •

 تحديد المجموعة المسلّحة قيد التقييم.  •

 تحديد حدود عمليات المجموعة.  •

ر  وضع األجهزة، وما هي تلك المتضررة منها بشكل غي  بفعل ما هي المجموعة )المجموعات( المستهدفة مباشرة  •
 مباشر؟
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 ما سبب استهداف األفراد أو المجموعات المحددة؟  •

 تحديد طبيعة األشياء المستخدمة إلجراء الهجمات؟  •

 ؟ هجمات معقدة تتبع هل تستخدم المجموعة المحددة أجهزة ثانوية أو  •

 نموذج عن ملخص التهديدات: اقتراح في ما يلي 

أدخل تفاصيل المجموعات  ) وتعمل  )أدخل بيان المهّمة(.إلى  المكان()أدخل اسم التي تنشط في  )اسم المنظمة(تسعى 
)أدخل األهداف التي تهاجمها، مثاًل:  ال. وتتشّكل الوسائل التي تعتمدها حالياً لالستهداف من حالياً في هذا المج  (الفاعلة 

)أدخل أنواع  ن الهدف األولي ويرجل أن يكو.  (التوقف، إلخ/دورية/مركبة/مركبة محمولة/ الموقع بالضبط/نقاط التباطؤ 
. تتراوح  أسلحة كيميائية/قائصة دبابات/موجه عن بعد/شظايا/حريق/إلخ(، أي التي يُعرف أنه تم استخدامهااألجهزة 

)أدخل  وموضوعة في  التغليف/التركيبة( )أدخل وهي في   )أدخل حجم الشحنات الرئيسية وأنواع المتفجرات(األجهزة بين 
  وطرق اإلطالق التي يُعرف أنه يتم استخدامها هي  )أدخل الهدف/الميزة الجغرافية/التمويه(. ومتعلقة بح    المحتمل(الموقع 

العناصر(. )أدخل اتجاه نقطة اإلطالق من الهدف   وصف)أدخل التفاصيل/االتجاه/نقاط اإلطالق/التمويه/مدى السالح/ 
 ووسيلة واتجاه االستخراج إن أمكن(. 

  الذخائر والمواد المتفجرة )أدخل تفاصيل التهديد الثانوي مثل استهداف قوات األمن أو فرق التخلص من التهديد الثانوي: 
 إلخ(. . الهجمات على الهدف/التطويق/ICPأو فرق االستجابة لحاالت الطوارئ في  

 عملية تقييم التهديدات 

نو  العبوات  ، الذي يفّصل بدوره تقضي عملية تقييم التهديدات بجمع وتحليل وتفسير المعلومات لصياغة ملخص للتهديدات
العالقات  الناسفة المبتكرة الذي يرجل أنه تم استخدامها في منطقة جغرافية محددة. ويشمل تثليث المعلومات المتوفرة وتحديد 

أو الروابط المحتملة بين البيانات التي تبدو غير مترابطة أثناء التفكير فيها بشكل منفصل. وهي في الواقع عملية إزالة يجب  
بشكل منطقي، ال بّد من ذكر هذا التهديد في ملخص  كافة أنوا  األجهزة المحتملة، وفي حال ال يمكن إزالتها  النظر فيها إلى

ويقع وجه االختالف على مستوى  تحرير األراضي.    ة ذلك عن تقييم المخاطر التقليدي الُمجرى أثناء عملي   التهديدات. ويختلف
التحليل المطلوب للنية والفرصة والقدرة. وفي العملية التقليدية لتحرير األراضي، وفي ظروف أمنية أكثر استقراراً، ثمة  

المقاتلين لكن تقييم التهديد األوسع نطاقاً يهدف في الواقع إلى فهم نوايا  تركيز على الخطر )أو "التهديد"( الذي يطرحه الجهاز،  
وسبب وضعهم لأللغام أو العبوات الناسفة المبتكرة في منطقة معّينة من منطقة الخطر، أو في المنطقة التي يرجل فيها العثور  

 متفجرة.   ومواد  على ذخائر

 مهام الموقع 

حيث يجب تأكيد نو  الجهاز/القطعة المشبوه    مهام الموقعإلى    على منطقة تحتاج إلى التطهير، أو   التهديدات تقييم  يمكن تطبيق  
موضو  على نحو ال يتماشى مع ميول األجهزة السابقة. وفي هذه الحالة، ثمة تركيز أكثر على تحليل  ويمكن أن يكون  ،  (ا )فيه

ليس فقط على القدرات المعروفة، بل أيضاً القدرات المحتملة للمجموعة  النوايا المعروفة ومجاالت الفرص وتطبيق التقييم 
المسلّحة، إذ يمكن أن يكون السالح جديداً ولم يتم اإلبالغ عنه بعد. ويجب أن يتم استخدام هذا الملخص لتحديد المعّدات  

 يّما في البيئات المادية المختلفة. ال سهذه اإلجراءات، واإلجراءات الالزمة لتنفيذ التطهير بشكل آمن وفعال، وقد تختلف 
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 والقدرة والفرصة ة: الني3ّالرسم البياني 

نظراً إلى أن  ثالثة مجاالت رئيسية للنظر فيها أثناء محاولة تحديد التهديد أو التهديدات األكثر ترجيحاً. يظهر المخطط أعاله 
 المعلومات مشار إليها باإلحالة من مجاالت مختلفة، يرتفع احتمال وجود أنوا  معّينة من األجهزة. 

 النيّة 

 وجهة نظر الجهة الفاعلة المسلّحة لتحديد إلى أقصى حّد ممكن المعلومات التالية: يجب النظر في النّية من 

 العالمية والوطنية واإلقليمية والمحلية والتشغيلية –تقييم الجهات الفاعلة المسلّحة في النزا : النّية  •

 مستوى تقّبل اإلصابات غير المقصودة  •

 عن بعد، المواجهة من النزاعات ما يسمل باستخدام األجهزة طرق الفرار – خيارات الفرار  •

 الهدف  كانمن/ماذا  •
 قوى األمن، المدنيون، منظمة غير حكومية  ▪
 مبنى، بنية تحتية، حدث  ▪

 ما األثر الذي كانت تسعى إلى تحقيقه  •
o الخوف، الدعم واسع النطاق، زعزعة الحكومة، زعزعة الوضع األمني، دعاية استراتيجي : 
o ية( اإصابة، ضرر، تدمير، خدا  )ال سيّما لنشر الدع : قتل،مادي 

 القدرة 

إلى مجموعة متنّوعة وكمية كبيرة من األجهزة، لكنها ستفّكر باألثر الذي توّد إحداثه ومن  يمكن أن تصل جهة فاعلة مسلّحة 
قرارها بعد دراسة تصّرفات الهدف أو  ثم ستختار نو  الجهاز األفضل لتحقيق هذا األثر. وقد تتخذ الجهة الفاعلة المسلّحة 

نقاط ضعف محتملة. كما يتأثر قرار التحّول نحو نو  معيّن من األجهزة بالفرصة المتاحة من األهداف   أي  أو هتقييم أنماط
 المحتملة. 

 للهجوم؟ تم التحضير كيف  •
 الموارد، الموظفون، التدريب، حرية التنقل، الدعم المحلي، موضع/تمويه األجهزة.  ▪

 األثر المرجّو؟ الهجوم حقق ي كيف س •
 : التوقيت، الضحية، التحكم المفتاح ▪

 النية
 القدرة 

 الفرصة 

 التهديدات المحتملة

ارتفاع  

 االحتمال
ارتفاع  
 االحتمال

 

ارتفاع  

 االحتمال
 التهديدات المحتملة التهديدات المحتملة

التهديد)ات(  

 األكثر ترجيحاً 
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: انفجار، شظايا، قذيفة مشكلة انفجارياً، حريق، مادة كيميائية، جهاز ثانوي )مستجيب  الشحنة الرئيسية ▪
 أّول/أنشطة التطهير( 

 
 الفرصة

المناطق التي يُحتمل أنه تم استخدام فيها جهاز معيّن، ال سيّما األجهزة الموقوتة.  لتحديد  قصوى تعّد الفرصة ذات أهمية 
  ة معّين   لفترةحة، وأن يتواجد الهدف في هذه البقعة  ن فرصة ساال بد أن تتواجد  والستخدام جهاز موقوت الستهداف هدف معيّن،  

لإلطالق، ويؤثر تحليل   بتكرة في العادة بفرص عديدةمن الوقت كي ينجل الجهاز بتحقيق هدفه. وتتمّيز العبوات الناسفة الم
 نو  المفتاح المحتمل المستخدم:  تحديدوبيئته بشكل كبير على  ه أو نقاط ضعف هدف لأنماط ا

 

 أين قد يقع الهجوم )أو الهجمات(؟  •
o أرض مرتفعة  لقرص الضغط،  رخوة نو  معيّن من األجهزة، مثالً: أرض   استخدام هل يفرض نو  األرض

 لألجهزة المتحكمة عن بعد. 

 مناطق مرتفعة؛ الطرق، منطقة معّينة، أبنية يستخدمها الهدف، الخاضعة لسيطرة  – المستضعفة المناطق  •

 سفلية، جسور، نقاط التوقف لالستراحة/الوقود/الغداء/العمل ي تباطؤ، مجارنقاط دخول، نقاط  –نقاط مستضعفة  •

 ة مسلّحة بعد إطالق الجهاز عن بعد طرق الفرار المحتملة لجهة فاعل •

 حدث؟ ي متى قد  •
o  أنماط الحياة/أنماط العمل 
o  "على الطريق نحو العمل، أثناء العودة من العمل، في العمل. عند فتل الباب،   –ليست فقط خاص بح"التوقيت

 عند استالم القطعة، "خالل الحدث" 
o   ه؟ نفس   الهدفُ  ض  ر  متى ع 
o  لنفسه؟ كم دامت مّدة عرض الهدف 

 
 ملخص التهديد 

 
بعد تحليل كافة المعلومات المتوفرة، وتقييم التهديد أو التهديدات األكثر ترجيحاً، يتم إعداد ملخص بالتهديدات. يحّدد التقييم 

التطهير،  التي يرجل تواجدها وأماكن تواجدها المحتملة. كما يساعد هذا الملخص في تحديد بارامترات  نو  أو أنوا  األجهزة  
وبالتالي اإلجراءات الواجب اتباعها أثناء التطهير. ينبغي مراجعة الملخص متى يطرأ تغيير على المعلومات األصلية )مهما  
كان مصدرها( التي استُخدمت إلعداد التقييم. وقد يشمل ذلك المعلومات المتأتية عن الشهود أو التقارير أو المعلومات المادية  

 المهّمة. التي اكتُشفت خالل 
 

 هيكلية ملخص التهديدات 
 النّية •
 القدرة •
 الفرصة  •

 
  (PPIED)على األرجل   VOIEDمن خالل استخدام  "كان بنّية الجهة الفاعلة المسّلحة أن تقتل/تصيب المدنيين

 ". من أجل عرقلة إعادة احتالل المنطقةرخوة بالقرب من األبواب، الموضوعة في أرض 
 

من   الفاعلة المسّلحة أن تلحق الضرر أو أن تدّمر العدد المحدود من المركبات المدرعة لدى قوى األمن،كان بنّية الجهة 
بهدف زعزعة  عند التقاطع أثناء القيام بالدوريات على الطرق  (EFPمع  CWIED)على األرجل   CIEDخالل استخدام 
 .  الحالة األمنية

 

 ا دورة إدارة المخاطر وتحليل التهديدات وتقييمه

 تُترجم دورة إدارة المخاطر بشكل مباشر في تحليل المخاطر وتقييمها:
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 : دورة إدارة المخاطر4الرسم البياني 

 
ً ما يتم  في هذا المخطط هي "المراقبة واالستعراض". في حال تم تحديد الخطر  التغاضي عنها النقطة الرئيسية التي غالبا

وتحليله وتقييمه ومن ثم لم يتم مراجعته من جديد عند االقتضاء، هذا يعني أن معالجة الخطر لن تعود مناسبة. في بيئة معقدة  
فكما ذُكر في مبدأ  المخاطر. ال يمكن انتظار بكل بساطة االستعراض الدوري الذي يشمل كل جداً وتتغّير بشكل سريع، 

"دينامي ومستجيب"، ينبغي أن يكون نظام إدارة المخاطر قادراً على التحّسن والتعديل واالستجابة بوتيرة تتناسب مع التغييرات  
في السياق الداخلي والخارجي. ولهذه الغاية، يجب أن تكون الظروف التي تستوجب إجراء استعراض واضحة، إلى جانب  

وبشكل عاّم، ال بّد من إجراء  الواجب اتخاذها في هذه الحالة لضمان إنجاز االستعراض ضمن الوقت المناسب.  اإلجراءات 
 استعراض متى يطرأ تغيير على المعلومات المساهمة التي تم استخدامها إلجراء التقييم.

 
 المواءمة مع معايير أيزو 

 
إلدارة المخاطر، لكن نظراً إلى طبيعة المخاطر المتعلقة   31000تنبثق العوامل الرئيسية لنظام إدارة المخاطر عن أيزو 

يتواءم تحديد المخاطر  إلحاق الضرر،  والعبوات الناسفة المبتكرة ووجود جهات فاعلة مؤذية تنوي    الذخائر والمواد المتفجرةب 
 حول نظم إدارة أمن المعلومات.  27001وتحليلها بشكل أكبر مع أيزو 

 
 التشغيلي تقييم التهديد 

 
ينبغي أن تكون أولوية منظمات إزالة األلغام عند تشكيلها لبرنامج إلزالة األلغام إجراء تحليل للتهديدات على المستوى الوطني.  
ويجمع هذا التحليل المعلومات المهّمة وذات الصلة بالتهديد الذي تطرحه العبوات الناسفة المبتكرة من مصادر مختلفة ويتم  

المراقبة 
االستعراو

 ض

تحديد 

 الخطر
تحليل 

 الخطر

تقييم 

 الخطر

معالجة 

 الخطر

النطاق 

والسياق 

ومعايير 

 القياس

التواصل  

 والتشاور 

التسجيل  

 واإلبالغ 
التواصل  

 والتشاور 

التسجيل  

 واإلبالغ 
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اء تحليل أكثر تفصيالً للتهديد على المستويين اإلقليمي والمحلي. ويجب إتاحة هذه المعلومات للمشغلين استخدامها إلجر
 الستخدامها في تقييم التهديدات على المستوى التشغيلي. 

 
مل كافة أنوا   يجب استخدام تقييم التهديدات لدعم التخطيط لكافة األنشطة الميدانية لألعمال المتعلقة باأللغام وإجرائها، بما يش

)بما يشمل    الذخائر والمواد المتفجرةويمكن الحصول على معلومات جديدة حول التلوث ب المسل والتطهير وإشراك المجتمع.  
ويمكن بعدها  العبوات الناسفة المبتكرة( في أي وقت خالل إجراء هذه األنشطة، مثالً: من مشارك خالل التوعية بالمخاطر. 

 التهديدات وعمليات التقييم.استخدامها بخدمة تحليل 
 

 تقييم التهديد التشغيلي 
 

 
 
 

 التهديد التشغيلي: عملية تقييم 5الرسم البياني 
 

 الدراسة المكتبية )كجزء من التخطيط للمهام( 
 

ً من التخطيط للمهام ، ويتم اكتشاف كافة الوثائق المتوفرة ومخططات التهديد/األمن  تشّكل الدراسة المكتبية جزءاً أساسيا
 المتوفرة للعثور على المعلومات المترابطة. 

 
 . نظام المعلومات الجغرافية  •
 . الوقت والمسافة، للتقييم الوظيفي وغير الوظيفيتقييم  •
هل تسمل أرض المنطقة بوضع نو  معيّن من العبوات الناسفة المبتكرة، النباتات، األبنية، أرض   – األرض  •

 . نقاط التواصل ، أرض صلبة، أرض رخوة، طرق آمنة معروفة، مواقع مرتفعة، أرض منخفضة
 . لمنطقةفي ا الطابع اإلثني / الثقافي / الوالء  •
الوضع األمني الراهن، وموقع نقاط التفتيش، ونقطة التواصل للمهمة أو المجتمع، الطرق اآلمنة، نشاط الجهة   •

 الفاعلة المسلّحة )جميع الفصائل(، تحديد المنطقة البشرية. 
 . مواقع المهام السابقة في المنطقة وأي تلّوث يتم العثور عليه •
ن وي ابقة في المنطقة، والنشاط المؤدي إلى الحادث، القوى األمنية، المدن حوادث العبوات الناسفة المبتكرة الس •

 . ل الجهة )الجهات( المسلّحة لإلصابات غير المتعمدةو ، المنظمات غير الحكومية، قب الوطنيون نوالمحلي 

 التقارير الخارجية

 التخطيط للمهام

 إسناد المهام 

 تحليل التهديد الوطني تقييم التهديد التشغيلي 

 األنشطة الميدانية 

 التقارير الداخلية  اإلبالغ
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نو  الجهاز،   ذخائر غير منفجرة، البيانات التقنية التي تشمل مخلفات الحرب القابلة لالنفجار/بسبب التهديد السابق  •
 المفتاح )أو المفاتيل( وطريقة وضعه/تمويهه، عدد األجهزة، لإلبالغ عن الموارد المتوفرة للجهات الفاعلة. 

 تحديد من/ماذا كانت الجهات الفاعلة المسلّحة تستهدف.  •
 الكيميائية، المناطق المغلقة. الطاقة، المواد  –المخاطر الثانوية )ال سيّما تلك المتعلقة بالبنية التحتية(  •
 . ا  والمناطق المعروفة للقتال أو االحتالل من قبل المجموعات المسلّحةزالجدول الزمني للن  •

 
 

 في البيئات الملوثة بالعبوات الناسفة المبتكرة )مسح غير تقني(   الميدانيةاألنشطة  
 

يجدر بالموظفين توخي الحذر الشديد، ال سيّما في بداية استجابة أعمال متعلقة باأللغام لغايات  أثناء إجراء المسل غير التقني،  
. يجب جمع المعلومات  تشّكل جزءاً منهاقطع غير مؤذية على عبوة ناسفة مبتكرة أو يمكن أن  تحتوي أن إنسانية، إذ يمكن 

 الدراسة المكتبية: التالية أو تأكيدها من خالل المسل غير التقني، بما يشمل 

 التأكيد على الطرق اآلمنة وحدودها.  •
 الدليل المباشر وغير المباشر على وجود عبوة ناسفة مبتكرة أو االشتباه بوجودها؛ •
ن كانت هذه األرض مناسبة  األرض الصلبة، األرض الرخوة، النباتات، العوائق وإاألرض المرتفعة،  تقييم الموقع،   •

 لنو  معيّن من األجهزة؛ 
 مرتفعات، أو مواد كيميائية؛ من علىخاطر اإلضافية مثل المناطق المغلقة أو العمل الم •
 التأكيد على استخدام األبنية والمناطق قبل النزا  وخالله وبعده؛  •
 الضرر الذي لحق باألبنية مثل عالمات القتال والهجوم غير المباشر والتلوث المحتمل بالعبوات الناسفة المبتكرة؛ •
 المساعدة البشرية. درجة لموقع المهمة إن أمكن وإن كان آمناً جمع الصور وتحديد  360درجة صورة شاملة ب  •
 الكفؤين )في البنية التحتية( إن أمكن.  المهنيينمقابلة مالك الموقع أو  •
المتفجرة،  والمواد مقابلة السّكان المحليين بما بشمل القوى األمنية إن أمكن حول الوضع األمني والتلوث بالذخيرة  •

 ومنها العبوات الناسفة المبتكرة؛
)يمكن أن يكون متدخالً إن تمت   إليه طائرة من دون طيار ألخذ صور للموقع في حال ال يمكن الوصول استخدام  •

   الموافقة عليه(.


