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 تحذير 

والنظر بها والتعليق عليها. وعلى الرغم من أنَّها مماثلة بشكلها للمعايير يتّم توزيع هذه الوثيقة الستخدامها من قَِبل مجتمع األعمال المتعلّقة باأللغام  

تخضع هذه الوثيقة للتغيير   .إاّل أنَّها ليست جزًءا من سلسلة المعايير الدولية لألعمال المتعلّقة باأللغام (IMAS) الدولية لألعمال المتعلّقة باأللغام

 بوصفها معياًرا دوليًا لألعمال المتعلّقة باأللغام.من دون إشعار مسبق وال يجوز اإلشارة إليها 

تعليقاتهم وتقدي  بها، مع إضافة  يعلمون  التي  موا إخطاًرا بحقوق براءات االختراع ذات الصلة  يُقدِّ الوثيقة أن  الوثائق  ويُرجى من ُمستِلمي هذه  م 

 . imas@gichd.orgوإرسال نسخة إلى    mineaction@un.orgيُرجى إرسال التعليقات إلى البريد االلكتروني التالي:  .الداعمة

ة من هذا  بّين استُِمدَّ محتوى هذه الوثيقة من معلومات مفتوحة المصدر وتّم التحقّق من صّحتها تقنيًا قدر اإلمكان. يجب أن يكون الُمستخِدمون على 

ل توجيهات  القيد عند استخدام المعلومات الواردة في هذه الوثيقة. وينبغي أن يتذّكروا دائًما أنَّ هذه الوثيقة ليست سوى وثيقة استشارية وال تُ  شّكِ

 رسمية. 

 

mailto:mineaction@un.org
mailto:imas@gichd.org
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 تمهيد  
التشغيلية  إنَّ   واإلجراءات  اإلدارية  لتعزيز الممارسات  الضرورية  والتغييرات  التحسينات  إجراء  ويتّم  ٍر مستمّر،  تطوُّ في  باأللغام  المتعلّقة  لألعمال 

ر ومن خالل الخبرة  السالمة واإلنتاجية. قد تأتي التغييرات من خالل إدخال تقنية جديدة للتصدّي لتهديد جديد باأللغام أو مخلّفات الحرب القابلة لالنفجا

 الُمكتَسبة من مشاريع وبرامج أخرى لألعمال المتعلّقة باأللغام. وينبغي مشاركة هذه الخبرة والدروس المستفادة بالسرعة الالزمة.الميدانية والدروس  

 

باأللغام   المتعلّقة  التقنية لألعمال  المذّكرات  المتعلّقة   (TNMAs)تُوفِّر  التقنية  المعلومات  المستفادة من خالل جمع  لتبادل الخبرات والدروس  منبًرا 

ل المذّكرات التقنية لألعمال المتعلّقة باأللغام القضايا يعبالمواضيع الهاّمة والراهنة وتجم ها ونشرها، وال سيّما تلك المتعلّقة باألمان واإلنتاجية. وتُكّمِ

 .  (IMAS)ولها المعايير الدولية لألعمال المتعلّقة باأللغام  والمبادئ األوسع التي تتنا

 

المذّكر وإنتاج سريعة. فتستند هذه  لعملية موافقة  وفقًا  تُحضَّر  باأللغام  المتعلّقة  التقنية لألعمال  المذّكرات  أنَّ  بالذكر  العملية إلى  ات  والجدير  الخبرة 

بمثابة معايير دولية لألعمال   باأللغام لتصبح "ترقية" بعض المذّكرات التقنية لألعمال المتعلّقة  والمعلومات المتاحة للجمهور. ومع مرور الوقت، قد تتمّ 

 المتعلّقة باأللغام، في حين يمكن سحب مذّكرات أخرى في حال لم تَعُد ذات صلة أو حلّت محلّها معلوماٌت أكثر حداثة. 

 

ر دولية لألعمال المتعلّقة باأللغام. وال يوجد أّي شرط قانوني يُلِزم بقبول المشورة الواردة فيها. فتُعَدّ وال تُعتَبر المذّكرات التقنية وثائق قانونية وال معايي 

َمت فقط الستكمال المعرفة التقنية أو لتوفير المزيد من التوجيهات بشأن تطبيق المعايير الدول ية لألعمال المتعلّقة هذه المذّكرات استشارية بحتة وقد ُصّمِ

 م.باأللغا

 

تجميع المذّكرات التقنية لألعمال المتعلّقة باأللغام بناًء على طلب    (GICHD)يتولّى مركز جنيف الدولي ألنشطة إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية  

للمجتمع الدولي المعني باألعمال المتعلّقة باأللغام. تُنَشر هذه المذّكرات على الموقع    دعًما  (UNMAS)دائرة األمم المتّحدة لألعمال المتعلّقة باأللغام  

. www.mineactionstandards.orgلمتعلّقة باأللغام اإللكتروني الخاّص بالمعايير الدولية لألعمال ا

http://www.mineactionstandards.org/


    07.11/03مذّكرة تقنية   
 ( 2021، مارس 1)النسخة 

 

 

 

v 
 

 مقّدمة 
التصدي للتلوث الناجم عن الذخائر والمواد المتفجرة قدًرا كبيًرا من الموارد في تحديد موقع هذه الذخائر والمواد  إلى  استثمرت الجهود العالمية الرامية  

بشكل    الهاّمةمن أجل ضمان استخدام هذه الموارد  لملوثة سابقًا لصالح المجتمعات. واألراضي والبنى التحتية اتحرير  ضمان إمكانية  وتدميرها و  المتفجرة

ناحية أخرى، ُطّور مفهوم " بأمان من  استخدام األراضي  السّكان من  ناحية وتمكين    الخاصّ   التنظيمي طار  اإل   " ضمنالمعقولة الجهود    جميعحكيم من 

 .بالمعايير الدولية لألعمال المتعلّقة باأللغام

، الذخائر والمواد المتفجرة المتضررة من  تتبعه الدول    مدروسنهج  مبنية على  بذل جهود  إلى  د الحاجة  يحدّ   "المعقولةالجهود    جميع"مفهوم    إنّ بالتالي،  

  اتفاقية لدول األطراف في  اإلى  وقت والموارد الثمينة. وبالنسبة  ر المن دون هدالتلوث وإزالته    اكتشافألدلة. ويكفل هذا النهج  اإلى  ا  ويكون هذا النهج مستندً 

الجهود   جميعاستخدام مفهوم " فإنّ  معينة، تقليدية أسلحة استعمال تقييد أو حظر اتفاقية الذخائر العنقودية أو بشأن تفاقية االحظر األلغام المضادة لألفراد أو 

  . الموجباتتطبيق تلك    علىم إرشادات تقنية قد تساعد الدول  ، بل يقدّ 1لمنصوص عليها في تلك االتفاقياتا  الموجباتل بأي شكل من األشكال  " ال يعدّ المعقولة

بشأن اكتشاف الذخائر والمواد    الثقةمن    مالمستوى الالزإلى  رد للوصول  مطلوب للوقت والموا  استثمارٍ الضوء على    "جميع الجهود المعقولة" مفهوم  ط  ويسلّ 

ف بـ إزالتهالمتفجرة و ي  التحدّ   يكمن.  IMAS 04.102لألعمال المتعلّقة باأللغام    المعيار الدولي   الحدّ األدنى المقبول من الجهد" الوارد في "ا، وهو ما يُعرَّ

  وذلك بحسب  ،توى المقبول من الجهد الذي يجب بذلهتحديد المستقوم عمليًا بأن  في (NMAAs)باأللغام المتعلقة لألعمال الذي تواجهه السلطات الوطنية 

 .دولية قد تنطبق موجباتاالمتثال ألي  وعبر (NMAS) المتعلقة باأللغام لألعمالالوطنية  المعاييرمن خالل  المحلي،لسياق ا

األدلة  إلى لعملية المستندة تحدد اأن   المعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغامعلى  ينبغيلألعمال المتعلقة باأللغام، مع توجيهات المعايير الدولية  اشًي اوتم

في    وأ  البلدمحدد من    قسم  منطقة معينة أو  وتكفل إزالة التلوث الناجم عن الذخائر والمواد المتفجرة من  "جميع الجهود المعقولة " مفهوم  تضع إطاًرا لالتي  

  لكلّ جميع الجهود المعقولة  ل  التي تشكّ   والمقاييس  المعايير  تحدّدأن   المعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام ويتعيّن على  البلد بأكمله.من  نهاية المطاف  

ذلك،  تحرير األرضجانب من جوانب   في  الالزمة    تحديد  بما  أجل  الخطوات  ب المستوى    تحقيقمن  الثقة  الملغاة    أنّ المنشود من    والمخفّضة األراضي 

عمليات    عليها  تنطويالخطوات التي  إلى  . على سبيل المثال، عند النظر  معّينةحدود    مواد المتفّجرة ضمنبالذخائر وال  أصبحت خالية من أي تلوثرة  والمطهّ 

  الفصل أن يحدّد    ينبغي  ،كذلكد وواضح.  من وصف معايير إلغاء األراضي أو تخفيضها على نحو محدّ   بدّ   الالتقني،  المسح  عمليات  غير التقني والمسح  

على السلطات الوطنية  و  .للحجم المستهدف  أدنى  وحدًّا  التطهيرلعمق    أدنى  حدًّا  ،"التطهيرالذي يصف " الخاص بالمعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام

  المحلية   األعمال المتعلقة باأللغام والسلطات المحلية والمجتمعات  مشغّليمع    استشارية،بطريقة    عليها، وضع هذه المعايير واالتفاق   لألعمال المتعلقة باأللغام

 .الصلة األخرى ذاتالمعنية الجهات و

النحو    وإدارتها،تحرير األراضي  عملية    إنّ إذًا،   باأللغام  في  الواردعلى  المتعلقة  الدولية لألعمال  جميع  ، هي خارطة الطريق لضمان تطبيق  3المعايير 

أسس  إلى  الطريق هذه    أن تستند خارطة  . يجبوالتطهير  والمسح التقني،  ،المسح غير التقنيوالعمليات،    مكّون من مكّونات  ضمن كلّ   الجهود المعقولة

المتعلقة  في  الممارسة الجيدة    المكونات إدارة الجودة. ويجب إدماج هذه    نُظُمو  المعلومات، وإدارة    المخاطر،بما في ذلك إدارة    باأللغام،برامج األعمال 

 المعقولة. جميع الجهود تحقيق  من أجلالمعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام المتعلقة باأللغام ضمن  األعمالالمختلفة لبرامج 

جميع الجهود المعقولة    وتُطّبِق الموارد المناسبة  الذخائر والمواد المتفّجرة باستثمار    المتضررة منالدول    تقومى عندما  ه حتّ أّن ب ر  تذكّ ال  ال بدّ من  ذلك،ومع  

المعلومات  . وبما أّن  4يتمثل في مخلّفات الذخائر والمواد المتفّجرة   دائًما خطرٌ   يبقى  ،ما يتعلق بالذخائر والمواد المتفّجرةإلزالة المشاكل التي تواجهها في 

دّ  عَ يُ  السبب،والقضاء عليها. ولهذا   األخطارا ما يستمر بعد استكمال الجهود االستباقية إليجاد جميع التلوث المتبقي غالًب  أنّ  يدّل ذلك على ليست دقيقة دائًما،

 .جميع الجهود المعقولةمفهوم تحقيق ل اأساسًي  اإلدارة المخاطر على المدى الطويل أمرً  وضع استراتيجية وإطار

ص هذه العناصر(. ويمكن )بما في ذلك قائمة تلخّ   جميع الجهود المعقولةالعناصر الرئيسية الالزمة لضمان تطبيق  التقنية    المذكرةهذه  سوف تستعرض  

هذه المذكرة  هدف  ت   المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام، ولذلكفي    الواردةتطبيق لمجموع اإلرشادات    بمثابة  جميع الجهود المعقولةاعتبار مفهوم  

ل أهم المفاهيم والعناصر الرئيسية التي باأللغام التي تشكّ   توجيه القارئ نحو تلك العناصر في العديد من فصول المعايير الدولية لألعمال المتعلقةإلى  التقنية  

باأللغام النظر فيها عند وضع  مدراءن على  يتعّي  تحقيق جميع الجهود  في سبيل    ومراجعتها  لمعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغاما  األعمال المتعلقة 

 . المعقولة

 
 استعمال تقييد أو حظر (، اتفاقية3( و)2)  3المادة    -( )أ( و)د( من االتفاقية بشأن الذخائر العنقودية. البروتوكول الخامس  2( )أ( و)1)  4( من اتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد والمادتان 2( و)1)   5المادة    1

 معينة. تقليدية أسلحة
 باأللغام. المتعلقة لألعمال والتعريفات واالختصارات ، قاموس بالمصطلحاتIMAS 04.10من المعيار الدولي لألعمال المتعلّقة باأللغام  7. الصفحة  03.1راجع تعريف جميع الجهود المعقولة ) 2
بشأن    IMAS 07.11لتلوث المتبقي، والمعيار الدولي لألعمال المتعلّقة باأللغام، المبادئ التوجيهية والمتطلبات إلدارة عمليات تحرير األراضي واIMAS 07.10راجع المعيار الدولي لألعمال المتعلّقة باأللغام    3

 /https://www.mineactionstandards.org/en/standardsتحرير األرض لالّطالع على توجيهات حول هذه المفاهيم، 
 بشأن إدارة الخطر المتبقي لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.  TNMA 07.14/01التقنية  المذكرة و  IMAS 07.14الدولي لألعمال المتعلّقة باأللغام راجع المعيار  4

https://www.mineactionstandards.org/en/standards/
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 النطاق  .1
  ،5امج األعمال المتعلقة باأللغاممن خالل اإلدارة السليمة لبر  جميع الجهود المعقولةتوفير إرشادات إضافية بشأن كيفية تحقيق  إلى  هذه المذّكرة التقنية    تهدف

فصول  م مختلف  كيفية تالؤمن أجل توضيح  مجاٍل من هذين المجالين بشكل موّسع في المذّكرة التقنية    وسيرد كلُّ  .6تحرير األراضي والتنفيذ الكامل لمبادئ

وإشرافها على   في تخطيطها  7باأللغام   السلطات الوطنية لألعمال المتعلقة  مع بعضها البعض لتوجيه  (IMAS)  المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام

األراضيأنشطة   بمثابة،  تحرير  تُعتَبر  ينفّ   لمشغلي شروط    والتي  الذين  باأللغام  المتعلقة  المذكرة  تلك  ذون  األعمال  تتناول هذه  ولن  الُمدَخالت  األنشطة. 

ما هو إلى  المتعلقة باأللغام    ركائز األعمال معالجة  إلى  ولن تسعى    (،أو الموارد األخرى  المعدات،أو    ،مثل التمويل" )جميع الجهود المعقولة "المطلوبة لـ 

 .(أو تدمير المخزون االحتياطي  الضحايا،أو مساعدة  ،والمواد المتفجرةمخاطر الذخائر )مثل التوعية حول  األلغام إزالةأبعد من 

المشتركة الجهود  شأن  ت   من  الوطنية    األعمالب المعنية  الجهات  بذلها  التي  االستراتيجيات  تنفيذ  في  باأللغام  وخطط    لألعمال المتعلقة  باأللغام  المتعلقة 

المعايير الوطنية  و  IMASللمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام    امتثااًل وذلك    قد تحقّقت،  أّن جميع الجهود المعقولةر الثقة في  أن توفّ   ، العملاإلنجاز/

استخدام  من الذخائر والمواد المتفجرة باألمان عند    المتضررة  ةالدول كان  م تحقيق هذا المستوى من الثقة لكي يشعر سلزَ َي .  NMASلألعمال المتعلقة باأللغام  

المستندة  األساسيةمعلومات الثقة شاملة في  تكون هناكمن المهّم أن  ،. وعلى نحو مماثلتم تحريرهاو الذخائر والمواد المتفجرةبتلّوثها ب  أراٍض كاَن يُشتَبه

  عند استخدام كان بالثقة  يشعر السّ   لكي  ،السلطات الوطنية لألعمال المتعقلة باأللغامالمناطق الملوثة في بداية استجابة  من خاللها  ددت  األدلة التي حُ إلى  

يق "الحد األدنى  كيفية ضمان تحق  وستصف  "جميع الجهود المعقولة " مفهوم  تشرح هذه المذكرة التقنية  وف  األراضي التي لم تشهد أي عملية تحرير. س 

 .بتلوثها المشكوكد" إلزالة وجود المناطق الملوثة أو المقبول من الجه

 المراجع .2
.  نصّ الفي    وقد تّمت اإلشارة إليهاالمذكرة التقنية    هذهمة في  هذه المراجع المعلومات المقدّ ل  كمِّ ب. تُ   الملحق في    واإلرشاديةمعيارية  المراجع  من الالئحة  ترد  

أكمل للمواد المعروضة    على توفير فهممحتوياتها    وتساعد  المذّكرةا لهذه  ا معيارًي أساسً المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  المذكورة من  فصول  الر  وتوفّ 

 في هذه الوثيقة. 

 واالختصارات  اتريفالمصطلحات والتع .3
التقنية  عام  بشكل ا  معمول بهامصطلحات  ، تستخدم هذه المذكرة  العثور عليها فيبالتالي  و  باأللغام،المتعلقة    ألعمالفي موضوع  الدولي   يمكن    المعيار 

 8(. غامواالختصارات لألعمال المتعلقة باألل قاموس بالمصطلحات والتعريفات) 10التعديل  الثانية،الطبعة   IMAS 04.10باأللغام لألعمال المتعلقة 

   :المذكرة التقنية هذه بنطاق والتي تتّصل IMAS 04.10في  الواردةبعض التعاريف األساسية  تشمل

 (All Reasonable Effort)المعقولة  جميع الجهود 

والمواد المتفجرة. وتكون جميع الجهود  "هو الحد األدنى المقبول من الجهد لتحديد وتوثيق المناطق الملوثة أو إلزالة وجود أو االشتباه بوجود الذخائر  

 . "للنتائج المتوقعة لت عندما يصبح االلتزام بموارد إضافية غير مناسب بالنسبةذِ المعقولة قد بُ 

 (Land Release) األرض تحرير

وإزالة كل وجود واشتباه بوجود الذخائر   في سياق األعمال المتعلقة باأللغام، يصف هذا المصطلح عملية تطبيق "جميع الجهود المعقولة " لتحديد وتعريف"

وطنية  عمليات التطهير. يتم تحديد معايير "جميع الجهود المعقولة" من قبل السلطة ال والمواد المتفجرة من خالل المسح غير التقني، و/أو المسح التقني و/أو

 . "لألعمال المتعلقة باأللغام

 ( National Mine Action Authority (NMAA)السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام )

 
للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام:  ينبغي التركيز بشكل خاص، ضمن سياق اإلدارة السليمة لبرامج األعمال المتعلقة باأللغام، على التوجيهات الواردة ضمن الوثائق التالية  إطار هذه المذّكرة التقنية،  في    5

IMAS 02.10   بشأن إنشاء برنامج األعمال المتعلقة باأللغام؛ و IMAS 07.14  ر على نحو مالئم؛ وبشأن إدارة المخاط IMAS 05.10  وبشأن ضمان توافر معلومات دقيقة وآنية؛IMAS 07.12    بشأن إنشاء

 نظام سليم إلدارة الجودة.
 .IMAS 07.11و   IMAS 07.10ذُكرت هذه المبادئ في كّل من 6
 Applying all" 5ويج تحت عنوان "تطبيق جميع األساليب المتاحة لتحقيق التنفيذ الكامل والفعّال والسريع للمادة  ا وتستكِمل اإلرشادات الواردة في ورقة المناقشة التي أعدّتها النرًً تستخدم هذه المذكرة أيض 7

available methods to achieve the full, efficient and expedient implementation of Article 5،APLC/MSP.9/2008/WP.2   ،30    ال2008مايو الت،  الرابط  عبر  ي:  المتوفرة 
https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/9MSP/9MSP-NorwPaper-Landrelease-2Oct2008-en.pdf  بشأن اللّجنة  قدّمتها  التي  الورقة  إلى  باإلضافة   ،

بعنوان: "أفكار وتفاهمات بشأن تنفيذ التزامات إزالة األلغام المنصوص عليها في    2018أكتوبر  في اجتماع الدول األطراف السابع عشر في  المتعلقة بتطهير األراضي من األلغام،    5االلتزامات بموجب المادة  

تنفيذها"،    5المادة   من  التالي:،  APLC/MSP.17/2018/10واالنتهاء  الرابط  عبر  -https://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/17MSP/Reflections  متوفرة 
Art.5-en.pdf 

   https://www.mineactionstandards.orgإلنترنت:  وجد النسخة المحدّثة لجميع المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام في موقع المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام على ات 8

https://www.mineactionstandards.org/
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بلد متضرر من األلغام،" باأللغام في  المتعلقة  لتنظيم وإدارة وتنسيق األعمال  تتولى المسؤولية  التي  بين ا موغالًب  الهيئة الحكومية  ا تكون لجنة مشتركة 

ا ومناسبًا أن تتولى منظمة األمم المتحدة أو هيئة دولية  ضرورًي   مالحظة: في ظّل غياب السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام، قد يكون  ."الوزارات 

 السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام. باأللغام أو على نحو أقّل تواتًراأخرى معترف بها بعض أو كافة مسؤوليات ومهام مركز األعمال المتعلقة 

 (  residual risk)  متبقيةالمخاطر ال

الخطر   الم"هو  خالل  من  بوجودها  االشتباه  وإزالة  المتفجرة  والمواد  الذخائر  كافّة  وإزالة  لتحديد  المعقولة  الجهود  جميع  تطبيق  بعد  غير  المتبقّي  سح 

 . "التقني و/أو التطهيرالتقني/

 ( residual contaminationمتبقي )التلوث ال

 . "وجود مخاطر متبقيةإلى التلّوث الذي يؤدي إلى "يشير 

 (Explosive Ordnance)  متفجرة المواد الوذخائر ال

 :ر على أنه يشمل استجابة األعمال المتعلقة باأللغام على الذخائر التاليةفسَّ ما يُ "

 األلغام •

 القنابل العنقودية •

 الذخائر غير المنفجرة •

 الذخائر المتروكة  •

 الشرك الخداعية  •

استعمال األلغام واألشراك الخداعية    بأسلحة تقليدية معينة، البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييدوفقًا لتعريف االتفاقية المتعلقة  ) األجسام األخرى   •

 ( واألجسام األخرى

 *العبوات الناسفة المبتكرة •

  متعلقة باأللغام عندما العبوات الناسفة المبتكرة التي ينطبق عليها تعريف األلغام والشرك الخداعية والنبائط األخرى ضمن نطاق األعمال ال  تُعَدّ مالحظة:  *  

 . "الفعلية العدائية األعمال فيها توقفت مناطق وفي إنسانية ألغراض تطهيرها يكون

  (Suspected Hazardous Areaمنطقة الخطر المشتبه بها )

 . مخلفات حرب قابلة لالنفجار"األلغام/"منطقة يوجد بها اشتباه معقول بوجود تلوث بالذخائر والمواد المتفجرة، على أساس أدلة غير مباشرة على وجود 

 (Confirmed Hazardous Area)  منطقة مؤكدة الخطورة

 . "ة بوجود الذخائر والمواد المتفجرةاألدلة المباشرمنطقة تأكد تلوثها بالذخائر والمواد المتفجرة على أساس  إلى "تشير 

 ( (triangulation تثليثال

استخدام نظريات متعددة أو مصادر أو أنواع المعلومات أو أنواع التحليل للتحقق وإثبات هذا إلى  يشير المصطلح    ،"في سياق تقييم األعمال المتعلقة باأللغام

 ." توغرافية وصور األقمار الصناعية إلخلومات فقط هي الناس ال بل تشمل وثائق وخرائط وصوًرا فوالتقييم. قد ال تكون بالضرورة مصادر المع

 التالي:  يمكن تعريف هذا المصطلح اإلضافي على النحو، التقنيةهذه المذكرة  وألغراض

 األدلّة. وهو بالتالي مبني على  9" منطقّي يقبله العقل" لوصف شيء "م مصطلح "معقول/ة ستخدَ يُ 

 ختصارات التالية: اال ستخدم تُ  ،ما سبقإلى باإلضافة 

• ARE  جميع الجهود المعقولة 

• CHA   منطقة مؤّكدة الخطورة 

• EO  ذخائر ومواد متفّجرة 

• EORE  التوعية بمخاطر الذخائر والمواد المتفّجرة 

• HA الخطورة( ة مؤّكدة منطقة الخطر )يمكن أن تكون منطقة خطر مشتبه بها أو منطق 

• IED  عبوة ناسفة مبتكرة 

 
 تعريف الكلمة في اللغة اإلنجليزية مستمدّ من قاموس مريم ويبستير  9
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• IM  إدارة المعلومات 

• LR  تحرير األرض 

• MDD  كلب كشف األلغام 

•  MFR  تقرير عن حقل األلغام 

• NMAA السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام 

• NTS  مسح غير تقني 

• QA  ضمان الجودة 

• QC  مراقبة الجودة 

• QM  إدارة الجودة 

• QMS  نظام إدارة الجودة 

• SHA  مشتبه بهاالخطر المنطقة 

• SOP   إجراءات التشغيل القياسية 

• TNMA  المتعلقة باأللغاملألعمال  المذكرات التقنية 

• TS تقني  مسح 

• UNMAS باأللغام المتعلقة لألعمال المتحدة األمم دائرة  

•  UXOذخائر غير منفجرة 

 

 األراضي  تحريروضع األسس إلدارة جهود  .4
لألعمال المتعلقة باأللغام.  العناصر األساسية لإلدارة السليمة  تحديد  من أجل التنفيذ الكامل لتحرير األرض وضمان تطبيق جميع الجهود المعقولة، يجب  

  ووضع إطار   باأللغام؛ لقة  المتع  لألعمالووضع استراتيجية وطنية    باأللغام؛توجيهات إلنشاء برنامج لألعمال المتعلقة  التشمل هذه العناصر ما يلي: تنفيذ  

دارة  إلإطار مناسب    ووضع  اإلدارة(؛ عن اإلهمال وسوء    والملزومية )يشمل سياسات لتحديد المسؤولية   الجودة دارة  إلوإنشاء نظام   المخاطر؛فعال إلدارة 

 .المعلومات

 

 تحليل المخاطر وإدارتها  4.1

بشكل  على المجتمعات والتنمية االقتصادية للدول المتضررة. ويجب تقييم هذه المخاطر وتحليلها    ذخائر والمواد المتفّجرة مخاطرالالناجم عن  التلوث    يطرح

مناسبة    المقترحة لتحرير األرضستجابة  االولضمان أن تكون    األدلة،إلى  ا  استنادً د  حدَّ وأّن األولويات تُ   ،فعااًل مناسب لضمان أن يكون التخطيط الالحق  

ل" ،IMAS 07.14  المعيار الدولي  في وردَ سياق. وكما لل جديدة  ال ظروف  الفي    نظام إدارة "لالنطالق"في    العنصر األّول إدارة المخاطر    في العادة، تُشّكِ

سيكفل تحليل المخاطر أن تكون تحليل شامل للمخاطر كأساس للتخطيط. إلى  يجب االستناد    ،ومن أجل ضمان تطبيق جميع الجهود المعقولة  10" . صعبةالو

  ة أنواع الذخائر والمواد المتفجرة الموجود   حول  تساؤالتال  فإنَّ   الصدد،ة. وفي هذا  دمتناسبة ومناسبة للمخاطر المحد  المخطط لها  تحرير األرض   أنشطة

  السطح، تحت    حول وجود التلوث على السطح أو أيًضا( أو  وغيرها  العنقودية،  والذخائر  المنفجرة،والذخائر غير    ،الضحية  المشغّلة بفعلاألجهزة  )مثل  

ود  للجه  أساسيًا  مقياًساتشكل إدارة المخاطر  يمكن استخدامها بأمان وفعالية.    نهجيات التيوالم  ،تحرير األرضعمليات    مقاييسعلى    اا كبيرً سوف تؤثر تأثيرً 

 المتفجرة.   والمواد   بسبب وجود الذخائر  السكان،بين  الُمحتَسب  تخفيف من خطر اإلصابة أو الوفاة  تحرير األرض من أجل الأنشطة    بذلها في إطار  ينبغيي  الت 

 

الخبرة المكتسبة حتى اآلن وتحليل شير  تُ .  المدى البعيددارتها على  الذخائر والمواد المتفجرة وإرصد  في عملية  أساسي    مكّون   هي  إدارة المخاطر  كذلك، فإنَّ 

  معروفة الغير  الذخائر والمواد المتفجرة    أجسام منقد تبقى    ،النزاعسياقات ما بعد    أغلب ه في  أّن   المتضّررة من الذخائر والمواد المتفجرة  البلدانالمخاطر في  

 لغام.عمل السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باألالمرحلة االستباقية من  انتهاءبعد  حتّى

غير مكتملة وال يجدون أدلة مادية  ا ما يحصلون على معلومات  المتعلقة باأللغام كثيرً مديري األعمال    أنَّ إلى    11“التلوث المتبقي"هذا    ويعود سبب وجود

)وبالتالي   بوجوده تلوث معروف أو مشتبه  أي    فيهامناطق لم يكن  ي  فعلى الذخائر والمواد المتفجرة    قد يُعثر  سياقات عدّة،. وفي  لوجود ذخائر ومواد متفجرة

التغاضي عن   ربّما تمّ أخرى،  المهمشة(. وفي حاالت    والمجموعات  واألطفال،  النساء،المخبرين المحتملين )مثل    التغاضي عنلم يتم اإلبالغ عنه( أو تم  

ربّما (  أو أن الكوارث الطبيعية )مثل االنهيارات األرضية  بسبب المعدات المستخدمة  اكتشافها  إمكانيةتقنية )مثل عدم    الذخائر والمواد المتفجرة ألسباب

 .لبشريمن الممكن أيًضا أن يكون سبب التلوث المتبقي هو اإلهمال أو الخطأ ا. و(موقع الذخائر والمواد المتفجرة  بدّلت

 

في اإلدارة المناسبة للمخاطر المتبقية في وقت   النظر  يجبات،  نزاعالالمتضررة من  المتبقية في البلدان  الذخائر والمواد المتفجرة  مخاطر  ومن أجل إدارة  

إلدارة    األمدطويل  طاًرا  إ   تُنشئ وتضعأن    المتفجرةالمتضررة من الذخائر والمواد    انلبلدعلى ا  ينبغيكما    باأللغام،المتعلقة    األعمالمبكر من دورة برنامج  

من  األمن أو الطوارئ(    لدى أجهزة  قدرة مستدامة )غالبًا ما تتوفّر  تحديدإلى  النظام    هذا  يهدف.  االستباقية لتحرير األرض  عملياتالمخاطر قبل انتهاء ال

السلطة الوطنية لألعمال    تجمعهاإمكانية الحصول على المعلومات التي    تُتاح لها  وينبغي أن ا.  المكتشفة حديثً ذخائر والمواد المتفجرة  لل  تستجيبأن    شأنها

استخدام هذه المعلومات في  من  دارة المخاطر  إلالطويل األمد    هذا اإلطار  يتمّكن  لكي،  تحرير األرضعمليات  لخالل المرحلة االستباقية  المتعلقة باأللغام  

الفشل في    فإنَّ   .إلى القدرة المستدامة الطويلة األمدسلس  النتقال  اال  لضمان. وسيتعين وضع خطة انتقالية  التفاعلية  المتبقيةالمرحلة  تحليل المخاطر خالل  

اإلخفاق في    على  دليلٌ هو    االستباقيةف الجهود  توقّ غير المعروفة على المدى البعيد بعد  الذخائر    من  أجسامأّي  لتعامل مع  ا  مقاربة القدرة على  تحديد كيفية

 
10 IMAS 07.14  5ص.   5.5، القسم 
 حول إدارة الخطر المتبقّي. TNMA 07.14/01للحصول على معلومات أكثر تفصياًل حول هذا الموضوع، راجع المذّكرة التقنية  11



    07.11/03مذّكرة تقنية   
 ( 2021، مارس 1)النسخة 

 

 

 

9 
 

 . جميع الجهود المعقولةبمتطلبات  اإليفاء

 

 

 

 

 
 12ستجابة إدارة المخاطر ر ا : تطوُّ 1الرسم 

 

 تحرير األراضيالتخطيط لجهود  4.2

وفر إطاًرا  المتعلقة باأللغام لتُ   سليمة في بداية برامج األعمال  وضع عمليات تخطيطإلى  الحاجة    IMAS 02.10  الدولي  المعيارتحدّد التوجيهات الواردة في  

لتحقيق جميع الجهود    أساسي  هو شرطٌ   والمواد المتفجرةالذخائر  معلومات المتعلقة بالتلوث الناجم عن  لجهود تحرير األرض. فوجود خّط مرجعي من ال

 : IMAS 02.10 المعيار الدوليوبحسب ما ورد في المتعلقة باأللغام ستتطلب هذه المعلومات كنقطة انطالق للتخطيط.  األعمالبرامج  ألنّ  المعقولة

ع المعلومات وتحليلها في أقرب وقت ممكن عمليًا بحيث يمكن إجراء تقييم شامل لمشكلة األلغام وأثرها على هذا التخطيط جم  يجب أن يضمن"

 13األنشطة اإلنسانية واإلنمائية." إلى الرجال والنساء واألطفال في المجتمعات المتضررة من األلغام باإلضافة 

الموارد إلى  ا  استنادً   ،استراتيجيبشكل  ا للتخطيط  جهدً أن تبذل السلطات الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام    ينبغي  ،جدير بالثقة  مرجعيخط    وضع  وعند

العمل  المتاحة الوطنية وخطط  استراتيجًي توجيهً بها    المرتبطة. وتوفر االستراتيجيات  التي ستُ ا ومخططً ا  لتحرير  (  آخرإلى  عام    من  نفذ )عادةً ا لألنشطة 

ص لكل من هذه األنشطة خالل  خصَّ وتحديد الموارد التي ستُ   هوجودالموجود أو المشتبه ب   ناجم عن الذخائر والمواد المتفجرةالتلوث  ال  وجوداألراضي من  

الوطنية    الخطة.تنفيذ    فترة والسياق    ،الجغرافياإلى  باإلضافة    ،حدّتهومدى  التلوث  نوع    بما في ذلك  دة،محدّ ال وطنية  السياقات  الوتراعي االستراتيجيات 

عمليات التخطيط  . وتوفر  جهات المانحةلحكومة والوالتمويل الذي توفره ا  باأللغام،المتعلقة    لألعمالالوطنية    التشغيلية  والقدرة  المناطق،إلى  األمني/الوصول  

المتعلقة   لألعمال المسار الصحيح )أم ال( من حيث استجابته    لتحديد ما إذا كان يسلكالمتعلقة باأللغام    األعمالبرنامج    مسارلرصد    ا االستراتيجي أيًضا إطارً 

 14التخطيط واإلشراف.  للسماح بحصول ( داريةاإلمهام التمل مع أفراد مؤهلين ألداء باأللغام. ويجب إنشاء هيكل إداري مناسب )مك

الستوفّ  العمل  الوطنية وخطط  االستراتيجية  الخطة  لر  الفرصة  بها  المرتبطة  تخصيص   تحديد نوية  األولوياتب الموارد    كيفية  السياق  إلى  ا  استنادً   ،حسب 

مأن    ينبغيالتشغيلي الوطني والتحليل الشامل للمخاطر )على النحو المبين أدناه(.   أن تقوم    عن الُسبُل التي ستكفل شاملة    صورةً   ،جتمعةً هذه الوثائق مُ   تُقدِّ

تتحقق جميع  . ولكي  التنفيذي المحدد  اإلطار   ضمن بالذخائر والمواد المتفجرةملوثة  بأنّها    المعروفة   جميع المناطق  بمعالجة المتعلقة باأللغام    األعمالبرامج  

  ،خطر مشتبه بهامنطقة  منطقة مؤّكدة الخطورة وإثبات تقييم كل    ىتحرص علأن    على السلطات الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام  يجب  ،الجهود المعقولة

أسباب وجيهة لعدم التمكن من معالجة التلوث   تتوفروقد  وجود التلوث أو عدم وجوده. لتوضيح الالزمة الجهود أن تضمن بذلعليها  ،وحيثما يستمر الشكّ 

الدولة    واليةاطق الخاضعة لأو المن   األمن،على المناطق التي ال يمكن الوصول إليها بسبب انعدام  مثاًل  ينطبق ذلك  فقد    وقت،في أي    المعروفالمشتبه فيه أو  

الذخائر والمواد  إذا كانت درجة تعقيد عناصر  أو    التضاريسبسبب    الوصول   . أّما الحاالت حيث يتعذّر الدولة ال تملك السيطرة الفعلية عليهالكنَّ   المعنّية

أن هذه    إاّل .  من أجل تحرير األرضلوقف الجهود المبذولة    وجيًهاسببًا    ذلك  رعتَب لن يُ   (،ا )كما هو الحال في األجهزة المعقدةتجعل العمل صعًب   المتفجرة

  الحالة، وفي هذه    السلطات الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام.  األولويات بالنسبة إلى توزيع الموارد من قَِبل  تحديد  طريقة  في  مبّرًراا  قد تؤدي دورً   الشواغل

 
12 TN 07.14/01  7، ص.  1، الرسم 
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وبالتالي تُخصَّص    ،للمناطق التي يمكن الوصول إليها  بإعطاء األولويةالمرتبطة بها  األلغام وخطط العمل  المتعلقة ب   لألعمالاالستراتيجية الوطنية    تقضيقد  

 .في أقرب وقت ممكنستُعالَج إليها ر الوصول التي يتعذّ  المناطق على أن تُشير أنَّ  لها الموارد أّواًل 

 

 التقارير عداد وإاألراضي  بتحريرقة إدارة المعلومات المتعلّ  4.3

الذخائر والمواد  الصورة العامة للتلوث الناجم عن  ب   المرتبطةالمعلومات    كلّ نظام يجمع    ضمن  تحرير األراضي  إطار  الجهود المبذولة في  توثيق  ينبغي

صلة  مت ال  إدارة المعلوماتمكونات نظام    IMAS 05.10  المعيار الدولي  صف في الجهود الوطنية. ي   المحرز  متقدّ ال  ويسمح باإلبالغ بكفاءة عن  المتفجرة

يقضي هدف إدارة المعلومات في تزويد الجهات المعنية بمنتجات معلومات حسنة التوقيت  "  ،لهذا المعيار  االمتعلقة باأللغام. ووفقً   األعمالبإدارة برامج  

.  تدعم تلك القرارات من دون معلومات    اتألعمال المتعلقة باأللغام أي قرار فال يمكن أن يتّخذ مدراء ا  .15"ودقيقة وذات صلة تمتثل للمتطلبات المتفق عليها

  باأللغام أن تعّرف السلطات الوطنية لألعمال المتعلّقة  األدلة. وال يمكن    القائمة علىتوافر المعلومات  إلى  يستند  لتحرير األراضي  اإلطار اإلداري    فإنّ   ،لذا

عدّ معرفة العمق الذي توجد فيه الذخائر والمواد  تُ  ،على سبيل المثالأو ناقصة. إذا كانت المعلومات المتوفرة خاطئة ا ا صحيحً تعريفً  معقولةجميع الجهود ال

تلّوثها   المؤكد  ل المناطق المعروفةسجَّ لم تُ   إن،  كذلك.  لتطهير األرض من الذخائر والمواد المتفجرةفي تحديد العمق المطلوب    ارئيسًي   اعنصرً   المتفجرة

 وقد يتّم تجاهُل المناطق أو نسيانها. ، لألعمال المتعلقة باأللغام ناقًصا ةالوطني  السلطات سيكون تخطيط تلوثها، فأو المشتبه ب  بالذخائر والمواد المتفجرة

جميع  أمر أساسي لضمان اإلشراف السليم الذي يتحقق من إنجاز  هو    تحرير األراضيعن أنشطة    ةوالكامل  ةالدقيق  عداد التقاريرإ  عالوةً على ذلك، إنَّ 

أن   ينبغيالمقبول من حيث ما ، الحدّ األدنى لمتطلبات البيانات حول الحدّ األدنى IMAS 05.10من المعيار الدولي  ب  الملحق. ويرد في الجهود المعقولة

  السلطات الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام تسجيالت  كذلك  و  بتحرير األراضي األعمال المتعلقة باأللغام الذين ينفذون األنشطة المتعلقة    لومشغّ   يبلّغ عنه

ضمان   نَّ . وال شكَّ في أ تحرير األراضيلكل نشاط من أنشطة    متطلباتالحدّ األدنى من ال  ، يُبيَّنبسيطة  مصفوفةٍ في    .تحرير األراضيلعمليات    هاورصد

ر المعلومات  ( من شأنه أن يوفّ أنَّها ضرورية  السلطة الوطنية لألعمال المتعلّقة باأللغامترى    سياقيةجانب أي معلومات  إلى  )  األساسية  المتطلبات  هذهاستيفاء  

 . لرصد جميع الجهود المعقولة الرئيسية الالزمة

ل التعلُّ إنشاء نظام مناسب إلدارة الجودة  4.4  م بشكٍل يُسّهِّ

من شأن   ذلك،إلى  . وباإلضافة  ةي بأمان وكفاءة وفعال  األراضي  تحريرعمليات    تنفيذإلدارة الجودة من أجل    ن الضروري إنشاء نظام متجاوب وُمحَكمم

األعمال المتعلقة باأللغام بتحديد الدروس المستفادة بصورة    ومشغلي لألعمال المتعلّقة باأللغامالسلطات الوطنية  إلدارة الجودة أن يكفل قيام    النظام القوي 

أّي  معالجة  ب   اءللمدر  تسمحهذه المعلومات    أنّ إلى  . وتجدر اإلشارة  وتنفيذها  المتعلقة باأللغاماألعمال  تخطيط برامج    أثناء  وأخذها بعين االعتباراستباقية  

للمعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام و/أو اإلهمال   أو تخفيف مخاطر عدم االمتثالب  لتجّن   الخاطئةوتصحيح اإلجراءات    ،بسرعة  قصور في األداء

 المحتمل. 

الخاّص  نظام إدارة الجودة  ل  األساسية  البنيةيُوفِّر  المتعلقة باأللغام،    لألعمالالمعايير الدولية  إلى  ا  ، استنادً المعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغاموضع    إنَّ 

باأللغام  في    تحرير األراضيالعناصر الرئيسية ألنشطة    . ومن الضروري وصف تحرير األراضي  بعمليات المتعلقة  الوطنية لألعمال  د  ي تحدوالمعايير 

إلى  مشغلي األعمال المتعلقة باأللغام )  لتأهيل  اعتُِمدَت آليةٌ محدّدةإذا    ذلك،إلى  . وباإلضافة  التقارير ومصطلحاتهاجانب أشكال  إلى  تلك األنشطة،    ُمخَرجات 

قَِبل   يتعلّق بتحرير األراضيفيما    المقاييس  وتوحيد  يةمستوى مقبول من االحتراف  إرساء  ضمن، فهذا ي ومتطلبات التدريب(  الالزمةجانب الكفاءات   من 

مراقبة هذه األنشطة على    يجب،  تحرير األراضيلتنفيذ أنشطة    اجيدً   نشر قوة عاملة مدربة تدريبًايتم    السلطة الوطنية لألعمال المتعلّقة باأللغام. فعندما

  من أنَّ   للتأكُّدمراقبة على المستوى الميداني  العن    فضاًل   السلطات الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام،إلى  أساس مستمر من خالل تحليل التقارير المقدمة  

(. ويعزز هذان  الخاّصة بالمشغّلين  إجراءات التشغيل القياسية و  المعايير الوطنية لألعمال المتعلّقة باأللغامير المطلوبة )الواردة في  ا للمعاي العمل يتم وفقً 

السلطات الوطنية   لدى ثقةال ان( ويوفرالرصد الميدانيالتقارير ومراقبة الجودة من خالل تقديم )بعضهما بعًضا  إدارة الجودةالعنصران الرئيسيان في آلية 

 . حققت ت لألعمال المتعلّقة باأللغام بأّن جميع الجهود المعقولة 

إهمال يتضاءل بشكل كبير    ،الضوابط المنتظمة لمعدات إزالة األلغامجراءات المتفق عليها واالختبار وومراقبة اإل   والتأهيلمن خالل التدريب المناسب  

)ما   جسامعدم الكشف عن بعض األ إلى  ؤدي  الذي قد ي لألعمال المتعلّقة باأللغام وإجراءات التشغيل القياسية  للمعايير الوطنية    هممتثالاالمشغلين أو عدم  

استخالص    وينبغي  . على ذلك  دون وجود أدلة كافيةعن طريق الخطأ ب   وقوع إصابات(، أو تحديد األراضي غير الملوثة على أنها ملوثةإلى  يؤدي بدوره  

 المعنّية   فرقاللت إليها  والنتائج التي توص  المحرز واإلنجاز،، وتقارير التقدم  تحرير األراضينظام إدارة الجودة )بيانات    مخرجاتالدروس المستفادة من  

المعايير الوطنية   الواردة في  للتعاريف  القيام بالتعديالت المطلوبة وفقًا و  إلجراء التغييراتمن أجل توفير المعلومات الالزمة    ضمان الجودة ومراقبتها(،ب 

وجود نظام قوي إلدارة الجودة يساعد المشغلين على تحسين إجراءاتهم   ، فإنّ كذلك.  والمعايير التشغيلية لجميع الجهود المعقولة لألعمال المتعلّقة باأللغام

  باأللغام، المتعلقة  األعمالتزام بمواصلة التحسين داخل نظام معين. وفي مجال االل. ومن المبادئ الرئيسية إلدارة الجودة للمعايير تثالهمامتعزيز الداخلية و

.  إدارة الجودة   نظامجانب النتائج والدروس المستخلصة من  إلى    المخاطر، وإدارة    إدارة المعلومات  نظم  المستمر بالتحليل المستمر لمخرجات  يرتبط التحسين

 
15  IMAS 05.10 8، ص. 4، القسم. 



    07.11/03مذّكرة تقنية   
 ( 2021، مارس 1)النسخة 

 

 

 

11 
 

  إدارة الجودة   نظام، يجب أن يكون تنفيذ  تحرير األراضيخالل    تقَ ّبِ قد طُ جميع الجهود المعقولة  أن    المتعلّقة باأللغامالسلطات الوطنية لألعمال   ولكي تبرهن

 .الرصد والتحليل والتقييمها عمليات المتعلقة باأللغام، بما في لا ال يتجزأ من اإلدارة العامة لجزءً   ومخرجاتهوتوثيق إجراءاته 

 األراضي  تحرير  عمليات طوال فترة تنفيذ جميع الجهود المعقولةالمبادئ التوجيهية لضمان   .5

  جميع الجهود المعقولة تحديد معايير تطبيق  ومن شأنأعاله.   4 القسمالمبادئ اإلدارية المبينة في إلى تستند وعملية قائمة على األدلة هي تحرير األراضي 

ا لما هو "معقول".  ا وطنًي إطارً  وبذلك، نكون قد أنشأناالوسائل التقنية وغير التقنية.  ق ضمنهاطبَّ الحدود التي ستُ  أن يُساِعد على تعيين تحرير األراضيفي 

من   ،تحرير األراضيالالزمة ألنشطة   إجراءات التشغيل القياسية جانب اعتمادإلى    وتطهيرها،إللغاء األراضي وتخفيضها    المعايير الالزمةوضع    إنّ ف

 وزمان ومكان بدء   ؛الذخائر والمواد المتفجرةفي اتخاذ القرارات بشأن ما يلي: كيفية تحديد التلوث الناجم عن  الجهات المعنية  شأنه أن يساعد في دعم  

منطقة ما. وينبغي أن    االنتهاء منمهمة ما أو اإلعالن عن    توقيفومتى يمكن    األراضي؛  تحريرن تخصيصها لعملية  وما هي الموارد التي يتعيّ   ؛المهّمة

 .  األراضيتحرير  تدخالتفيدين بأن األرض آمنة بعد تطبيق ا ثقة المست هذه المبادئ أيضً  تضمن

)بتسجيل    مراجعتهامكن  تحرير األراضي بطريقة ي تطبيق عملية    كيفية  توثيقمن خالل  إدارة المخاطر وعمليات اتّخاذ القرارات في المستقبل    تحسينيمكن  

تعمل برامج األعمال المتعلقة باأللغام باستمرار على تحسين وبهذه الطريقة،    16. ووصف األنشطة المنفذة(  الرئيسية،األدلة التي شكلت أساس القرارات  

 .األراضيتحرير تنفيذ منهجيات الذخائر والمواد المتفّجرة في موازاة المعارف المتعلقة بالتلوث الناجم عن 

المعايير الوطنية لألعمال  يفالجديدة    حول التهديدات المتعلّقة بالذخائر والمواد المتفجرة والمواصفات  ت ُجمع  التي  إدراج المعلومات  ينبغي  ذلك،  عالوةً على

 .تعزيز سالمة المشغلينمن أجل  وإجراءات التشغيل القياسية المتعلّقة باأللغام

 . تتعلّق هذه األخيرة بـ:  ادئ توجيهية، سيتم عرض ستة مب جميع الجهود المعقولةضمان ب  الرئيسية المتعلّقة تمامولتوضيح بعض مجاالت االه

 تحرير األراضي؛ توثيق أنشطة  (1

 لتصنيف األراضي وإعادة تصنيفها؛ معايير موضوعيةوضع  (2

 ؛عزيز الحوار الشامل مع المجتمعات ت  (3

 ؛ المسؤولية إسنادتسليم األراضي وعملية نفيذ ت  (4

   ؛تحرير األراضي بشأنوضع سياسات توضح كيفية إسناد المسؤولية  (5

 17لصياغة التقارير. على نطاق واسعومفهومة  محددة تحديدًا جيدًااستخدام مصطلحات و (6

 : ومعالجتها تحديد المناطق الخطرةعملية ا لتسجيل جيدً توثيقًا  ظام موثق ن 5.1

في نظام    بدقة نشطة تحرير األراضي  وسيكفل توثيق جميع أ  لتحرير األراضي  أساًساشامل  ال معلومات  الإدارة  نظام  يشّكل  أعاله،    4.3القسم  كما ذُكر في  

ت  ذَ خِ الرئيسية التي اتُّ   كمنصة لتوثيق القرارات المعلوماتإدارة   يعمل نظام  البيانات التي يحتاجونها. كذلك،إلى  بسهولة  الوصول    يمكن أن يتيح للمدراء

ولكي   والتطهير(.،  والمسح التقني ،  المسح غير التقني بما في ذلكتحرير األراضي ) عملية( أثناء تنفيذ  تلك القرارات  جانب األدلة التي استندت إليهاإلى  )

 .المجتمع( التواصل مععن العمليات الداعمة )مثل  فضاًل  أنشطة تحرير األراضيينبغي توثيق ت، قّب يتبيّن أّن جميع الجهود المعقولة قد ُط 

ل د المسح ويُسّجِ   فلطالما .  المتوفرةاألدلة  إلى    ااستنادً   الدقة،بأقصى قدر ممكن من    منطقة مؤكدة الخطورةأو    طر مشتبه بهاخ   منطقةأي    ومن الجيّد أن يُحدِّ

ل  سجَّ أن تُ   من اللزوم خالل عملية المسح. فينبغيفيه أكثر    اباأللغام، مبالغً سجله الممارسون في مجال األعمال المتعلقة  ي حجم المناطق الملوثة، الذي    كانَ 

باستخدام االستمارات التي تضمن تسجيل كافة مواصفات البرامج )بما في    ، وذلكهاوتصنيف  تحديد مناطق الخطرإلى  األدلة والقرارات التي تؤدي  بوضوح  

 .األدنى من متطلبات البيانات( وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة ذلك الحد

األدلة المتاحة. وفي الحاالت حيث  إلى    االمنطقة الملوثة، استنادً   نطاق أفضل تخمين ل  الحاالت،في كثير من    هي،  الخطرةأن حدود المنطقة  فهم  أن ن   وال بد

ينبغي أن تزداد  حد كبير ولكن  إلى  غير دقيقة    الخطرةللمنطقة  تبين أن الحدود األولية  د ي ق شك،وتكون مصادر المعلومات موضع   ضئيلةالمعلومات   تكون

جمع المعلومات من أكبر في الحرص على  الخطوة األولى لضمان تطبيق جميع الجهود المعقولة   تتمثّل السبب،. ولهذا عملية تحرير األراضيم مع تقدُّ  دقّةً 

 . حول مناطق الخطر المشتبه بها من وجهات نظر متنوعةالمعرفة  يملكون  بما في ذلك من النساء والرجال والفتيات والفتيان الذين    المصادر،عدد ممكن من  

  معالجتها،كيفية  تحديد  و  منطقة مؤكدة الخطورة،  منطقة خطر مشتبه بها أو  تعيينإلى  ا لتسجيل األدلة التي أدت  ا منهجًي يجب توثيق هذه المعلومات توثيقً و

 .معملية التعلُّ المساهمة في  بهدف

التي ينبغي تسجيلها كجزء    المهّمة  المدخالت. وتشمل  جميع الجهود المعقولةمن أجل توثيق  إجراء مراجعة شاملة    متطلبات  تحرير األراضيد عملية  حدِّ تُ 

 :ما يليتحرير األراضي ب  المتعلّقة وثائقالن م

 
 .   IMAS 07.14وحول إدارة المخاطر في األعمال المتعلقّة باأللغام، راجع المعيار الدولي  ؛ IMAS 07.12لمزيد من االرشادات حول إدارة الجودة في األعمال المتعلّقة باأللغام، راجع المعيار الدولي  16
 Applying all available methods to achieve the"  5يع للمادة  تّم تفصيل هذه المبادئ في الدراسة التي أعدتها النرويج بعنوان "تطبيق جميع األساليب المتاحة لتحقيق التنفيذ الكامل والفعّال والسر  17

full, efficient and expedient implementation of Article 5  ،30  2008مايو. 
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 ؛ (معايير األدلةالمعايير الوطنية لألعمال المتعلّقة باأللغام )بما في ذلك  •

 الخاصة بالمشغلين؛  إجراءات التشغيل القياسية •

 ؛ والتأهيلسجالت أنشطة التدريب  •

 اختبار المعدات ونتائج المراقبة السنوية؛ •

 ؛رتحليل المخاط  توثيق عملية •

 توثيق المهام؛ •

 (؛ نقاط القرار األساسية)التقارير المرحلية والسجالت التي تحتوي على تحرير األراضي   ن أنشطةتقارير ع •

 وثيق الدروس المستفادة؛ت  •

 ذلك(؛إلى وما  الجهات المعنيةسجالت االجتماعات )المعلومات،  •

 تقارير اإلنجاز )إلغاء األراضي، وتخفيض األراضي، وتطهير األراضي(؛ •

 ؛ المراقبة خالل زياراتعلى المستوى الميداني من  الجودةمراقبة تقارير  •

 توثيق عملية التسليم.و •

للسلطات الوطنية لألعمال  وتتيح  تحرير األراضيأن تعزز الثقة في عملية    الجهات المعنيةلجميع  وآنية  المبذولة لتوفير معلومات دقيقة   ومن شأن الجهود

 جميع الجهود المعقولة. لضمان تطبيق  تُتََّخذالخطوات التي بشكل أفضل ح أن توضّ  المتعلقة باأللغام

 لتصنيف األراضي وإعادة تصنيفها ومحددة تحديًدا جيًّدا موضوعية معايير  5.2

وفي األساس،    . IMAS 07.11لألعمال المتعلّقة باأللغام بشأن تحرير األراضي  المعيار الدولي ترد مبادئ تصنيف األراضي وإعادة تصنيفها بوضوح في  

ا ذلك أيضً   فيضمن.  ناجم عن الذخائر والمواد المتفجرةعملية تصنيف األراضي على أنها خطرة عندما يكون هناك دليل على وجود تلوث    المقصود هنا هي

 .بالذخائر والمواد المتفجرة التلوثوجود دليل يثبت عدم  أاّل يتم تسجيل المنطقة على أنّها منطقة خطرة في حال

أو    السياق )البلدب   مرتبطة التفاصيل سوف تكون  ، فإنّ هي مبادئ شاملة  IMAS 08.10و  IMAS 07.11  المعياَرْينكما وردت في    المبادئأن    ورغم

يجب الموقع(.  أو  مفصّ   المنطقة  تحليل  )كما  إجراء  المحلي  للسياق  اإلشارةل  يتّ   سبقت  فيما  المخاطأعاله  وإدارة  االستراتيجي  بالتخطيط    وإدارة   رصل 

يث تثل  وينبغي.  لة ديضع معايير لتحديد مستوى موثوقية هذه األو  مثبتًا لوجود ذخائر ومواد متفّجرة  لما يشكل دلياًل   اجيدً   اليل فهمً هذا التح  يضمنالمعلومات(.  

عند تصنيف   مستنيرة  التخاذ قراراتمعلومات(    تتوفر لديهم  قد  الذينرجال والفتيان والفتيات  األدلة وجميع مصادر البيانات )ضمان استشارة النساء وال

على النحو الواجب    ومؤهلةومدربة    بشكل مناسب  مؤلفةالمسح غير التقني  أن تكون أفرقة  على وجه الخصوص  األراضي وإعادة تصنيفها. ومن المهم  

  دقيقة   المرجعيةالمعلومات األساسية  ، نضمن أن تكون  ية العمليةالجودة في بدا  العاليةاألدلة    فمن خالل استخدام النظر فيها.    يجب تعرف األدلة المحددة التي  ل

 .المتوفرةأفضل المعلومات   مصنّفة بحسباألراضي  أنّ نتأكَّد من و اإلمكان،قدر 

لصنع القرار عند تصنيف بعض األمثلة العامة لنوع األدلة التي يمكن استخدامها    IMAS 08.10و   IMAS 07.11المعياَرْينوتحدد اإلرشادات الواردة في  

قية بما يكفي الستخدامها كمعايير موضوعية  اي ه األمثلة هي أمثلة عامة وليست سلكنَّ هذ  18. األراضي بين منطقة خطر مشتبه بها أو منطقة مؤكدة الخطورة

األدلة المباشرة وغير المباشرة التي ينبغي توثيقها  بشأن IMAS 08.1 و IMAS 07.11 واردة فيه أمثلة أدنا 2 الرسم يضمّ قاطعة في السياقات المحلية. 

ه ، في حين أّن منطقة خطر مشتبه بهاعلى أنها  المنطقة  تصنيف    ينبغي عندئذٍ   فحسب،جمع أدلة غير مباشرة    في حال وتصنيفها.المناطق الخطرة  عند تحديد  

 . مؤّكدة الخطورة ها منطقةمنطقة على أّن التصنيف  مباشرة أكثر موثوقية، يمكن عندئذٍ لحصول على أدلة في حال ا
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األدلة غير المباشرة  

 )مناطق الخطر المشتبه بها( 

 األدلة المباشرة

  ة)المناطق المؤكد

 ها( تروخط

حيث ما زالت  سجالت الذخائر والمواد المتفجرة  •
 لم يتم تقييمها. أو  هذه السجالت قابلة للشك موثوقية

 

في   الموثوقيةتم تأكيد  حيثسجالت الذخائر والمواد المتفجرة  •
 خالل العمليات السابقة. 

والمواد المتفجرة أو أجزاء منها المالحظة البصرية للذخائر  • .يُحتمل أن تكون منتجةمة مستخدأرض غير  •

 .ُحفرأو شظايا أو 

 
ية من السكان المحليين، والمقاتلين السابقين،  تقارير شفو •

 .والجهات الفاعلة األخرى المعنية

 .الحيوانات عن طريق الحرائق أو  التفجيرات أثناء •

والتكتيكات األخرى تحليل مناطق التلوث المعروفة  •
 .والمصادر التاريخية

واألسيجةالذخا  عالمات • المتفجرة،  والمواد  والمعدات  ئر   ،
 .المرتبطة بالتلوث ة )صناديق الذخائر، علب( إلخدساعِ المُ 

الذخائر والمواد المتفجرة التي يمكن تحديد  حوادث أو أحداث  • .القتال السابقةمناطق  •
 .بدقةها موقع

من   • المسحأدلة  غير    عمليات  دلة  األب   المدعومةالسابقة 
 .مباشرة على وجود التلوثال

للسياق • المناسبة  المبتكرة  الناسفة  العبوات  ،  دليل بصري على 

وصفائح  مثل جزئيًا  المكشوفة  والحشوات    األسالك  الضغط 

 .ذلكإلى  الرئيسية المصنوعة محليًا وما 

أحداث   • أو  المتفجرة  حوادث  والمواد  ال  الذخائر  عندما 
 .دث بدقةوا الح يمكن تحديد مواقع حصول

 

  –   المكونات الظاهرة والمحتملة للعبوات الناسفة المبتكرة •
للتركيبة تبعًا  بالسياق  الناسفة    ةالمحلي   مرتبطة  للعبوات 

 .المبتكرة وطريقة وضعها

 

 

 08.10والمعيار الدولي لألعمال المتعلق باأللغام  07.11: مبادئ توجيهية من المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 2الرسم 

 

سياق المحلي كما يجب أن تكون مذكورة في المعيار الوطني  األدلة المباشرة وغير المباشرة بما يتناسب مع الالستخدام    دقيقةتطوير معايير    ينبغيولكْن،  

باأللغام ومحددة الحقً  المتعلقة  القياسيةا  لألعمال  التشغيل  المعايير الموضوعية أكبر قدر ممكن من الدعم لألفراد    ينبغي  .في إجراءات  أن توفر هذه 

  المعايير الوطنية أمثلة حول المعايير المحتملة الواردة في  الّطالع على  أدناه ل  3الرسم    راجعوالفرق الذين يتخذون قرارات بشأن تصنيف األراضي ) 

واستخدامها لدعم عملية اتخاذ القرارات في    ،أو كلما توفرت المعلومات ذات الصلة  ظاموينبغي تحديث هذه المعايير بانت لألعمال المتعلقة باأللغام(.  

المتعلقة بعمليات تحرير األرض    اتالميدان ودمجها في التدريب ونظام إدارة الجودة. والجدير بالذكر أّن هذا اإلجراء يساهم في جعل عملية صنع القرار

 من خالل توضيح ما الذي يشكل دلياًل موثوقًا يمكن أن تستخدمه فرق المسح.  المسحعمليات أكثر اتساقًا ويحّسن جودة تقارير 

 

 ة حدود مناطق الخطر المشتبه بها والمناطق المؤكد  تعيينكذلك، عند االقتضاء، يُعتبر من المهم أيًضا أن يتم تبرير إعادة تصنيف األراضي وإعادة  

تصنيف منطقة كبيرة الحجم    على سبيل المثال، إذا تمّ   .تحرير األرضذ القرار مع تقدّم مراحل  واضحة لعملية اتخا  وذلك من خالل معايير  ،هات روخط 

هذه  فها.  ت روخط   ةالتحقق من جديد من حدود المنطقة المؤكد   األمر  قد يستدعيف  أثناء المسح،  فيها  هرَ رؤية لغم واحد ظإلى  ها استنادًا  ت رو خط  ةمؤكد

لمشكلة  اإلفراط أو التقليل في تقدير خطورة اإلى  القرارات التي يتم اتخاذها بناًء على معلومات ضعيفة أو محدودة أو بناًء على معايير غامضة قد تؤدي  

في نهاية   ام. فيتم هدر الموارد أيًضا والحد من دقة المعلومات المتاحة لمدراء السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغ  ،المتعلقة بالذخائر والمواد المتفجرة

إسناد المهام بشكل غير مناسب. وتواجه البلدان المتضررة تحديات كبيرة ومكلفة عند العمل على  إلى  بسبب التقديرات غير الدقيقة، ما يؤدي    المطاف 

المؤكدة خطورتها ناطق الخطر المشتبه بها والمناطق  م  في  تراكم العملياتإلى  ا  في قواعد البيانات الخاصة بها، وذلك نظرً   المدخالتتحديث وتصحيح  

 المحدّدة بشكل خاطئ أو غير دقيق. 
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 19ممكنة لتحديد وتصنيف مناطق الخطر أمثلة على المعايير ال

 

 منطقة خطر مشتبه بها  تحديد

 

 :أمثلة األدلة غير المباشرة التاليةتوثيق إلى  ايمكن تحديد منطقة خطر مشتبه بها استنادً 

المقاتلين السابقي   شهادة مقدمة من • تم توثيقها  قبل أحد أفراد المجتمع أو  وتتضمن    خّطيًان حول وجود مخاطر متفجرات في منطقة 
لتأكيد   وقيع بإسميهما (. ويجب أن يتم إثبات هذه المعلومات من قبل شاهدين آخرين يوافقان على الت الُمخبرين  قِبَلخريطة )موقعة من  

 صحة المعلومات. 

عضو واحد على    أن يتم إثبات ذلك من قبل  منطقة معّينة. وعند اإلمكان، ينبغي  ل بصري أو موّثق على وجود مقاتلين سابقين فيدلي  •
 .مناسباألقل من المجتمع مع التوثيق ال

  يب األحمر أو حوادث )بدون مواقع محددة( مقدمة من قبل منظمات االستجابة للطوارئ المعترف بها مثل اللجنة الدولية للصلتقارير  •
بعد ذلك أن يقوم فريق المسح غير التقني بجمع    ينبغي  .الهالل األحمر أو المستشفيات الوطنيةالجمعيات الوطنية للصليب األحمر/ 

صادر متعددة )مثل  من م تثليثهااألدلة الداعمة )بما في ذلك الفحص البصري لموقع مشتبه به من منطقة آمنة، إذا لزم األمر( التي يتم 
 أفراد المجتمع أو اإلشارات البصرية الظاهرة عن وجود قتال سابق(.  أكيد من قِبَلالت 

 مؤكدة خطورتها تحديد منطقة 

 :توثيق أمثلة األدلة المباشرة التاليةإلى  ااستنادً منطقة مؤكدة خطورتها  يمكن تحديد 

 .البحث عن أدلة إضافية من أجل تحديد المنطقة بشكل دقيق د على األقل. ينبغيدليل بصري على وجود لغم واح •

 متفجرة، مقترنة بأدلة إضافية غير مباشرة )كما هو محدد أعاله(. المواد الذخائر والدليل بصري على وجود أجزاء من مكونات  •

 .خرائط حقول األلغام المقدمة من قبل أطراف النزاع •

 منها زء ج بأو  المنطقة الخطرة بكاملهاإلغاء 

منطقة الخطر تماًما إذا تم العثور   لخطر بشكل أكثر دقة أو إللغاءلتحديد منطقة ا  يضامن خالل تطبيق المسح غير التقني، قد يتم إلغاء األر

الخطر    يمكن استخدامها إللغاء مناطق أمثلةً  توضح المعايير التالية    .أن االشتباه في التلوث ال أساس له من الصحة إلى  على دليل جديد يشير  

 المسجلة في قواعد البيانات الوطنية: 

منها من قِبَل ُمخبَرْين    سنتمترات( وتم التحقق  10  :سنوات( وبعمق معين )مثاًل   3لـ    األرض التي تمت زراعتها لفترة محددة )مثاًل  •
 .مالك األرضإلى باإلضافة إثنين على األقّل 

 (.كثيفة لألشخاص والمركبات لفترة زمنية محددة )لعدة أشهر مثاًل إلى األرض التي شهدت حركة مرور معتدلة  •

دون وقوع أي حادث  ب ( متر واحد مثاًل (، ولعمق معين )أشهر مثاًل  3األرض التي تمت عليها أعمال البناء لفترة زمنية معينة )لفترة  •
 .متفجرةبالذخائر والمواد ال )ـة(متعلق أو حادثة 

 تخفيض منطقة خطر 

ل  من خالل تطبيق المسح التقني، قد يتم تخفيض األرض لتحديد منطقة الخطر بشكل أكثر دقة أو إللغاء منطقة الخطر تماًما إذا لم يتم الحصو

أمثلة المعايير التالية لتخفيض يمكن استخدام    .على دليل مباشر يثبت وجود مخاطر متفجرات نتيجة معالجة األرض باستخدام الوسائل التقنية

 مناطق الخطر المسجلة في قواعد البيانات الوطنية: 

  التي غّطت أيًضا التطهير األخرى    معدات  الخطر بشكل منهجي، متبوعًة بإحدىفي المئة من منطقة    100بتغطية    تقام  آلة حراثة •
 .في المئة من منطقة الخطر 100بشكل منهجي 

 .في المئة من إجمالي مساحة منطقة الخطر المحددة 25ي عالج ما ال يقل عن التطهير اليدوي المنتظم الذ •

 .في المئة من منطقة الخطر بشكل منهجي  100وقد غّطى االستعانة بكلب واحد للكشف عن األلغام  •

 

 

 

 : أمثلة على المعايير الممكنة لتصنيف وإعادة تصنيف األراضي3الرسم 

 

 

 
غام للحصول على قائمة شاملة من المتعلقة باأللال يُبِرز سوى أمثلة قليلة عن معايير تصنيف وإعادة تصنيف األراضي. يمكن الرجوع إلى الفصول ذات الصلة في المعايير الدولية لألعمال    3الرسم  19

 المعايير المتعلقة بهذه العمليات.
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  استخدام مخلفات الذخائر العنقودية، وخاصةً   فيمكن مثاًل   .الخطر الملوثة بمخلفات الحرب القابلة لالنفجار أسهل بعض الشيءقد يكون تحديد معايير مناطق  

ال تنطوي على تهديٍد باأللغام. في جنوب شرق آسيا، سمح أحد أشكال المسح    الذخائر الفرعية القابلة لالنفجار، كدليل مباشر لتحديد مناطق مؤكدة خطورتها

مناطق التي تعّرضت  متر مربع( بإجراء مسح شامل ودقيق لل  2500متًرا )أي بمساحة    50متًرا ×    50بحجم    مربعاتلتقني الذي يتضمن البحث السريع في  ا

ي، إالَّ  ضارير األرتحسن كبير في كفاءة التطهير في المرحلة الالحقة. وتتوافق األساليب المستخدمة مع مبادئ تحإلى  ، ما أدى  لهجمات بالقنابل العنقودية

الخطر التي تنطوي على  وتحديد األدلة بشكل مباشر بطريقة أسهل من منطقة    ةمنطقة خطرإلى  لسياق يمكن فيه للموظفين المدربين الدخول    أنَّها مخصصة

 األلغام المضادة لألفراد.ب  تهديد

 

 .السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام لتحسين جودة المعلومات حول موقع مناطق الخطر وتصنيفها  يمكن أن تلجأ إليها  منهجيةهي  إعادة المسح    إنَّ 

  أنشطة المسح غير التقني إلى  إضافةً    ،تطهيرالوعملية    التقني الُمنَجزمسح  التحليل    ، بما في ذلكإجراء تقييم مكتبي شامل  المسح، ينبغي  إال أنه قبل إعادة

ر لعملية المسح غي   واإلبالغ عن المنهجية األكثر مالءمةً الُمحدّدة سابقًا  . ويمكن استخدام هذا التحليل لتحديد مدى دقة مناطق الخطر المشتبه بها  السابقة

ة غير المباشرة والمباشرة لتحديث معايير األدل  خبرة الفريق التشغيلي،  جانب  إلىالمستمدة من التقييم المكتبي،    استخدام المعلومات  التقني الجديدة. ينبغي

المعقولة من    المستخدمة إلعادة تصنيف األراضي وتخفيضها وإلغائها عند االقتضاء. عند القيام بذلك، قد تدخل عملية إعادة المسح في إطار جميع الجهود

المواد  أكثر دقة حول تلوثها بالذخائر ولى معلومات للحصول عا المحدَّدة سابقً  المؤكدة خطورتهامناطق الخطر المشتبه بها أو المناطق  تحديدخالل إعادة 

 المتفجرة.

 

 إشراك المجتمعات في عملية تحرير األراضي 5.3

أّن إلى ونظًرا   .رضتُعتبر المشاركة المجتمعية )المشار إليها عادةً بالتواصل مع أفراد المجتمع(، في معظم الظروف، أمًرا أساسيًا لنجاح عملية تحرير األ

تملك معطيات جوهرية  أن يتم جمع معلومات دقيقة من المجتمعات التي قد ا ، فمن المهم جدً تعتمد على دقّة المعلوماتعملية تحرير األرض العالية الجودة 

من المهّم  . وفي هذا اإلطار،  اضرورًي   ا  . كذلك، يُعتبر ضمان الثقة على الصعيد المحلي في أنشطة تحرير األرض أمرً فيما يتعلق بمواقع المخاطر وطبيعتها 

على أنها   ،خالية من التلوث بالذخائر أو المواد المتفجرة أو األرض التي تم إلغاؤها أو تخفيضها أو تطهيرها  ي المصنفة باعتبارهاضااألرإلى    أن يتّم النظر

على مستوى السلطات الوطنية    مسؤوليةٌ المتضررة، تبرز  تمعات  مجتمع. ونظًرا ألهمية العالقة مع المجالجميع باستخدامها عند إعادتها إلى الآمنة ليقوم  

التواصل مع أفراد المجتمع في أقرب وقت ممكن خالل مختلف أنشطة تحرير   إقامة قنوات ضمانكذلك على مستوى المشغلين للألعمال المتعلقة باأللغام و

 ويمكن تجنُّب  . وبهذه الطريقة، سيحظى المستخدمون النهائيون لألرض بثقة متزايدة في العمليةحفاظ على هذا التواصل في كّل المراحلالي، وضااألر

 مستخدمي األرض المستقبليين. إلجراء عمليات تطهير إضافية بهدف غرس الثقة في نفوس الضغط 

 

)المسح غير التقني والمسح    يضاتحرير األرعمليات  والنوع االجتماعي والتنوع بهدف دعم    الذي يُراعي ظروف النزاعإّن التواصل مع أفراد المجتمع  

ل الحوارالتقني والتطهير(   فيسمح ذلك للمشغلين بجمع المعلومات المكتملة    .ررة وتبادل المعلومات بشكل أكثر فعالية مع المجتمعات المتض  من شأنه أن يُسّهِ

التلوث وطبيعته وتأثيره على مختلف األشخاص. وقد يساعد التواصل    شمواًل لنطاقفهم أكثر  إلى  ذات الصلة من مجموعة واسعة من المصادر، ما يؤدي  

التخفيف من   أيًضا في  التي تمت مشاركتها. ولضمان التخطيط لجميع الجهود المعقولة  بالمعل  ةالمتعلق  المفاهيم الخاطئةالراسخ مع أفراد المجتمع  ومات 

لألعمال المتعلقة باأللغام بوضوح في أي مرحلة من عملية صنع   ةر الوطني ايي د المعحدِّ طة التواصل مع أفراد المجتمع، ينبغي أن تُ وتوثيقها من خالل أنش

عقد اجتماعات مع السلطات المحلية وممثلين من جميع المجموعات المعنية قبل تنفيذ المسح   القرار يجب أن يوضع سجل لمشاركة المجتمع. فيُعتبر مثاًل 

التقني   التقني والمسح  الغير  إلى  بالنسبة  الجيدة  الممارسات  أحد  األدنى،  مشغل،والتطهير  يتعّرف جميع األطراف    بالحدّ  تحرير األرض  إلى  إذ  أنشطة 

أو التطهير، /. وبمجرد االنتهاء من المسح واألراضيمشتركة إذا طرأت أي تغييرات كبيرة في عملية تحرير  تكرار االجتماعات ال  وينبغيالمخطط لها.  

يفهمون نوع العمل الذي تم تنفيذه وفي أي مناطق تم    ،والناجين من الذخائر والمواد المتفجرة  ،نساءً  ورجااًل ،  من الضروري التأكد من أّن أفراد المجتمع

 أي معلومة إضافية ذات صلة. من المساهمة ب حتى يتمكنوا  تنفيذه

 

فيمكن أن تؤدي فترات التأخير الطويلة بين إكمال   .قد يكون توقيت بدء التواصل مع أفراد المجتمع أمًرا بالغ األهمية لضمان ثقة المجتمع في العمل المنجز 

عملية تأخير    كاَن ال بدّ من. وفي حال  المحلية  المجتمعات   لدى  ثقةالقدان  فإلى    ،االمهمة )من خالل اإللغاء أو التخفيض أو التطهير( وتسليم األرض الحقً 

تتبادر إلى لطرح أي أسئلة قد    حتى تُتاح ألفراد المجتمع فرصةٌ   ممثلي المجتمع من كافة الفئات  مع  ، ينبغي عرض وشرح الوثائق الخّطيةالتسليم الرسمية

لألعمال المتعلقة باأللغام وإجراءات التشغيل القياسية، ويُفضَّل إرفاق    ةالوطني   على النحو الوارد في المعاييرتوثيق جميع األعمال بشفافية،    وينبغي.  أذهانهم

، ثائق والتفسيراتبالو  ، ينبغي االحتفاظ بإثبات خّطي عن اإلقرار للمساعدة في الحفاظ على ثقة المجتمعات. وعند اإلمكان  فوتوغرافية   هذه األخيرة بصور

 ممثلي المجتمع. مع تواقيع من

تدريب المناسب حول كيفية إنشاء تواصل فعال يراعي النوع لل   ،والمشغلين المعنيين  ،لغامموظفي السلطات الوطنية لألعمال المتعلقة باأل  وينبغي إخضاع

بما في ذلك   في جميع مراحل عملية تحرير األراضي،  لحة المحليينوأصحاب المص  والُمخِبرين الرئيسييناالجتماعي والتنوع مع المجتمعات المستهدفة  

في    لكّل الفئاتوتعكس متطلبات الوصول    حيث النوع االجتماعي  مندائًما  أن تكون فرق التواصل مع أفراد المجتمع مختلطة    كما ينبغي  .مرحلة التسليم

وتأكيدها إذا أمكن بحضور شخصية    غير ملمين بالقراءة والكتابة، ينبغي شرح الوثائق بشفافيةعند التعامل مع مخبرين أو أفراد من المجتمع  وسياق معين.  

إيصال  /عبارةً عن سجلّ هذه الوثائق    قد تكونقد يكون من الممكن تسجيل صورة وتركها كسجل يساعد في زيادة الثقة(.  )مستقلة ملمة بالقراءة والكتابة  
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مواد الذخائر أو  المستخدم األرض على أنه واثق من عدم وجود دليل على التلوث ب ريخ والموقع أو تأكيد مالك األرض/مع تحديد التا حصول االجتماع    يؤكد

حة حول متطلبات حماية البيانات جراءات التشغيل القياسية مبادئ توجيهية واضية لألعمال المتعلقة باأللغام وإأن تتضمن المعايير الوطن   . وينبغيمتفجرةال

 الشخصية بما يتماشى مع المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام والتشريعات الوطنية ذات الصلة. 

 

 وإيالء المسؤولية تسليم األراضي  .45

مشغل األعمال  إلى  المسؤولية المؤقتة لمنطقة محددة من األرض    على إيالءتقوم عملية إسناد المهام الخاصة بالمسح غير التقني أو المسح التقني أو التطهير،  

قة باأللغام( المسؤولية الكاملة عند تسليم  السلطة الوطنية لألعمال المتعلب   لة عادةً تعيد الحكومة )ممثَّ وعند االنتهاء من المهام المحددة، تس  .المتعلقة باأللغام

تسليم إلى  أن يتم التسليم الرسمي لإلشارة    تحرير األرض في منطقة محددة، ينبغي  المهمة. وبعد االنتهاء من عملية  استكمالاألرض من قبل المشغل بمجرد  

 )أو مالكي( األرض.  مالكإلى المجتمع أو إلى أو الحكومة و/إلى المسؤولية المتعلقة باألرض من المشغل 

 

ت هذه الوثائق أنه تّم تسخير جميع الجهود المعقولة إلزالة التلوث بالذخائر ثِب أن تُ   فينبغي  .بجميع الوثائق ذات الصلةا  أن يكون التسليم الرسمي مدعومً   وينبغي

السلطة    مل المنَجز والتأكد من أنها تستوفي المعايير من قَِبلفحص جميع وثائق الع  . وقبل التسليم، ينبغي االموجود فعاًل أو المشتبه بوجودهوالمواد المتفجرة  

 ما يلي:على الوثائق تشتمل  أن ينبغيلألعمال المتعلقة باأللغام. و الوطنية

 

 المحددة والعمق المحدد(؛  ما تم إنجازه وأين )بما في ذلك المساحة •

 ِنسخ من تقارير المسح؛  •

 (؛الجهة التي أنجزت العمل )الموظفون المؤهلون/المعتمدون •

 ملخص عن المعدات واإلجراءات المستخدمة؛  •

 ؛اوخارجًي ا إثبات على إدارة الجودة داخلًي  •

 ظهر مكان وجودها(؛ تدميرها أثناء عملية التطهير )بما في ذلك خرائط تُ تّم و والمواد المتفجرة التي تم تحديد موقعهاقائمة بالذخائر  •

 أثناء عملية التطهير؛ تفاصيل عن أي وقائع وحوادث حصلت •

 المجتمع واالعتراف بحالة األرض النهائية.والمواد المتفجرة أو من ممثل اعتراف رسمي من المجتمع المتضرر من الذخائر  •

أّن عملية تحرير األرض التي إلى  وتجدر اإلشارة    .ومع ذلك، ال يُستنتَج من تسليم األرض أي مسؤولية شخصية مناطة باألفراد الحاضرين في االجتماع

بشكل فعال، وأّن عملية اتخاذ القرارات قد استندت    ُطبِّقَت على أّن المعايير الوطنية قد    تدقيق للوثائق التي تشكل دلياًل   بشكل صحيح تتضمن مسارفيذها  تم تن 

شخصية( أن جميع الوثائق المطلوبة موجودة  كد ممثل الدولة بصفٍة رسميٍة )وليس بصفته ال األدلة المناسبة. ومن خالل التوقيع على شهادة اإلنجاز، يؤإلى  

 . المنشودةوتم ملؤها بشكل صحيح وتم االنتهاء من العمل وفقًا للمعايير 

 

التوثيق    عملية  تصميم  ينبغيكما    .الوثائق المطلوبةأن يفهموا بوضوح ما هي    من المشغل والسلطة الوطنية/فريق إدارة الجودة الخارجي  كلٍّ   يتعيّن على

  المعنّيين  . وعند الحصول على التواقيع من أفراد المجتمعالمرجوّ المسؤولين واثقين من التوقيع على العمل المنجز إذا تم إنجازه وفقًا للمعيار    تجعل  بطريقة

  عون عليه يوقّ   ما هو المحتوى الذيوالسلطات المحلية ذات الصلة كجزء من عملية التسليم، أو عند نقطة إكمال المهمة، من الضروري أن يفهم األفراد  

آخرين   ل المتعلقة باأللغام تعيين موقّعينعلى السلطة الوطنية لألعما  وفر توقيع أحد ممثلي المجتمع، ينبغيوألي غرض يقومون بذلك. وفي حال عدم ت 

عمليات وترسيخها في إجراءات التشغيل ضمان هذه ال  أللغام أو من قسم إداري آخر. وينبغيممثل من داخل السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة با  :مثاًل   كبديل،

وإدراجها في نماذج عن وثائق   ،عليها  الذين يُشِرفون سلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام والمشغلين المشاركين في عملية التسليم أو  الخاصة بالالقياسية  

 التسليم تكون واضحة ومصممة بشكل جيد. 

 

لتوثيق مثاًل  ، أو  ة محددة، مثل المقاطعة أو اإلقليممنطقة إداري   مكن تطبيق مبدأ "التسليم" للتأكيد على تطبيق جميع الجهود المعقولة فيعلى مستوى أعلى، ي 

عدم إغفال  و تقييمات إضافية لزيادة الثقة لناحيةقرر الحكومات إجراء مسح إضافي أوقد تُ  لية بشكل أفضل.الواردة في االتفاقيات الدو اللتزاماتلاالمتثال 

 فاء جميع االلتزامات الدولية. ي أي دليل وللتأكد من است 

 

 سياسة وطنية رسمية تتناول قضايا المسؤولية  .55

أو  بلدتزام يمكن أن يكون متعلّقًا ب أو واجب أو ال قانونية  أي مسؤولية"إلى   يشير مصطلح المسؤولية، 07.11لقة باأللغام وفقًا للمعيار الدولي لألعمال المتع

حادث أو اكتشاف عنصر مفقود في منطقة ما، بعدم االمتثال لسياسة أو إجراء  وقوع  ما يتعلق بحدث ضار، مثل  وعادةً ما ترتبط المسؤولية في   .منظمة أو فرد

 20".مامتفق عليه

 

جزوا أنشطة  د سياسات المسؤولية الوطنية ضرورية لمعالجة العمليات واآلثار المترتبة على نقل المسؤولية عن المناطق الملوثة من المشغلين الذين أن عَ تُ 

 
  .10، ص.  11، القسم 07.11المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  20
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تهم وأّن ثمة يفهمون مسؤولياوتضمن هذه السياسات أّن جميع المشاركين في عملية تحرير األرض    المحلّية.  الحكومة أو المجتمعاتإلى  تحرير األرض  

لم  إطار متفق  للسماح  المحلية و/عليه  المسؤولية عن األراضالكي األراضي والسلطات  بقبول  باأللغام  المتعلقة  الوطنية لألعمال  السلطات  تم أو  التي  ي 

 تطوير سياسات المسؤولية بطريقة منسقة تحكمها مبادئ أساسية معينة:  األلغام. وينبغيلألعمال المتعلقة ب  ةالوطني  تحريرها، وفقًا للمعايير

 

 .عن سالمة وأمن مواطنيها العامةوفقًا للقانون الدولي، تتحمل الدول المسؤولية  •

  يوافق جميع أصحاب المصلحة المشاركين في عملية تحرير األرض على التعريفات والمعايير الخاصة بجميع الجهود المعقولة المنصوص  •

 ، على أن تكون واضحة وُمعلَنة بشكل جيّد ومحّط اتّفاق بين األطراف.  لألعمال المتعلقة باأللغام ةالوطني  من المعايير عليها في فصول

لضمان قيام منظمات األعمال    ينمستوى المشغلعلى  جودة على المستوى الوطني وال  دارةإل  موثوق وشفاف وموثّق توثيقًا جيّدًا  يتم وضع نظام •

 علقة باأللغام بإجراء عملياتها وفقًا للمعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام وإجراءات التشغيل القياسية المعتمدة.المت 

 

 استخدام مجموعة مشتركة من المصطلحات عند وصف عملية تحرير األراضي   نبغيي .65

  .تُعتبر مقبولة على المستوى الدوليوألنشطة تحرير األرض     واضحةد مصطلحاتٌ حدَّ تُ ،  حول تحرير األرض  IMAS 07.11المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام    في

تتطلب هذه طها بمتطلبات اإلبالغ الوطنية.  كيفية ارتباما يتعلق باستخدام هذه المصطلحات وما تمثله وس فيلتبااال  ربّما يبرز بعضومع ذلك، على المستوى الوطني،  

 ما يتعلق بالمصطلحات والتعريفات التالية: ية لألعمال المتعلقة باأللغام فيالجوانب التفصيلية بعض الشرح في إطار المعايير الوطن 

 ؛المسح غير التقني  •

 المسح التقني؛ •

 ق المنهجي؛ي التحق •

 التحقيق الموجه؛ •

 التطهير؛ •

 ؛وتبويبها  األراضيتصنيف مصطلحات  •

 . والمصطلحات المتعلقة باألدلة •

وقد يكون من المفيد تضمين معجم للمصطلحات   .تعريف أي مصطلحات خاصة بالبلد وربطها بتعريفات المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام عند اإلمكان ينبغي

عند استخدام لغات متعددة في برنامج األعمال المتعلقة باأللغام. والجدير بالذكر أّن الكثير من مصطلحات    ةً معايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام، خاصّ كُملَحق تابع لل

 لها.  خرى، وبالتالي يُعتبر من المفيد شرح المصطلحات الوطنية المعاِدلةاأللغات الإلى المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام ال تُترجم حرفيًا 

 

متوفرة وقد تكون مناسبة للعديد من البرامج الوطنية إذا تم التدريب بشكل مناسب    ة باأللغام المرتبطة بتحرير األراضيمصطلحات المعايير الدولية لألعمال المتعلقإنَّ  

 يستخدموا تعريفات قديمة. لتحقيق جميع ويُعتبر من الجوهري أن يفهم جميع الموظفين التعريفات وراء المصطلحات وأال   .لجميع المصطلحات  الموّحد فهم  اللضمان  

القيام بالتوثيق  هذا يتطلب إطاًرا مرجعيًا مشترًكا. ومن الصعب  من المهم أن نكون قادرين على توضيح ما تم إنجازه ومكان إنجازه وسببه، و  ، الجهود المعقولة وإثباتها

 ق حول المصطلحات الرئيسية المستخدمة. إذا لم يكن هناك تفاهم وتواف ومنح المدراء الثقة للتوقيع على العمل
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 القائمة المرجعية للممارسات الجيدة 
 

أن يكون برنامج   نبغيعناصر المختلفة لهذه القوائم، يإذا تم تنفيذ ال  .تقدم القوائم المرجعية التالية مبادئ توجيهية عملية حول تحقيق جميع الجهود المعقولة

هو عملية مستمرة، ومع بروز    من الجهد لمعالجة مشكلة الذخائر والمواد المتفجرة. إال أّن التعلم  ى معقواًل مستوً   بذلَ قة باأللغام واثقًا من أنه  األعمال المتعل

طور جميع الجهود المعقولة بالتالي مع مرور الوقت في التحليل واإلجراءات. ومن الناحية العملية، ستتالمعلومات الجديدة، يصبح من الضروري إدماجها  

 والمواد المتفجرة.  المتضّررة من الذخائرفي البلدان 

 

 السلطات الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام: 

 

 لألعمال المتعلقة باأللغام  ةر الدولياييمرجع الفصل الوارد في المع النشاط  

)الهيئات الوطنية( المسؤولة  إنشاء المؤسسات ذات الصلة  

إلى هدف التي ت عن إدارة أنشطة األعمال المتعلقة باأللغام

والمتعلقة بالوفاء بالتزامات  البلد  سكانجعل األرض آمنة ل 

)بما فيها التخطيط واالعتماد   الدولية األعمال المتعلقة باأللغام

القدرات  تطوير و األنظمة الوطنية والمراقبة والتدريب ووضع 

 وطنية(. ال

 

 02.10المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 دليل إنشاء برنامج األعمال المتعلقة باأللغام

في   إجراء تحليل شامل للتلوث بالذخائر والمواد المتفجرة 

 .منطقتك من خالل التقييم العام لألعمال المتعلقة باأللغام

 

 02.10المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 دليل إنشاء برنامج األعمال المتعلقة باأللغام

بالذخائر والمواد   به المشتبهتحديد المخاطر المرتبطة بالتلوث  

ر مختلف المجموعات بهذه المخاطر من وكيفية تأثُّ المتفجرة 

 .خالل تحليل للمخاطر

 

 07.14المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 إدارة المخاطر في األعمال المتعلقة باأللغام

 

 

)تشمل   وضع استراتيجية وطنية لألعمال المتعلقة باأللغام 

  وغايات ملموسة وقابلة للقياس( لمعالجة التلوث اأهدافً 

أن تتضمن  بالذخائر والمواد المتفجرة. وينبغي

 .رصدللاالستراتيجية آلية 

 

 02.10المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 دليل إنشاء برنامج األعمال المتعلقة باأللغام

https://www.mineactionstandards.org/fileadmin/MAS/documents/standards/translations/IMAS_02.10_Ed.1_Amendment_3-arabic_01.pdf
https://www.mineactionstandards.org/fileadmin/MAS/documents/standards/translations/IMAS_02.10_Ed.1_Amendment_3-arabic_01.pdf
https://www.mineactionstandards.org/fileadmin/MAS/documents/standards/translations/IMAS_02.10_Ed.1_Amendment_3-arabic_01.pdf
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د  تُحدِّ  باأللغاموضع معايير وطنية لألعمال المتعلقة  

الرئيسية لتحرير األرض،   الشروط والعمليات

متطلبات   :المؤشرات الرئيسية )مثاًل إلى باإلضافة 

العمق، ومعايير أخرى مثل ضرورة أن تكون 

 المناطق خالية من المعادن(.

 

 01.10المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 ألعمال المتعلقة باأللغام تطبيق المعايير الدولية لدليل 

 

 02.10المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 دليل إنشاء برنامج األعمال المتعلقة باأللغام

  

، بما في ذلك الجودة على المستوى الوطنيإنشاء نظام إدارة 

االعتماد الذي ينشئ مسار تدقيق واضح وموثق ألنشطة تحرير  

األرض ويسمح بالمتابعة واستخالص الدروس وإجراء  

 .التحقيقات المتعلقة بتحديد المسؤولية التي يتعين تنفيذها

ا يساهم في التحسين  التأكد من أن نظام إدارة الجودة هذ

واألولويات والمعايير، بما في ذلك الكفاءات   ساليبالمستمر لأل

 المطلوبة لألعمال المتعلقة باأللغام.

 

 07.12المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 إدارة الجودة في األعمال المتعلقة باأللغام

 

 07.11المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 تحرير األرض 

 

 07.30المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 اعتماد منظمات األعمال المتعلقة باأللغام

 

 07.40المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 مراقبة منظمات األعمال المتعلقة باأللغام

 

 

 

يدير المعلومات المتعلقة بتحرير األرض   وضع نظام معلومات 

ويوفر الدليل على القرارات "المنطقية" الصادرة أثناء عملية  

 .تحرير األرض

 

 05.10المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 إدارة المعلومات في األعمال المتعلقة باأللغام 

 

 07.11المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 تحرير األرض 

 

لمنح  واضحة تتعلق بالمسؤولية  وأنظمة وضع قوانين 

المشغلين الثقة لتنفيذ عملية تحرير األرض باستخدام كل  

عواقب غير  الدون وجود مخاطر مرتبطة بمن الجهود المعقولة 

 .المتوقعة

 07.11المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 تحرير األرض 

 

 

 07.14المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 إدارة المخاطر في األعمال المتعلقة باأللغام

 

 07.12المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 إدارة الجودة في األعمال المتعلقة باأللغام

 

نية الواردة  يسترشد باألهداف الوط  إنشاء نظام لتحديد األولويات 

ويرتبط بتقييمات المخاطر المنتظمة   في استراتيجية البلد

  والمعلومات اإلضافية المتعلقة بتأثير الذخائر والمواد المتفجرة

 (. )مثل البيانات المتعلقة باإلصابات

 07.11المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 تحرير األرض 

 

https://www.mineactionstandards.org/fileadmin/MAS/documents/standards/translations/IMAS_02.10_Ed.1_Amendment_3-arabic_01.pdf
https://www.mineactionstandards.org/fileadmin/MAS/documents/standards/translations/IMAS_02.10_Ed.1_Amendment_3-arabic_01.pdf
https://www.mineactionstandards.org/fileadmin/user_upload/translations/IMAS_7.12_1st_Ed_02.pdf
https://www.mineactionstandards.org/fileadmin/user_upload/translations/IMAS_7.12_1st_Ed_02.pdf
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  لنتائج عملية تحرير األرض.  إجراء تحليل منتظم 

 07.12المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 إدارة الجودة في األعمال المتعلقة باأللغام

 

 07.11المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 تحرير األرض 

 

 07.40المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 مراقبة منظمات األعمال المتعلقة باأللغام

 

ل نظام إدارة  من خال تقييم الدروس المستفادة 

في المعايير  الجودة وإدراج الدروس الُمستخلَصة

 . الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام

 07.12المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 إدارة الجودة في األعمال المتعلقة باأللغام

 

 07.40المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 نظمات األعمال المتعلقة باأللغاممراقبة م

 

 07.10المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  لمعالجة التلوث المتبقي.  إنشاء إطار مستدام طويل األمد 

 األرض والتلوث المتبقّي  إلدارة عمليات تحرير المبادئ التوجيهية والمتطلبات

 إدارة المخاطر المتبقية  07.14/01المذكرة التقنية 

لمعرفة   إنشاء عملية تقييم لمرحلة ما بعد تحرير األرض 

كيف يستفيد الناس من األراضي التي تم تحريرها وكيف 

 . يمكن تحسين نظام تحديد األولويات

 07.11المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 تحرير األرض 

 

 07.10المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 األرض والتلوث المتبقّي  المبادئ التوجيهية والمتطلبات إلدارة عمليات تحرير

 

 07.40المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 منظمات األعمال المتعلقة باأللغاممراقبة 

 

https://www.mineactionstandards.org/fileadmin/user_upload/translations/IMAS_7.12_1st_Ed_02.pdf
https://www.mineactionstandards.org/fileadmin/user_upload/translations/IMAS_7.12_1st_Ed_02.pdf
https://www.mineactionstandards.org/fileadmin/MAS/documents/standards/translations/IMAS_07.10_Ed.1_Amendment_6.pdf
https://www.mineactionstandards.org/fileadmin/MAS/documents/standards/translations/IMAS_07.10_Ed.1_Amendment_6.pdf
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 مشغلو األعمال المتعلقة باأللغام 

 

 مرجع الفصل الوارد في المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام  النشاط  

  

قابل  يضمن إعداد سجل إنشاء نظام داخلي إلدارة الجودة

ءات  جرابمراجعة اإل يسمحألنشطة تحرير األرض و  للتدقيق

أو   الدروس المستفادة )ال سيما عند وقوع حوادثإلى  ااستنادً

 متعلقة بالذخائر والمواد المتفجرة(. أحداث

 

 07.12المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 إدارة الجودة في األعمال المتعلقة باأللغام
 

 10.60المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 واإلبالغ عن الحوادث واألحداث التحقيق

 

  

إلثبات االمتثال التنظيمي والتشغيلي   الحصول على االعتماد

 والمعايير ومتطلبات الجودة على المستوى الوطني. للقوانين 

 

 07.12المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 الجودة في األعمال المتعلقة باأللغامإدارة 

 

 07.30المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 اعتماد منظمات األعمال المتعلقة باأللغام

 

  

داخل منطقة   وفهم طبيعة وخصائص التلوثتحديد  

 .العمليات، بما في ذلك التقييم المستمر للمخاطر

  

 

 02.10المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 دليل إنشاء برنامج األعمال المتعلقة باأللغام

 

 07.11المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 تحرير األرض 

 

 07.10المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 األرض والتلوث المتبقّي  المبادئ التوجيهية والمتطلبات إلدارة عمليات تحرير

 

  

  إليها تحديد جميع مصادر المعلومات ذات الصلة والوصول

)بطريقة تراعي النوع االجتماعي والتنوع(، بما في ذلك أي 

سجالت تاريخية متاحة، وبيانات المقاتلين السابقين، ووجهات  

 .نظر السكان المتضررين

 

 07.11المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 تحرير األرض 

 

 07.10المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 األرض والتلوث المتبقّي  المبادئ التوجيهية والمتطلبات إلدارة عمليات تحرير

 

يمكنه تسجيل المعلومات    إنشاء نظام داخلي إلدارة المعلومات 

وتخزينها وتحليلها باستخدام جميع الوسائل المناسبة لتثليث  

 األدلة، وذلك لدعم عملية صنع القرارات الموثقة. 

 

 05.10المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 إدارة المعلومات في األعمال المتعلقة باأللغام  

https://www.mineactionstandards.org/fileadmin/user_upload/translations/IMAS_7.12_1st_Ed_02.pdf
https://www.mineactionstandards.org/fileadmin/MAS/documents/standards/translations/IMAS_10.60.pdf
https://www.mineactionstandards.org/fileadmin/user_upload/translations/IMAS_7.12_1st_Ed_02.pdf
https://www.mineactionstandards.org/fileadmin/user_upload/translations/IMAS_7.12_1st_Ed_02.pdf
https://www.mineactionstandards.org/fileadmin/user_upload/translations/IMAS_7.12_1st_Ed_02.pdf
https://www.mineactionstandards.org/fileadmin/MAS/documents/standards/translations/IMAS_02.10_Ed.1_Amendment_3-arabic_01.pdf
https://www.mineactionstandards.org/fileadmin/MAS/documents/standards/translations/IMAS_07.10_Ed.1_Amendment_6.pdf
https://www.mineactionstandards.org/fileadmin/MAS/documents/standards/translations/IMAS_07.10_Ed.1_Amendment_6.pdf
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في إطار   بشأن صنع القراراتإرشادات واضحة  إدراج

ديد  ، بما في ذلك تحإجراءات التشغيل القياسية

المعتمدين التخاذ  األشخاص األكفاء والمصرح لهم/

 .القرارات الرئيسية

 

 07.12المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 إدارة الجودة في األعمال المتعلقة باأللغام

 

  

 07.30المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  

 اعتماد منظمات األعمال المتعلقة باأللغام

 

  

وفقًا التأكد من تسجيل جميع مراحل عملية تحرير األرض 

عمال المتعلقة باأللغام )أو المعايير الدولية  ألللمعايير الوطنية ل

لألعمال المتعلقة باأللغام في حال عدم توفر المعايير الوطنية  

 لألعمال المتعلقة باأللغام( والتأكد من تقديم التقارير المطلوبة

السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام   إلى بالسرعة الالزمة

 أو منظمة أخرى مفّوضة. 

 

 07.11المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 تحرير األرض 

 

 

 

 07.30المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام   

 اعتماد منظمات األعمال المتعلقة باأللغام

 

   

 07.10المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 األرض والتلوث المتبقّي  المبادئ التوجيهية والمتطلبات إلدارة عمليات تحرير

 

 
 

  تحرير األرضالتأكد من أن المجتمعات على علم تام بأنشطة 

مليات جمع المعلومات الشاملة قد نُفِّذَت أثناء عملية  ع أنَّ من و

 (.الفتيات والفتيانوالنساء والرجال بإشراك تحرير األرض )

 

 07.11المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 تحرير األرض 

 

بشكل منتظم مع السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة   التنسيق 

لوث بالذخائر  تحسين البيانات المتعلقة بالتفيما يتعلق ب باأللغام

 . تحرير األرضوالمواد المتفجرة و

 05.10المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 
 إدارة المعلومات في األعمال المتعلقة باأللغام 

 

التشغيل القياسية ومراجعتها على أساس  تطوير إجراءات  

منتظم والتأكد من امتثالها للمعايير الوطنية لألعمال  

إدراج الدروس المستخلصة  وذلك من أجل  المتعلقة باأللغام

 .المحّصلة بواسطة النظام الداخلي إلدارة الجودة

بالبلد  صة يُرجى مراجعة المعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام الخا 

 الذي تتم فيه العمليات 

الموظفين من  م التدريب المطلوبة لبناء قدراتز  تطوير حُ  

ضمان نشر موظفين أكفاء ومؤهلين لعمليات تحرير  أجل 

 .األرض

 07.11المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 تحرير األرض 

 

  

 07.12المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  

 إدارة الجودة في األعمال المتعلقة باأللغام

 

 
 

https://www.mineactionstandards.org/fileadmin/user_upload/translations/IMAS_7.12_1st_Ed_02.pdf
https://www.mineactionstandards.org/fileadmin/MAS/documents/standards/translations/IMAS_07.10_Ed.1_Amendment_6.pdf
https://www.mineactionstandards.org/fileadmin/user_upload/translations/IMAS_7.12_1st_Ed_02.pdf
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 07.30المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 اعتماد منظمات األعمال المتعلقة باأللغام

 

إلى   إدخال التكنولوجيا المناسبة والمنهجيات المبتكرة 

 .العمليات لتعزيز اإلنتاجية والسالمة
 10.10المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 المتطلبات العامة –الصحة والسالمة المهنية 

 

 10.20المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 سالمة موقع العمل بإزالة األلغام 

 

 10.30المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 معدات الوقاية الشخصية 

 

التأكد من أن العمل يتماشى مع التشريعات والسياسات   

)بما في ذلك االستراتيجية الوطنية لألعمال المتعلقة   الوطنية

 باأللغام(. 

بالبلد  صة يُرجى مراجعة المعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام الخا 

 الذي تتم فيه العمليات 

 10.10المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام  .في جميع مراحل عملية تحرير األرض حماية موظفي المنظمة 

 المتطلبات العامة –الصحة والسالمة المهنية 

 
 

 07.14المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 المتعلقة باأللغامإدارة المخاطر في األعمال 

 
 

 10.20المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 إزالة األلغامب  العمل قعسالمة مو 

 

 

 10.30المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 معدات الوقاية الشخصية 

 

https://www.mineactionstandards.org/fileadmin/MAS/documents/standards/translations/IMAS_10.10_Ed.1_Amendments_5.pdf
https://www.mineactionstandards.org/fileadmin/MAS/documents/standards/translations/IMAS_10.10_Ed.1_Amendments_5.pdf
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 الملحق أ

 21التطبيق وضع جميع الجهود المعقولة في السياق: أمثلة على 
 

 من التطبيق الجيد والسيئ لجميع الجهود المعقولة. والجدير بالذكر أّن األمثلة على جميع الجهود المعقولة إّن األمثلة على تطبيق جميع الجهود المعقولة توضح كاًل 

 .وهمية المذكورةمن مختلف السياقات الميدانية مع العلم أّن البلدان المستمدّة الخبرة إلى تستند 

 

أّن األمثلة ليست شاملة  إلى  وتجدر اإلشارة    ."ج"، أمثلة جيدة عن تطبيق جميع الجهود المعقولةالبلد  ، أي البلد "أ" والبلد "ب" وثالثة األوائل ال   ةر البلدان الوهميظهِ تُ 

تختلف الظروف في مواقف الحياة الواقعية مع اختالف السياق ويجب معالجتها كيفية معالجة المواقف المماثلة.  حول    إرشاديةوال يُقصد بها أن تشّكل مبادئ توجيهية  

 ، البلد "د"، فيقدّم أمثلة على األماكن التي لم يتم فيها تطبيق جميع الجهود المعقولة. الرابع وفقًا لخصوصيات الحقائق المتوفرة. أما البلد الوهمي 

 

 ارسة الجيدةالمم -البلد "أ" 
 

بما في ذلك األلغام المضادة لألفراد.   ، سلحة التقليدية إلى استخدام األالنزاع  في    الطرفان الُمشاركان  لجأوقد    .حربًا أهلية امتدّت على عشر سنوات  البلد "أ"شهد  

ي ذلك حقول األلغام المشتبه بها والمعروفة على طول الخطوط بما ف  ،ملوثة بالذخائر والمواد المتفجرة  البلد وهيوبعد انتهاء النزاع، تّم ترك أجزاء كبيرة من  

المجتمعات المتضررة إلى  قدم المجتمع الدولي المساعدة الطارئة    ، الملوثة بالذخائر غير المنفجرة. في البداية   عةالشاسمناطق القتال  إلى  األمامية الرئيسية، إضافةً  

الطارئ للطرق والمناطق   من النزاع وشملت التوعية بمخاطر الذخائر والمواد المتفجرة، والمساعدة الطبية الطارئة للمصابين بالذخائر والمواد المتفجرة والتطهير

إدارة هذه    الضرورية المعلومات بهدف  إنشاء نظام فعال إلدارة  إنشاء    واستمرَّ عمله  ، األنشطةلتوفير االستجابة اإلنسانية. وتم  البرنامج. وتم  في جميع مراحل 

ا أنشطة األعمال  إدارة  المؤسسات تدريجيًا  المتفجرة وتولت هذه  بالذخائر والمواد  التلوث  بالتعامل مع مشكلة  المكلفة  الوطنية  لمتعلقة باأللغام ومهمة المؤسسات 

 اإلشراف عليها. 

 

 اعتبارات إدارية

 التخطيط االستراتيجي 

لهيئات المعنية، بما في ذلك بإنشاء ا  الحكومة  قياموتم تقديم المساعدة الطارئة فور انتهاء النزاع. وبعد    "أ"، تم إجراء تحليل أولي للتهديداتفي البلد   •
.  مسح بناًء على المعلومات التي تم جمعهاأعمال الالسلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام، تم إجراء تقييم عام لألعمال المتعلقة باأللغام، وتم إجراء  

محددة    قة باأللغام، بما في ذلك إطار المراقبة مع أهدافالتخطيط االستراتيجي لتحديد أهداف البرنامج الوطني لألعمال المتعل  كذلك، تم إجراء عملية
تزامًنا  في عملية تحرير األرض. وبعد انقضاء العامين األولين من برنامج األعمال المتعلقة باأللغام، تم تنفيذ مراجعة لالستراتيجية    المحرز  تقدمتتعّلق بال

  بالذخائر األهداف الموضوعة. ونظًرا للتقدم البطيء في تحرير المناطق الملوثة    رنة معمع حلول منتصف مدة البرنامج، وتم قياس التقدم الفعلي بالمقا
، بما في ذلك العمق  المرتبطة بتطهير ساحات المعركة  معايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام وإجراءات التشغيلللغير المنفجرة، تم إجراء مراجعة  

من النقاشات مع مشغلي األعمال المتعلقة باأللغام وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين، تم اتخاذ القرار المحدد للتطهير تحت السطح. وبعد الكثير  
 العمق المطلوب في عمليات تطهير ساحات المعركة.من قبل السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام لتقليل 

 

 إدارة الجودة 

وشمل نظام إدارة الجودة الذي أنشأته السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام تقديم    .األلغام  مجتمع تمت فيه عمليات إزالة  تم العثور على لغم بالقرب من •
البلد   والجدير بالذكر أّن سياسة  تقارير إنجاز مفصلة لعمليات التطهير، بما في ذلك الحدود الدقيقة ألعمال التطهير وموقع األلغام التي تم العثور عليها.

  استنادًا إلى تحقيق أولي بقيادة السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام.  طوات الضرورية المطلوبة إلكمال  قد حددت الخ  الخاصة بتعيين المسؤوليات
أّن اللغم الذي تم العثور عليه كان خارج المناطق  أن يتوّصل إلى خالصة واضحة ب التحقيق المتعلقة باأللغام، استطاعَ  التقارير التي قدمها مشغل األعمال

من أي مسؤولية عن تفويت لغم خالل عملية المتعلقة باأللغام  مشغل األعمال  مح ذلك بتبرئة  التي ُطلب أن يتم تطهيرها. وقد س  المؤكدة خطورتهااألساسية  
 جوانب المتعلقة بمعايير صنع القرار إللغاء األراضي. ، وتحديدًا اللمتعلق بالمسح غير التقني مراجعة المعيار اإلى  المسألةالتطهير. وأدت 

 

% من المناطق حيث ُأنجزت مهام 60جري للمناطق المطّهرة أّنه لم يتمّ العثور على أّي ألغام في أكثر من  بعد مدة خمس سنوات، أظهر التحليل الذي أُ  •
ذلك، لم تتراجع نسبة المناطق الخالية من األلغام مع مرور الزمن. بعد تحليل المعلومات في قاعدة البيانات الوطنية وعقد  إلى  باإلضافة    نزع األلغام.

منخفضة( زادت من صعوبة إزعاجية ذات كثافة  الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام أّن طبيعة التلّوث )ألغام    ن، استنتجت السلطةرات مع المشغليالمشاو
المناطق و السياق، بسبب حجم  التقني. وفي هذا  التقني والمسح غير  المسح  فيها،    إمكانيةإجراء  البيئية  إليها والظروف  شَكَل نازعو األلغام  الوصول 

دون بأجهزة الكشف عن المعادن الخيارَ المُ  من المعقول توّقع عدم العثور   أنه بالنسبة لمدراء العملياتوعلى الرغم من  األنسب في معظم األحيان.    زوَّ
ر على األلغام في أكثر  أّن عدم العثوقّررت   السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغامغير أنَّ  على ألغام في نسبة من المناطق أعلى من المعدل الطبيعي،  

ما بعد لتحسين المسح غير التقني واستخدام نتائج  م حول جودة المسح. وقد بُذلت الجهود فياهطرح عالمة استفهو أمٌر ي% من المناطق المطّهرة  60من 
لك الجهود على إجراء بحوث مكتبية  . وقد اشتملت تهاكاملالتقني والمسح التقني والتطهير من أجل تحسين عملية تحرير األرض ب  كّل من المسح غير

 دون طيار وأدوات وأساليب ميكانيكية جديدة لتحسين المسح التقني. بباستخدام أدوات جديدة لجمع المعلومات على غرار الطائرات   حيةوتجارب 

 
 المتفجرة.على الرغم من أن هذه األمثلة تستند إلى مواقف حقيقية، إال أنها ال تمثل وصفًا فعليًا ألي بلد متضّرر من الذخائر والمواد  21
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 عملية تحرير األرض

 المسح غير التقني 

النزاع على طول الخط األمامي الرئيسي. وكانت نسبة عالية من سجالت حقول األلغام متاحًة للسلطة الوطنية   يْ طرفَ   األرضية من قِبَل  األلغام  تخدماستُ  •
  قوات حفظ السالم العسكرية التي لألعمال المتعلقة باأللغام، غير أّن بعض عمليات إزالة األلغام قد ُأجريت بعد فترة قصيرة من النزاع، على يد بعض  

 للعمل المنجز. بسجالت محدودة حتفظتا

 

 في عملية المسح غير التقني:  جميع الجهود المعقولةوقد اتُّخذت الخطوات التالية وتّم توثيقها، كحدّ أدنى، لضمان تطبيق 

 

 ؛إجراء تقييم مكتبي بغية تحديد الموقع الجغرافي لكّل سجالت حقول األلغام  -

 م للتأكد من أّي دليل على وجود ذخائر ومواد متفجرة؛مواقع حقول األلغاإلى زيارات ميدانية  إجراء -

الخطرة واأللغام التي تّمت إزالتها واألرض قيد    اطقمن الوضع كّل سجالت حقول األلغام )بما في ذلك حدود  إعداد قائمة محدّثة عن   -
 االستخدام(؛

لقاءات مع    أنواع التلّوث األخرى  جمع األدلة على  - نساء ال متضررة )بما في ذلك  ال  المجتمعاتبالذخائر والمواد المتفجرة من خالل 
كّل المجتمعات  أن يشمل المسح    غينبالناجين من األلغام(. يعن مجموعات متنوعة، على غرار    ونممثلفتيان والفتيات والرجال والو

 . لوث بالذخائر والمواد المتفجرةأدلة على الت لديهاالتي 

 

 لمسح التقنيا

ألغام ظاهرة من مسافة آمنة. وقد استُخدمت هذه المعلومة لتحديد   ايعتقد أّنه  المخبرين الرئيسيين أجساًمالقد رأى فريق المسح غير التقني الذي يعمل مع  •
الوطني المتعّلق بإدارة المعلومات ضمن المعايير الوطنية    المعيار  منطقة مؤكدة الخطورة، تمّ تسجيلها وإدراجها الحًقا في قاعدة البيانات الوطنية، بحسب

، تحقيًقا محدد األهداف سمح بفتح ممرات خرق نحو ، مكّلف بزيارة المنطقة المؤكدة خطورتهاني. بالتالي، أجرى فريق مسح تقلألعمال المتعلقة باأللغام
أغلفة ألغام فارغة وغير مستخدمة، ال تحتوي على أّي مواد متفجرة.   تبيََّن أنَّها في الواقعاأللغام الظاهرة. وعندما بلغت ممرات الخرق األلغامَ الظاهرة، 

ني عن هذه األدلة الجديدة، فتمّ تعليق المهمة بانتظار المزيد من التحقيقات. وقد ُكّلف فريق المسح غير التقني بجمع معلومات  وقد أبلغ فريق المسح التق
  الُجدد الُمخبِرين الموقع برفقة إلى القيام بزيارة إضافية  ام المنطقة أثناء النزاع. وبعدطريقة استخدُمخبِرين جدد يملكون معرفًة مباشرة حول إضافية من 

ثبت أّن أدلة كافية تُ  تمّ العثور عليها الحًقا، أصبح لديهم المكتوبة التيسجالت  الهذه المعلومات مع    النساء في المسح األّول(، وبعد تثليث )لم تتم استشارة 
، قام أخيًرا فريق المسح التي تمّ العثور عليها  المباشرةالمنطقة الخطرة قيد النظر ليست إاّل نقطة تصنيع ألغام مهجورة. وبناًء على األدلة المباشرة وغير  

 المؤكدة خطورتها.غير التقني بإلغاء المنطقة 

 التطهير 

سم،   25اإلشارات حتى عمق    لقياسية أّنه ينبغي التحقيق فيإجراءات التشغيل ا  البلد الواحد. في البلد أ، جاءَ فيغالبًا ما يكون عمق التطهير موحدًا في   •
العثور على  وذلك لضما الوارد فيسم على األقّل،    20المعادن على عمق  كّل  ن  النحو  باأللغام. وبناًء على    على  المتعلقة  الوطنية لألعمال  المعايير 

سم،   15تعديل عمق التحقيق ليصبح  إلى  سم أو أقّل، ما أدّى    10% من األلغام تقع على عمق  99أّن    أظهَر التحليلمعلومات تمّ جمعها عن عمق األلغام،  
بشكل ملحوظ من خالل تقليص الوقت المستغَرق للتحقيق في اإلشارات، في أرض غالبًا ما تكون صلبة ومتراّصة.   من كفاءة العملاألمر الذي يزيد بدوره  

األلغام أعمق    )مالحظة: احتُسب عمق التحقيق من مستوى سطح األرض األصلي، لذلك ارتفع في المناطق حيث توجد أدّلة على الترسب وحيث تُطمر
  من المعتاد، على سبيل المثال على الضفاف بجوار الجسور(.

 

 الممارسة الجيدة  – "ب"  لبلدا

األلغام، بإدارة السلطة الوطنية  ب  وطني لألعمال المتعلقةعاًما. وقد تّم إنشاء برنامج    25منذ    من نزاع مع بلد مجاور  على حقول ألغام قديمة  "ب"  البلدحتوي  ي

إلى الجنوبي الشرقي للبالد،  لألعمال المتعلقة باأللغام، مباشرةً عقب انتهاء النزاع. وفي العقد المنصرم، أدّى ظهور جهة مسلّحة غير حكومية انفصالية، في اإلقليم

 طاٍق واسع. ت العبوات الناسفة المبتكرة على نمخدفترة من االضطرابات الداخلية، حيث استُ 

 

 إدارية اعتبارات 

 التخطيط االستراتيجي 

خطة استراتيجية جديدة قبل سنتين، مكان الخطة القديمة المنتهية الصالحية. وقد بدأ ذلك باستعراض االستراتيجية السابقة وتحليل    وضع، تمّ  " ب"  في البلد •
لتقديرات  المعلومات الرئيسية المتعلقة بمشكلة األلغام ضمن إطار تحليل السياق. وبناًء على مخاوف أصحاب المصلحة المحليين من احتمال عدم دقة ا 

بال للخطة  متعلقة  النهائية  الصيغة  وضع  قبل  وذلك  بها  المشتبه  الخطر  لمناطق  مسح  إعادة  إلجراء  مبادرة  ُنّفذت  لألفراد،  المضادة  باأللغام  التلوث 
تمّ جمعها خالل المسح غير التقني الذي ُأجري على مناطق تُعتبر مناطق خطر مشتبه بها، أّن التلوث  جديدة االستراتيجية الجديدة. وقد كشفت معلومات

تمّ   مّما كان مشتبهًا به في األصل. وقد  أقّل  بالفعل  المضادة لألفراد هو  الجديدة باالستناد    وضعباأللغام  االستراتيجية  أكثر دقة  معلوماإلى  الخطة  ت 
 بتعبئة موارد جديدة إلجراء عمليات التطهير من األلغام بشكل أسرع. "ب" وموثوقية، فسمحت للبلد

 

 إدارة المخاطر 

الية. ، حيث ظهرت مؤخًرا جهة مسّلحة غير حكومية انفص" ب"  ي الشرقي للبلدتحليل شامل للتهديدات في مراكز حضرية في اإلقليم الجنوب  تم إجراء  •
خبرة تقنية في مجال العبوات الناسفة  إلى  الحاجة  إلى  بذخائر ومواد متفجرة من النوع المبتكر. ونظًرا  جديد  تلوث    وقد سمح هذا التحليل بالكشف عن
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لص من العبوات الناسفة المبتكرة إلى جانب تعديالت متعددة  المبتكرة، تمّ تعديل المعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام لتشتمل على فصل يتناول التخ 
في المنطقة المتضررة، بإدراج مفهوم التعرف على العبوات    الناشطةمنظمات األعمال المتعلقة باأللغام،  كّل  ناسفة المبتكرة. وقد ُألزمت  بالعبوات ال   تتعلق

. وخضعت لتواصل مع أفراد المجتمع والتوعية بمخاطر الذخائر والمواد المتفجرة والمسح غير التقنيالخاّصة باالناسفة المبتكرة في مناهجها التدريبية  
تدريبات إضافية تبعًا إلجراء جديد من إجراءات التشغيل  إلى الفرق التي ترّكز على عمليات التطهير في مناطق متضررة من العبوات الناسفة المبتكرة  

 القياسية، تمّ تطويره بالتعاون مع المشغلين وتماشيًا مع المعايير الوطنية المعدّلة لألعمال المتعلقة باأللغام.  

 ة المعلومات إدار

المعلومات • تقييم  البلدلص  المطلوبة  أدّى  الحكومة في  القرار في  التنمية االقتصادية، تحدِّ إلى    "ب"  انعي  تقارير لوزارة  تتداخل إعداد    د األماكن حيث 
الرئيسية مع   التحتية  البنية  بالذالمشاريع  المتفجرة. وقد ساهمتتلوث  المعلومة    خائر والمواد  ى تحسين  التنمية االقتصادية عل  وزارةفي مساعدة  هذه 

العامة المتعلقة باستصالح األرض،    لمتعلقة باأللغام على كّل األشغالالوطنية لألعمال ا  السلطة  التخطيط لمشاريعها كما أصبحت حريصة على إطالع
 لألرض.تحليل تشغيلي لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة ألّي عملية تحرير   لكي يتمّ إجراء

 

 تحرير األرضعملية 

 المسح غير التقني 

ها على يد القوة العسكرية في البالد ألغراض دفاعية، فيما ُوضع  بعضُ   عَ ُوِض   وعة على مقربة من الحدود الدولية.، كانت األلغام موض"ب"   في البلد •
المتجاورين. وقد أتت المعلومات الُمدرجة في قاعدة البيانات  بعضها اآلخر على يد قوات الغزو أثناء احتاللها األرض خالل فترة من النزاع بين البلدين 

تمّ اإلبالغ    قد   عن إعداد خرائط لمناطق واسعة جدًا حيث كان  وأسفرَ   2001 في العام  يَ جرِ أُ لوطنية، بجزئها األكبر، من مسحٍ حول أثر األلغام األرضية  ا
طنية كمناطق خطر مشتبه بها. تمّ تسجيل هذه المناطق في قاعدة البيانات الو عارك.  مواد متفجرة بسبب عدة متلوث بذخائر ووجود  عن استخدام ألغام و

، تمّ تدريبها وفًقا للمواصفات  مختّصة بالمسح غير التقني  % من مناطق الخطر المشتبه بها السابقة، من قِبَل فرق مؤّهلة 10تّمت مؤخًرا إعادة مسحو
ل المتعلقة باأللغام )بالتماشي مع الفصل األخير في المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام، المتعلق بالمسح المحددة في المعايير الوطنية المحدّثة لألعما

تدفع   أدّلة  ما من  أّنه  النتائج  التقني(. وقد أظهرت  تمّ  95الشّك بوجود ذخائر ومواد متفجرة في  إلى  غير  بالتالي،  بها.  المشتبه  الخطر  % من مناطق 
% من المناطق الخطرة. لقد أمضت فرق المسح غير التقني الكثير من الوقت إللغاء العديد من مناطق الخطر المشتبه  95ه ينبغي إعادة مسح  االستنتاج أنّ 

ة لألعمال المتعلقة  المعايير الوطنية المحدّثإلى  األدّلة المحدّثة المباشرة وغير المباشرة التي تمّ جمعها، بالرجوع  إلى  بها بالكامل بشكل تدريجي، باالستناد  
اإلثبات(.    باأللغام حول المسح غير التقني )بما في ذلك جدول من شأنه توجيه عملية صنع القرار بشأن اإللغاء عن طريق تقديم أمثلة ملموسة عن شروط 

ألثر األلغام    تحديدها نتيجًة للمسح األّوليوالتي تمّ    بات من المعقول اآلن إجراء إعادة مسح لكّل مناطق الخطر المشتبه بها في قاعدة البيانات الوطنية
األدّلة المباشرة وغير المباشرة على وجود الذخائر والمواد المتفجرة )على النحو المحدد في المعايير الوطنية  إلى  ، مع التركيز على الرجوع  األرضية 

 وتحديدها ورسم حدودها بدقة أكبر. المحدّثة لألعمال المتعلقة باأللغام( بهدف تأكيد المناطق الخطرة 

 المسح التقني

األهداف على المنطقة المؤكدة الخطورة، من خالل    ا محددعند تحديد منطقة مؤكدة الخطورة، أجرى المشغلون )المعتمدون إلجراء المسح التقني( تحقيقً  •
 أصبح من  تطهير الممرات في المنطقة المذكورة، بهدف جمع األدّلة التي تثبت موقع خطوط األلغام في المنطقة. فور العثور على مسار خطوط األلغام، 

المؤكدة خطورتها المنطقة  تقليص  موافقةً   الممكن  المنهجية  هذه  وقد القت  كبير.  وبشكل  باأللغام  المتعلقة  لألعمال  الوطنية  السلطة  من  تُعتبر،  باتت   
خطوط األلغام  حيث كانت  بصراحة، كطريقة معترف بها إلجراء المسح التقني ضمن إطار المعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام. وفي السياقات  

عمال المتعلقة بدرجة كبيرة من اليقين. كما أّكدت المعايير الوطنية لأل ة خطورتهااطق المؤكدتقليص المنب ات تقضيقرار تمحددة تحديدًا واضًحا، اتُّخذ
  المحدد األهداف للمسح التقني في مناطق الخطر المشتبه بها. وعندما عثرَ  تحقيقعلى إمكانية استخدام كالب كشف األلغام أثناء ال "ب"  باأللغام في البلد

منطقة الخطر المشتبه  إلى  التطهير، باالستناد    معداتبشأن مكان وكيفية نشر    تشغيليثبت التلوث، تمّ اتّخاذ قرار  فريق كالب كشف األلغام على أدّلة تُ 
أخرى   معداتأدّلة، تمّ استخدام    أيّ   العثور علىإلى  يؤدّ التحقيق األّولي باستخدام كالب كشف األلغام    . أّما في الحاالت االستثنائية حيث لمالمخّفضةبها  

تسريع العمليات وسيسمح بتسليم  إلى  أّن المنطقة خالية حًقا من التلوث. وقد أدّى استخدام كالب كشف األلغام كأداة للمسح التقني على هذا النحو    للتأّكد من
 لمحليين بشكل أسرع. األرض للسكان ا 

 التطهير 

األلغام المضادة  التي تحتوي على  عدد من المشغلين يقوم بعملية التطهير، بالتماشي مع متطلبات الجودة المتعلقة بتطهير المناطق    ، كانَ "ب"   في البلد •
  ، المحددة في المعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام. وكان عمل المشغلين جميعهم يخضع لرقابة السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة 72لألفراد من نوع  

المرتبط   الجودة  إدارة  نظام  باأللغامباأللغام، عن طريق  المتعّلقة  لألعمال  الوطني  فُ بالبرنامج  وقد  لغمتِ .  العثور على  بسبب  التحقيق  تمّ    َح  منطقة  في 
بواسطة أجهزة الكشف    موثوقال يمكن كشفها بشكل    72. وبناًء على تحليل األدّلة التي تمّ جمعها، تبيّن أّن األلغام المضادة لألفراد من نوع  "تطهيرها"

جريت  . وقد أظهرت البحوث التي أُ بسبب محتواها المعدني الضئيل، وذلك األعمال المتعّلقة باأللغامعن المعادن التي كانت تُستخدم آنذاك ضمن برنامج 
ني بشكل  كجزء من التحليل المرتبط بالتحقيق أّن نماذج جديدة من أجهزة الكشف عن المعادن، تُستخدم ضمن البرنامج، تمّكنت من كشف المحتوى المعد

معلومات حول مكان عثور فرق التطهير على تلك األلغام في السابق، وقامت السلطة ل للجري تحلي. وقد أُ 72في األلغام المضادة لألفراد من نوع    موثوق
ون بتنفيذها. وَضمَن عمُل  ، وقام المشغلعلى نطاق البرنامجالوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام بإطالق خطة إعادة تطهير بواسطة أجهزة كشف جديدة  

. وحقق البرنامج ذلك عن طريق استخدام معلومات  جميع الجهود المعقولةاأللغام، في هذا السياق، تطبيق  المشغلين والسلطة الوطنية لألعمال المتعلقة ب
تحديث اإلجراءات التشغيلية والمعدات وفًقا للمخاطر المحددة. وال يمكن اعتبار عمل السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة  إلى  تيحت حديًثا وتحليلها، ما أدّى  أُ 

تجّنب المزيد من الحوادث   التي تكفل  عناصرالدقيقة إاّل عنصًرا هاًما من   موثوقةباأللغام لضمان وضع خطة تعالج المناطق التي سبق تطهيرها بمعدات  
 .يع الجهود المعقولةجموتطبيق 

 

 الممارسة الجيدة  –البلد "ج" 

 ذخائر الشديدة االنفجار والجوية القنابل القصفًا جويًا لمدة طويلة تجاوزت العشر سنوات. وكان القصف يشتمل على طائفة من الذخائر، ال سيّما  "ج" البلد قد شهدَ ل

تلوث مناطق واسعة من البالد، من بينها أراٍض زراعية وقرى وطرق وغابة أساسية،  إلى  قابلة لالنفجار. وقد أدّى القصف    فرعية تحتوي على ذخائر  التي  عنقودية  ال
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. وقد لوحظت مستويات عالية من التلوث عند مفترقات الطرق والمعابر ومواقع الجسور. وقد قام كّل من السكان المحليين فرعية غير منفجرةبذخائر  معظمها  

طهير فحسب، بل العسكرية بتطهير أّولي أثناء النزاع ومباشرةً بعده. وبعد بضعة عقود، أتت جهات فاعلة دولية لمساعدة البالد، ليس في جهود المسح والت   والجهات

 أيًضا.  المناصرةفي جهود مساعدة الضحايا ووضع ركائز 

 

 إدارية اعتبارات 

  التخطيط االستراتيجي

. فكانت الجهات المانحة تودّ رؤية المزيد من  أقّل يقيًنابعد عدة سنوات من المساعدة الدولية، بات التمويل للمسح والتطهير من مخلفات الذخائر العنقودية   •
التأّكد من أّن منطقة ما مطّهرة،    إلىترمي    المبنيّة على الطلب والتيتطهير  الالتقدم في عمليات تطهير المناطق التي تُعرف بأنها ملّوثة، وليس في عمليات  

، ه ل ينبغي تطهيربصرف النظر عّما إذا كان قد تمّ العثور على أّي أدّلة فيها. في الواقع، كان الهدف يتمثل في تطوير مرجعية دقيقة للتلوث الذي ال يزا
ع السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام، طّور المشغلون ليكون من الممكن تطوير استراتيجية تساهم في إنجاز التطهير بأسرع ما يمكن. وبالتعاون م

. وُعرف المسح القائم الهجمات بالذخائر العنقودية تحديدًا دقيًقاعلى األدّلة، لتحديد المواقع الملّوثة من جّراء  القائمالمحليون والدوليون معًا نظاًما للمسح 
، ُأدمج عنصر المسح في 2كم  1000". وبسبب طبيعة التلّوث الواسع النطاق، والذي طال أكثر من  على األدّلة باسم "مسح مخلفات الذخائر العنقودية

ا  الستراتيجية تماًما كعملية التطهير الالحقة. وفور تطوير مجموعة بيانات تبيّن المناطق التي تمّ مسحها مسًحا تقنيًا وتطهيرها تطهيرً التابعة ل  عملالخطة  
فع  رسم التوقعات بشأن سرعة عمليات المسح والتطهير ومستويات التمويل، بغية د   لألرض(، أصبَح باإلمكان  مصّنفة بحسب األنواع المختلفة)الحًقا  

 الذخائر العنقودية.  بشأن تفاقيةاالالبالد نحو إتمام المادة الرابعة من 

 إدارة الجودة 

في جميع المستويات. في الواقع، أجرى المشغلون أنفسهم عملية إدارة الجودة، بما في ذلك عملية مراقبة    "ج"  بلدلقد تم دمج نظام إدارة الجودة في ال •

إلى  األراضي المطّهرة. كما قامت السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام بزيارات ميدانية شهرية  مجموع  % من  10الجودة القياسية لحد أدنى يبلغ  

بق في الكثير من األحيان. وفي حين كان مديرو الجودة في السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام صارمين في تحديدهم  المشغلين، بدون إعالن مس

بأنفسهم مع المشغلين ومساعدتهم على التحسين. وقد تم تشجيع المشغلين الذين حددوا األخطاء    التعاون   قائمة علىلحاالت عدم المطابقة، سادت ثقافةٌ 

 .الجودة في جميع جوانب العمليات الميدانية العمل هو جهد جماعي من أجل رفع منسوب بأن هذا بالشعور

ة الجودة على واألهم من ذلك، لقد كان عمل موظفي إدارة المعلومات وموظفي العمليات معًا من أجل تحليل البيانات أحد العناصر الرئيسية في نظام إدار •

التحقق من دقة التقارير التشغيلية وتقديم المشورة لموظفي إدارة    طوياًل فيا  المتوقع أن يقضي كبار موظفي العمليات وقتً جميع المستويات. وكان من  

وصواًل  أدنى المستويات    وقد كانت جودة البيانات مسؤولية الجميع، بما أنه يتم إدخالها بدًءا من  المعلومات بشأن التقارير التي يجب إعادة التأكد منها.

 قاعدة بيانات وطنية توّفر للسلطات الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام والجهات المانحة أساسًا موثوًقا به تُبنى عليه القرارات.لى إ

 

 عملية تحرير األراضي 

 المسح غير التقني 

ألول مرة في البالد. ولم يقدم المسح،    لعملاألجنبية في ا أجرت منظمة دولية غير حكومية نوعًا من المسح على المستوى الوطني عندما بدأت المنظمات   •

وقد أدى   موجودٌ فيه.المكان الذي يُعتََقد أن التلوث  إلى  الذي ُوِصَف بأنه شكل من أشكال التقييم العام لألعمال المتعلقة باأللغام، سوى إشارة عامة جدًا  

َر أنَّ احات التي يُعتََقد أنها ملوثة. وبعد عقتضخيم المسإلى  ذلك   إعادة إجراء مسح كامل على المستوى الوطني، مع  إلى  هناك حاجة    دين تقريبًا، تَقرَّ

 مسح مخلفات الذخائر العنقودية. خضوع جميع فرق المسح لبرنامج إعادة تدريب موّحد، موجه نحو دعم عملية 

ال  • المسح غير  تكليف فرق  تم  لتحديد  المواد  الذخائر وبال   المرتبطةتقني بتحديد جميع األدلة  وفي حين  فقد أعطيت األولوية  الذخائر  متفجرة،  مخلفات 

ة  تأثير االجتماعي واالقتصادي األكبر. أعطت فرق المسح غير التقني األولويوكان له ال ، ألن هذا النوع من التلوث كان األوسع نطاًقا في البالدالعنقودية 

 ق. وكانت فرحولها  استخدامها إلجراء مسح تقني  مخلفات الذخائر العنقوديةق مسح  ، بحيث يمكن لفرالعنقوديةمخلفات الذخائر  لجمع أدلة موثوقة على  

ما إذا كان من المحتمل أن يكون قد تم نقل مادة مبلغ عنها من موقع هجوم بالذخائر العنقودية  ا جيدًا، وقادرة على تحديد  المسح غير التقني مدربة تدريبً 

 .مكان وقوع هجوم بالذخائر العنقوديةإلى تلت الحرب، أو ما إذا كان هناك افتراض منطقي بأن هذه المادة تشير   خالل العقود التي

ع حيازات األراضي  وحدة القروية، التي ال تضم فقط المساحة التي تحتوي على المباني في القرية ولكن جميالهو    "ج"  للحوكمة في البلدوكان أدنى مستوى      •

عيد مسح جميع المقاطعات  أن أُ إلى  في كل مقاطعة  و   إقليمكل    واحدة تلو األخرى، فيالقروية،   عملت فرق المسح غير التقني على كل وحدةالمرتبطة بها.  

 البالد. المتضررة في 

 المسح التقني

دكانت فرق مسح مخلفات الذخائر العنقودية تتأّلف من أقسام من أربعة مفتّشين، يرأسها قائد القسم،  • بأجهزة كشف خاصة بأعمال تطهير   وكلٌّ منها ُمزوَّ
القادة   عيّنالموارد. وقد  الفائدة القصوى من تحقيقعمل عدد من األقسام برفقة مسعف، وذلك من أجل مراقبة  الِفَرققادة  بإمكانساحات المعارك. كان 

دقيقة. عموًما، كان المفتشون   30(، من الممكن تفتيشها في غضون  2م2500)أي    2م2x50م50األقسام المختلفة للعمل في مربعات تفتيش تبلغ مساحتها  
كان إذا  ما  متأتية من ذخائر    فرعيةهناك ذخائر    تيحددون  أو شظايا  الذخائر    10-05منفجرة في غضون    فرعيةغير منفجرة  نظًرا لطبيعة  دقائق، 

لم تكن الغاية تحديد كّل مواقع التلوث ضمن المربع وال تطهيرها، بل التأكد مّما إذا كانت موجودة، وذلك لتحسين العنقودية المستخدمة في النزاع. و
 حقة. استهداف عمليات التطهير الال

فمُ   تم تحديد • لكترونية على أجهزة لوحية للتأّكد مّما إذا كانت المربعات قد ُفتّشت  اإلنماذج  اللكّل مربّع تفتيش. كان قادة الفرق يستخدمون   محدّد  موقع  عّرِ
م نظام رمزي باأللوان لتحسين  خد استُ مرفقة بشبكة. و عالية ذات جودةُمعاد تقويمها واسطة صور ب بشكٍل مرئيوما كانت النتيجة. كانت النتائج تُعرض  

ا باللون  الملوثة  المربعات  فكانت  بصريًا،  المناطق  التحديد  باللون  شظايا  على  العثور  تمّ  حيث  المربعات  كانت  فيما  )الكهرماني(،    برتقاليألحمر، 
المناطق الملّونة باألحمر، وفي بعض    م مضلعات صغيرة نسبيًا حول مجموعات والمربعات حيث لم يتمّ العثور على أّي أدّلة باللون األخضر. وكانت تُرس

 لي، لتحديد مناطق مؤكدة الخطورة جاهزة للتطهير. الحاالت، حول المربعات الملّونة بالبرتقا
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العنقودية، معالجة الكميات الكبيرة من البيانات المحصَّلة بطريقة فعالة. وكان ذلك يتطلب    ذخائروكان السّر لنجاح المسح التقني للعثور على مخلفات ال •
للعمليات   الذي    فريق  من جانبدعًما وثيًقا  المعلومات  الت األدلّ   استخدمَ إدارة  التقني وة  المسح غير  فايل" مستخدِ ي جمعتها فرق  ًما  رسمها في "شيب 

الجغرافية  المعلومات  إنشاء مربعات في  ، برمجيات نظم  إلى  تمّثل نقطة االنطالق ألقسام    باإلضافة  لكّل مربّع نقطة مركزية  المجاورة. كان  المنطقة 
يدوية لتحديد المواقع لكل قسم، ما يسمح لفريق مسح مخلفات الذخائر العنقودية بالتفتيش في   توحدا قائمة بالنقاط المركزية على    تنزيل التفتيش. كان يتمّ 

حقيقي في العمل  ال تنسيق  الجانب  إلى  مسح مخلفات الذخائر العنقودية تطبيق التكنولوجيا،    دَ اإللكترونية، جسَّ بالغ  اإلالمكان الصحيح. فمع استخدام نماذج  
 لتلوث بمخلفات الذخائر العنقودية بشكٍل دقيق. مكان افريق العمليات وفريق إدارة المعلومات، لتحديد  بين

 

 التطهير 

ما يقارب إلى    التطهير التي تُجرى في مواقع لم يُعَثر فيها على ذخائر فرعية  عملياتالمسح التقني، تراجَع عدد  كانت تسترشد ب عمليات التطهير  بما أنَّ  •
أّن الفرق  إلى  ، تقدًما ملحوًظا بشكل تدريجي، مّما أشار  فرعيةالذخائر  المطّهر/ غرار المتر المربع ال  أظهرت مؤشرات األداء الرئيسية، على الصفر. وقد  

  السكان المحليين. وبعد تفجرات على تنّفذ عمليات التطهير في المكان الصحيح بشكل متزايد، وبالتالي تحدّ، بشكل أسرع، من الخطر الذي تشّكله هذه الم
مناطق الهجمات بالذخائر  تَبيََّن أنَّ المضلعات األخيرة ل،  وجودة على طرف المنطقة المؤكدة خطورتها الم  الفرعيةتطهير مسافات التالشي من الذخائر  

العنقودية. ولكّن حدود التالشي هذه لم تكن مسح مخلفات الذخائر    هي أكبر حجًما من المناطق الضيقة المؤكدة الخطورة الناتجة عنالعنقودية المطّهرة  
الفعلي، والتي كان يُسّجل كّل منها رقميًا. بذلك، كانت   الفرعيةمعايرتها وفًقا لموقع الذخائر  تّمت  سوى ضمانة بأّنه قد تمّ تطهير كّل مواقع الهجمات و

 في هذا المجال.  ميع الجهود المعقولةج دةً جسِّ القرارات المتعلقة بحدود التالشي تُتّخذ على أساس أدّلة قاطعة، مُ 
 

 جميع الجهود المعقولة الممارسة السيئة حيث لم تتم مراعاة  – "د"  لبلدا

اتفاق سالم بينهما عن طريق الوساطة. غير أّن مناطق إلى  حربًا أهلية لمدة ثالث سنوات بين الفئتين السياسيتين الرئيسيتين في البالد، وتّم التوصل    "د"  البلد  شهدَ 

 ذخائر ومواد متفجرة.  معارك النزاع ظلّت ملّوثة بحقول ألغام مضادة لألفراد، وكان العديد من المدن والبلدات الحضرية يُشتبه أو يُعرف باحتوائه على

 

 إدارية اعتبارات 

 التخطيط االستراتيجي 

األعمال المتعّلقة  ، كان المشغلون في مجال األعمال المتعلقة باأللغام ينفذون عمليات تطهير األراضي لمدة سنتين، عقب إنشاء برنامج  " د"  في البلد •
فراد أبطأ  ووفًقا الستراتيجية أّولية ُوضعت لمدة خمس سنوات. وكان التقدم المحَرز في تحرير األراضي المشتبه بتلوثها بألغام أرضية مضادة لأل  باأللغام

مع حلول منتصف   الستراتيجيةإعادة النظر في اإلى    نيدعو  واالقطاع كان  الذين كانوا يعملون في هذامّما كان متوّقعًا. وعلى الرغم من أّن البعض من  
تُراِجعها بعد إتمام ، قررت السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام االنتظار حتى انتهاء مدة الخمس سنوات وإكمال االستراتيجية لكي  مدّة المشروع
  شيرةً ، مُ . وقد ساهم االستعراض عند انتهاء مدة االستراتيجية في تقديم بعض التوصيات، اشتملت على بعض التغييرات في منهجية التطهير الفترة الكاملة

سطة معدات تطهير ميكانيكية  تمّ تطهيرها بوا  المسح التقني وغير التقني، ولكنْ أّنه كان من الممكن تحرير مساحات شاسعة من األراضي عن طريق  إلى  
ي في وقت  ظام تحرير األراضنالتغييرات في بعض    تنفيذ، لكان من الممكن  في منتصف المدة   لالستراتيجية  جري استعراضٌ . فلو أُ  وأقّل كفاءةً كلفةً أكثر  

 التكاليف. مبكر ولكانت قد زادت سرعة التحرير وانخفضت

 إدارة الجودة 

، وفًقا للمعايير الوطنية  السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام تحقيًقا كاماًل   أرض كانت قد ُحررت منذ سنتين. فأطلقت  أحد المزارعين لغًما في  اكتشفَ  •
أّن   تكشف اإلضافية أّن األرض قد ُحررت عن طريق المسح غير التقني. غير أّن التحقيقاتإلى لألعمال المتعلقة باأللغام. وأشارت تقارير إكمال العمل 

م يتمتعوا  لة وأّن بعض أعضاء الفريق لم يحظوا بالتدريب المطلوب ولستكمَ بعض وثائق اعتماد فريق المسح غير التقني الذي حّرر األرض لم تكن مُ 
تحرير إلى  لغام، مّما أدّى  عمليات المسح غير التقني وفًقا للمعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأل  بالخبرة الكافية إلجراء المسح غير التقني. فلم تُنَجز

تحتوي على األلغام. كما وقع حادث آخر، فيما بعد، على أرض كانت قد ُحررت عن    طئة عن طريق المسح غير التقني رغم أنَّهاأراٍض بصورة خا 
غم من إعادة معالجة األرض  بعملية تحرير األراضي، وعلى الرالكثيرين من سّكان المجتمع المحلي    تزعزعت ثقةطريق المسح غير التقني. لذلك،  

ام بالشكل الصحيح، ظّلت مساحات شاسعة من األرض المطّهرة غير ُمستَخدمة لعقود الحقة، حيث كان المزارعون المحليون متخّوفين من وجود ألغ
 أخرى.

 إدارة المعلومات 

عات الحضرية  مباشرةً بعد النزاع، كانت هناك آمال كبيرة في أن يقوم المشغلون في مجال األعمال المتعلقة باأللغام بتحرير األراضي بسرعة في المجتم •
ال األعمال المتعلقة باأللغام  شغلون في مجالم  ، شرعَ إلدارة المعلومات   من النازحين. وفيما كان يتمّ تطوير نظام شامل   هائلةالتي كانت تشهد عودة أعداد  

بأعضاء الفريق،   الخاصة بيانات على الكمبيوترات المحمولةالعلى غرار جداول  بدائية، أدوات تسجيل  بعمليات التطهير واستخدموا في بعض الحاالت
واضًحا أّن    باتَ . وعندما تمّ إطالق نظام إدارة المعلومات،  مصطلحات لم تُحدّد في المعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغامباإلضافة إلى استعمال  

إلى جانب فقدان   األساسيةتسجيل البيانات التي كانت قد استُخدمت لتخزين البيانات المتعلقة بعمليات التطهير كانت تفتقر لبعض المعلومات    ُنُظمبعض  
األحيان في بعض  بعالبيانات  في  المنظمات،  كانت  ذلك،  على  لإلشارة  . عالوةً  نفسه  المصطلح  تستخدم  الحاالت،  أو  إلى  ض  مختلفة،  تستخدم  أمور 

  لم يعد من الواضح ما هي نظام إدارة معلومات مناسب عند بداية العمليات،    األمر نفسه. في الواقع، بسبب عدم وجودإلى  مصطلحات متعددة لإلشارة  
، وحتى في بعض األحيان، لم يعد من الواضح ما إذا  المشتبه بها والمناطق المؤكدة خطورتها  استُخدمت لتطهير العديد من مناطق الخطرالتي  طرق  ال

التطهير لتطهير مناطق ربما   إعادة نشر معداتإلى  كانت بعض المناطق قد خضعت للتطهير أم ال. ودفع ذلك السلطَة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام 
تكاليف    ا أطول مّما كان متوّقعًا، كما أضافتاستغرقت الجهود العامة المبذولة في سبيل تحرير األراضي وقتً خضعت سابًقا للتطهير. ونتيجًة لذلك،  

األلغام. على ميزانية برنامج األعمال المتعلقة بباهظة 
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 عملية تحرير األرض

 التطهير 

سم. والهدف    30لى عمق  ووفًقا إلجراءات التشغيل القياسية، ُوضعت معدات ميكانيكية إلجراء عمليات الحفر في مناطق مؤكدة الخطورة ع  "د"  في البلد •
غام.  سم على األقّل، كما هو محدد في المعايير الوطنية لألعمال المتعلقة باألل 25العثور على كّل األلغام المضادة لألفراد على عمق  من ذلك هو ضمان

سم. ولكن على الرغم من هذا التحليل القائم   20وأظهرت البيانات الالحقة المتعلقة بعمليات التطهير أّنه لم يتمّ العثور على أّي ألغام على عمق أكثر من 
المتطلبات المدرجة في المعايير   فياهل المعلومات الجديدة وقررت أاّل تُعيد النظر  على األدّلة، اختارت السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام تج

على عمق أكبر، ومن   الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام. وكان عدد من المدراء في السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام متخّوًفا من وجود أّي ألغام
القرار السديد بالنسبة للمدراء، ولكّنه  اعتُبر على العمق األكبر  قرار الحفاظ على شرط التطهيرفإنَّ أن يتم تحميله مسؤولية أّي حادث قد يحصل. لذلك،  

التزاماتها المتعلقة بالتطهير، بموجب المادة الخامسة   تمديد  طلب  إلىى المدى الطويل، اضطرت الدولة الحًقا  تأخير عملية تحرير األراضي. وعلإلى  أدّى  
قية حظر األلغام المضادة لألفراد.من اتفا
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 ب  لحق الم

 ( وإرشاديةمراجع )معيارية  

المراجع المؤرخة، ال تنطبق التعديالت  إلى  . وبالنسبة  من خالل اإلشارة إليها في هذا النص  من أحكام هذا الجزء من المعيار تُعتبَر  تحتوي الوثائق المعيارية التالية على أحكام  

عالمنشورات. ومع ذلك،    هذهأّي من  ا على  الحقً التي أُجريت  أو التنقيحات   أطراف االتفاقات القائمة على هذا الجزء من المعيار على النظر في إمكانية األخذ    فإنَّنا نُشّجِ

أحدث إصدار للوثيقة المعيارية المشار إليها. ويحتفظ أعضاء المنظمة الدولية  ب  المراجع غير المؤرخة، يُعَملإلى  بأحدث إصدارات الوثائق المعيارية المبينة أدناه. أما بالنسبة  

 ر األوروبية المعمول بها حاليًا: بسجالت األيزو أو المعايي (IEC)لتوحيد المقاييس )األيزو( واللجنة الكهروتقنية الدولية 

 

 دليل تطبيق المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام؛ 01.10عمال المتعلقة باأللغام أ( المعيار الدولي لأل

 دليل إنشاء برنامج األعمال المتعلقة باأللغام؛ 02.10ألعمال المتعلقة باأللغام ب( المعيار الدولي ل

 ختصارات لألعمال المتعلقة باأللغام؛واال قاموس بالمصطلحات والتعريفات 04.10لألعمال المتعلقة باأللغام ج( المعيار الدولي 

 إدارة المعلومات في األعمال المتعلقة باأللغام؛ 05.10ألعمال المتعلقة باأللغام د( المعيار الدولي ل

 ؛المتطلبات إلدارة عمليات تحرير األرض والتلوث المتبقي المبادئ التوجيهية و 07.10ألعمال المتعلقة باأللغام ه( المعيار الدولي ل

 تحرير األرض؛ 07.11ألعمال المتعلقة باأللغام و( المعيار الدولي ل

 دارة الجودة في األعمال المتعلقة باأللغام؛إ 07.12ألعمال المتعلقة باأللغام ز( المعيار الدولي ل

 إدارة المخاطر في األعمال المتعلقة باأللغام؛ 07.14ألعمال المتعلقة باأللغام ح( المعيار الدولي ل

 اعتماد منظمات األعمال المتعلقة باأللغام؛ 07.30ألعمال المتعلقة باأللغام لمعيار الدولي لط( ا

 مراقبة منظمات األعمال المتعلقة باأللغام؛  07.40م ي( المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغا

 المسح غير التقني؛  08.10ألعمال المتعلقة باأللغام ك( المعيار الدولي ل

 المسح التقني؛ 08.20ألعمال المتعلقة باأللغام ل( المعيار الدولي ل

 ؛رالتوثيق ما بعد التطهي 08.30ألعمال المتعلقة باأللغام م( المعيار الدولي ل

 لغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار؛وضع عالمات مخاطر األ 08.40ألعمال المتعلقة باأللغام ن( المعيار الدولي ل

 متطلبات التطهير؛ 09.10ألعمال المتعلقة باأللغام س( المعيار الدولي ل

 ؛تطهير ساحة المعركة 09.11ألعمال المتعلقة باأللغام ع( المعيار الدولي ل

 بات العامة؛المتطل -الصحة والسالمة المهنية   10.10ألعمال المتعلقة باأللغام ف( المعيار الدولي ل

 ؛سالمة موقع العمل بإزالة األلغام 10.20ص( المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام 

 معدات الوقاية الشخصية.   10.30ألعمال المتعلقة باأللغام ق( المعيار الدولي ل

 : اإلرشاديةالوثائق 

 رموز تحرير األراضي؛07.11/01  أ( المذكرة التقنية

 إدارة المخاطر المتبقية.  07.14/01المذكرة التقنية  ب(

 

هذا  طبعة من هذه المراجع. ويحتفظ مركز جنيف الدولي ألنشطة إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية بنسخ من جميع المراجع المستخدمة في  ينبغي استخدام أحدث نسخة/ 

الموقع    هذا السجل عبرلة والمراجع، ويمكن االطالع على  األدإلى  طبعة من المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام، باإلضافة  بسجل آلخر نسخة/ يحتفظ  المعيار، كما  

 (.  /http://www.mineactionstandards.orgاإللكتروني للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام )
 

قبل بدء برامج األعمال  من هذه الوثائق أن تحصل على نسخ  المهتمة األخرىوالمنظمات  والهيئات المتعلقة باأللغام وأرباب العمل   لألعمالوينبغي على السلطات الوطنية 

   المتعلقة باأللغام.
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