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 12.10 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام

 2017النسخة الثانية: يناير 

 

مخلفات الحرب القابلة التوعية بمخاطر األلغام و 
  لالنفجار

 

 

 

 الهيئة الوطنية المسؤولة:

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب بتفويض من وزارة الدفاع

 دير في المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبللتواصل: نائب الم

quality.assurance@lmac.gov.ly 
 
 

 مالحظة:

 ل المتعلقة باأللغامالمعايير الليبية لألعما هذه الصفحة. تخضعالتاريخ المبين على سارية المفعول ابتداء من هذه الوثيقة تعتبر 
(LibMAS،للمراجعة والتنقيح بشكل منتظم )  فيما يتعلق أحدث نسخة من كل وثيقة استخدام تأكد من الينبغي على المستخدمين لذلك

ت لمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفاالموقع اإللكتروني ليتم نشرها على هي تلك التي  نسخة للمعاييرمعايير. أحدث بال
 www.lmac.gov.lyوعنوانه الحروب 

 
 الطبع والنشرحقوق 

 . (IMAS) المتعلقة باأللغاملألعمال المعايير الدولية باالستناد إلى هذه الوثيقة تم إعداد 

ميع الحقوق ج -2017لحروب. لغام ومخلفات االمركز الليبي لألعمال المتعلقة باألا الحالي إلى في شكلهتعود ملكية هذه الوثيقة 
 محفوظة.

mailto:quality.assurance@lmac.gov.ly
http://www.lmac.gov.ly/
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 تمهيد

الجودة والرقابة و عناصر السالمة  (LibMAC) المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبتبّنى 
ال المتعلقة ير الليبية لألعمفي المعاي (IMAS) المتعلقة باأللغاملألعمال المعايير الدولية التي تمثل جزءا من 

ايير باأللغام وذلك بهدف ضمان محافظة هذه األخيرة على المبادئ المتفق عليها في المبادئ التوجيهية للمع
 المتعلقة باأللغام.لألعمال الدولية 

دعم من وُتشرف لجنة فنية على إعداد مواد المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام ومراجعتها وتنقيحها ب
المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية الموجودة في ليبيا. يمكن االطالع على أحدث نسخة من كل معيار 

 www.lmac.gov.lyعلى الموقع اإللكتروني للمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب 

في  أللغام"ال بد من"، و"يجب"، و"ينبغي" و"قد" في المعايير الليبية لألعمال المتعلقة با يتم استخدام عبارات
جل ه من أاإلطار التالي: يتم استخدام "ال بد من" أو "يجب" لإلشارة إلى أحد المتطلبات، أي أمر يجب القيام ب

ها، ل توفر أساليب أو مواصفات ُيفّض  ضمان االلتزام بهذه المعايير. يتم استخدام "ينبغي" لإلشارة إلى متطلبات،
و مسار تكون مختلفة عندما يتم تقديم أسباب تبّرر لذلك. وتستخدم "قد" لإلشارة إلى أسلوب أيمكن أن ولكنها 

 عمل ينبغي النظر فيه ولكن ليس من الضروري تطبيقه.

 في هذ النسخة من المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام، يشير:
 ة " إلى أي منظمة )حكوميالحرب القابلة لالنفجاراأللغام ومخلفات نظمة التوعية بمخاطر مصطلح "م

 تكون يمكن أن و  ( مسؤولة عن تنفيذ أنشطة التوعية بمخاطر األلغام.أو غير حكومية أو كيان تجاري 
تقوم به كجزء من نطاق أوسع لألعمال أن  كما يمكنالمنظمة متخصصة في هذا النشاط حصريا 

 رئيسية وعناصر الدعم.المقرات ال التوعية بمخاطر األلغامتشمل منظمات لقة باأللغام. المتع

http://www.lmac.gov.ly/


 

 2017النسخة الثانية: يناير  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 12.10 ليبية لألعمال المتعلقة باأللغاملالمعايير ا

 

 2017النسخة الثانية: يناير   12.10 ليبية لألعمال المتعلقة باأللغامالمعايير ال

4 

 . مقدمة1
 األلغام إزالةطر التوعية بمخاالمتعلقة بمتطلبات والمبادئ التوجيهية ال للمنظمات العاملة في ليبيا يوفر هذا المعيار

التنفيذ األدنى من المتطلبات للتقييم والتخطيط و الحد هذا المعيار حدد وي. مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو 
 في ليبيا.بمخاطر األلغام نشطة التوعية أل الفعالواإلدارة والرصد 

من خطر  إلى األنشطة الرامية إلى الحد مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  األلغام التوعية بمخاطرعبارة شير ت
تعزيز بهذه المخاطر و الوعي  زيادةمن خالل  بلة لالنفجارمخلفات الحرب القااأللغام و  بسببالموت واإلصابة 

لفئات اسالمة إلى الرسائل إرسال ية، السلوك اآلمن. وتشمل هذه األنشطة تبادل المعلومات مع المجتمعات المحل
مال عدعم جوانب أخرى من األو  على اإلدارة المسؤولة للمخاطر داخل المجتمعات المعنيةتشجيع ال، المستهدفة

 علقة باأللغام.المت
ررة أن الناس في المجتمعات المتض مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  األلغاممخاطر بالتوعية أن تضمن يجب 

لتصرف يتم تشجيعهم على اأنه و  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارنة من المخاطر الناجمة عن األلغام و على بيّ 
ألنشطة التقليل من افي من التوعية تتمثل األهداف و البيئة. طر على الناس والممتلكات و اخالمبطريقة تقلل من 

لى تساعد عبيئة تهيئة  باإلضافة إلىالعيش بسالم، معه إلى المستوى الذي يمكن للناس التي تتضمن مخاطرة 
ة رب القابلمخلفات الحو لغام األبفرضها التلوث يالتنمية االقتصادية واالجتماعية على الرغم من القيود التي دعم 

 .ماديا حتى تتم إزالة هذه التهديدات لالنفجار
لمتعلقة جزء ال يتجزأ من اإلجراءات ا يفي ليبيا ه مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو مخاطر األلغام بالتوعية 
لى القيام التي تتو  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو مخاطر األلغام بالتوعية أنشطة جميع يجب أن تتم  .باأللغام

مع  . كما يجب التنسيق(LibMAC)م غاألعمال المتعلقة باأللالليبي لمركز بالتنسيق مع الدولية  هات  جبها 
م الستخدااالتي تقوم بها وزارات الحكومة الليبية لضمان مخاطر األلغام المركز أيضا بالنسبة ألنشطة التوعية ب

 .الفعال للموارد

 علقة باأللغامفي األعمال المت مخاطر األلغام. دور التوعية ب2
ادل أن تلعب دورا هاما في اإلجراءات المتعلقة باأللغام من خالل تشجيع تباأللغام بمخاطر يمكن للتوعية 

 المعلومات مع الناس في المجتمعات المتضررة. ويمكن تحقيق ذلك من خالل الوسائل الموضحة أدناه.

 تعميم الرسائل حول السالمة 1.2
التأثير بهدف  الحرب القابلة لالنفجارومخلفات بمخاطر األلغام التوعية المتعلقة بسالمة الرسائل  صياغةينبغي 

التقليل من خطر الموت واإلصابة من إلى بالتالي تؤدي و  جتمعات بطريقة تعزز السلوك اآلمنعلى األفراد والم
سائل اإلعالم و بر أو ع الرسائل من شخص آلخريتم نقل يمكن أن . مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  األلغام

يجب " مثل الملصقات والنشرات. مصّغرةعالم الأو "وسائل اإل اإلعالم التقليديةوسائل و  والراديو( )مثل التلفزيون 
في ليبيا  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو بمخاطر األلغام التوعية المتعلقة بسالمة الرسائل  أن تتم صياغة
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 تشرفالمناهج الدراسية أو الحمالت اإلعالمية التي يمكن أن في  ،ن ذلككلما أمكبطريقة ُتمّكن من إدماجها، 
 المعنية. الوزارات  عليها

 مع البيانات في المجتمعات المعرضة للخطرج 2.2
ة المعرضة مع المجتمعات المحلي مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو بمخاطر األلغام لتوعية جهود ال اإلعدادينبغي 

يضيف يمكن أن ما هو معروف و بعض المعلومات ؤكد تيمكن أن و ع المعلومات التالية. جمبشكل يشمل للخطر 
 :ها معلومات أخرى بعض
  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  األلغاممخاطر معلومات عن 
 ةطير أنها خ تعتبرالتي المناطق  مساحة 
 سكان المنطقة على  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  األلغاممخاطر ر يأثت 
  والحوادثحول الضحايا بيانات 
 المخاطرالمتوفرة عن الحالية علومات الم 
 السلوك اآلمنلومات الحالية المتوفرة عن المع 
 مساعدة الضحاياالحاجيات الخاصة ب 
تدخالت تحديد المزيد من ال علىمساعدة للو  ،م هذه المعلومات لتأكيد وتعزيز المعارف القائمةاستخديتم اسوف 

يم مات لتقيم هذه المعلو استخد ا. يمكن أيضا  فيما يتعلق باألعمال المتعلقة باأللغام ون مطلوبةتكيمكن أن التي 
 .جارمخلفات الحرب القابلة لالنفو  األلغامبمخاطر التوعية غير األخرى األعمال المتعلقة باأللغام ر يأثت

 التواصل مع المجتمع  3.2
ليبي المركز ال من خاللتنسيقه وينبغي  المتعلقة باأللغاماألنشطة بالنسبة لكافة مهم التواصل مع المجتمع 

 لضمان تطبيق نهج واحد متماسك عند التفاعل مع المجتمعات لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب
في  يبيالداخل التواصل مع المجتمع . ينبغي مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  األلغاموعية بمخاطر تالالمحلية و 

ت أو وكذلك اللهجااللغة الوطنية عن طريق أفراد يتحدثون للجماعات الحساسية الثقافية والعرقية اعاة ظل مر 
 .)عند االقتضاء( األخرى  اللغات المحلية

 منظمةّكن متُ  ةبطريق مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  األلغام بمخاطرالتوعية ينبغي التواصل مع المجتمع بشأن 
اتها ممتلكلمجتمعات المتضررة و ل هافهمتطوير  من مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  اماأللغ بمخاطرالتوعية 

لمحلية المجتمعات المتضررة والسلطات التواصل مع المجتمع فرصة ل. كما يتيح هاوأولويات هااحتياجاتو  القائمة
خطيط الت. من المهم فجارمخلفات الحرب القابلة لالنو  األلغاممخاطر بفي أنشطة التخطيط والتوعية  ةشاركللم

شاركة مفي ليبيا لضمان  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو بمخاطر األلغام التوعية لتواصل مع المجتمع بشأن ل
ت الحرب مخلفاو بمخاطر األلغام لتوعية فيما يتعلق با موأولوياته مأفراد المجتمع في تحديد المخاطر الخاصة به

 األعمال المتعلقة باأللغام. ات في مجالاعدوغيرها من المس القابلة لالنفجار
فرصة ال مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو بمخاطر األلغام التوعية التواصل مع المجتمع بشأن  يمكن أن يتيح

على لمجتمعات التواصل اهذا يساعد يمكن أن كما عن األعمال المتعلقة باأللغام. الالزمة معلومات جمع الل
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معلومات جديدة ذات صلة بأي جانب أي  مشاركةمخاطر. يجب الهذه من  للحدّ  ة محليا  تبادل الحلول المناسب
مخلفات الحرب القابلة و المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام إلى  من جوانب اإلجراءات المتعلقة باأللغام

 دون تأخير. لالنفجار

 مإزالة األلغالعمليات  األلغاممخاطر بدعم برامج التوعية  4.2
األراضي.  وتطهير القابلة لالنفجارمخلفات الحرب و إزالة األلغام  ،الترسيم، إزالة األلغام المسح  عمليات شمل ت

 .اهدعم المجتمع لعلى جع تشّ أن في كل هذه األنشطة ويمكن  مخاطر األلغامببرامج التوعية تساهم يمكن أن 
جمع ب ،عمليات المسحدعم ، بهدف القابلة لالنفجار الحرباأللغام ومخلفات مخاطر بالتوعية فرق  تقوميمكن أن 

 المعلومات التي يتم استخدامها في الحاالت التالية:
 تحديد المناطق الخطرة 
  ّالقائمةف على أنواع المخاطر التعر 
 على المجتمع مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو وجود األلغام تأثير  يةفهم كيف،  
 تعلقة ألعمال المامزيد من فيما يتعلق بالتخطيط للأولويات المجتمع تتضمن إنشاء قوائم على دة المساع

 باأللغام.
 على:م الالز الترسيم دعم ، بهدف مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  األلغام مخاطرب التوعيةتعمل فرق يمكن أن 
 عالمات التحذير المحلية حوللومات جمع ونشر المع 
  وجد التي ت يرية الدولية منها والمحلية وعدم االقتراب من المناطقذعالمات التحلل المجتمعالتأكد من فهم

 عليها هده العالمات
  المواداستخدام )بما في ذلك  في مجال الترسيم أولويات المجتمعتتضمن المساعدة في إنشاء قوائم 

 (.هاأو تدمير  تهاأو سرق نزع هذه العالماتخطر تقليص المناسبة التي من شأنها 
وتطهير  فجارمخلفات الحرب القابلة لالنو  األلغام فيما يتعلق بإزالة بمخاطر األلغام التوعية فرق تعمل يمكن أن 
 على: األراضي
 وصول فرق إزالة األلغامبلمجتمع إعالم ا 
  إجراءات السالمة التي سيتم استخدامها خالل عمليات إزالة األلغامبإبالغ المجتمع 
  القترابتحديرهم من امع تطهيرها، المناطق التي تم بالمخاطر و  إزالةبإبالغ الرجال والنساء واألطفال 

 للمناطق التي لم يتم تطهيرها
 أن ى علللمجتمع للتأكيد و ، بما في ذلك وضع تدابير لبناء الثقة التي تم تطهيرها تسهيل تسليم األرض

 ، آمنة فعالصبحت أاألرض 
  يمكن  عد االنتهاء من أنشطة إزالة األلغام.العودة إلى المجتمعات بمتابعة عبر مسح للعمليات إجراء

 من قبل على النحو المالئم ستخدمأو إذا كانت تُ  مستخدااألرض آمنة لال تتحديد ما إذا كانلذلك 
 المستفيدين المستهدفين.

 على:المتفجرة  ةر يالتخلص من الذخعلى صعيد  مخاطر األلغامبالتوعية تعمل فرق يمكن أن 
  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارول المهام في مواقع حجمع وتقديم المعلومات 
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  في المواقع المعنية  المهامالخاصة باإلبالغ دعم تطوير نظم  
  داخل المجتمعات المحليةالمعنية المواقع في مهام المسؤولة عن التسهيل عمل فرق العمل،  
 ُيطلب  عندماالوقت المناسب  فيالمعنية المواقع في مهام المسؤولة عن الفرق العمل استجابة تأكد من ال

 منها الحضور 

 لمساعدة الضحايااأللغام مخاطر بالتوعية دعم برامج  5.2
 :ما يلي تشمل مساعدة الضحايا

 المصابين من المناطق الخطرة الءخإ 
  حاالت الطوارئ الرعاية الطبية في و الرعاية الطبية المستمرة توفير 
 إعادة التأهيل البدني 
 جتماعيالدعم النفسي واال 
  واألشخاص ذوي اإلعاقةمن الحوادث االجتماعي واالقتصادي للناجين  دماجاإلإعادة 

إتاحة كافة هذه المعلومات ويجب  مصابينهو جزء أساسي من دعم ال مصابينجمع وإدارة المعلومات حول ال
 .لمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبل

 :أيضا   رمخلفات الحرب القابلة لالنفجاو  األلغام مخاطر بيعملون في أنشطة التوعية الذين األفراد على ينبغي 
  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو جمع البيانات حول ضحايا األلغام   
 مصابينتحديد القدرات المحلية لمساعدة ال 
  حاجة إلى المساعدةم بالذين هتحديد الناجين  
  لكل من يحتاج إليها  ات المتوفرة داخل ليبياحول المساعدلة توفير معلومات مفّص 
 التنسيق مع مراكز إعادة التأهيل البدني عند الضرورة 
 لعالجامركز وإلى من  تهمأسر وأحد أفراد  نتسهيل نقل الناجي 
 ممكنا النظر في توظيف الناجين كلما كان ذلك 

  المعلوماتوإدارة تقييم ال. 3
من أجل  الحتياجاتللى تقييم دقيق إ مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  ماأللغامخاطر بستند التوعية تينبغي أن 

مخاطر الفيما يتعلق باألولويات  التعرف علىو  هاوتحليل مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  مخاطر األلغام تحديد
 لسبلأفضل اقدرات ومواطن الضعف في المجتمعات المتضررة وتحديد التقييم  ذلكشمل وي .المتعلقة بهاالمحلية 

 لك.للقيام بذ حاجةالبعد تأكيد  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  مخاطر األلغامبالتوعية للقيام بحمالت 
خزين تيجب ه. معنتائج الالمعني ومشاركة مجتمع للحتياجات االجمع البيانات وتقييم وراء ينبغي شرح األسباب 
لقابلة امخلفات الحرب و  مخاطر األلغامبا لتحسين التوعية تم جمعها وتحليلها واستخدامهيجميع البيانات التي 

ب لفات الحر مخلمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام و لعموما توفير كافة البيانات ينبغي في ليبيا.  لالنفجار
لة لقابمخلفات الحرب او  مخاطر األلغامبلتوعية الوطنية لستراتيجية االوضع  ىللمساعدة عل القابلة لالنفجار

  .لالنفجار
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 تقييم االحتياجات إجراء 1.3
لمركز إبالغ اإلى  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  مخاطر األلغامبالتوعية لتقييم احتياجات أي خطة تحتاج 

ة ي الحكومفغيره من الهيئات المعنية مع و بها واالتفاق معه  الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب
مخلفات و  األلغاممخاطر بلتوعية للقيام بنشاط اي يؤكد الحاجة ذتقييم االحتياجات البغي أن يحدد ينالليبية. 

 .لنشاطلهذا احاجة عد هناك ته لم عني أنتتحقق، سوف تالتي عندما  ،الشروط الحرب القابلة لالنفجار
 ي ليبيافعلى المدى الطويل  رمخلفات الحرب القابلة لالنفجاو  األلغاممخاطر بلتوعية لأي نشاط أن يعمل ينبغي 

ة شكل جزءا من مسؤولييرت و . يساعد ذلك على تحديد االحتياجات التي تغيّ حاليةاالحتياجات العلى تقييم 
 .مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  األلغام رمخاطبالتوعية العاملون على  بهايتطلع التي مراقبة ال

لليبي المركز او  ضمن مشاركة المجتمع المعرض للخطرتأن و  شفافة ينبغي أن تكون عملية جمع البيانات وتحليلها
 وغيره من الهيئات المعنية في الحكومة الليبية. لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

. أيضا  سين الجنالالزمة وأن يكونوا بالتناسب من الخبرة بالحتياجات يجب أن يتمتع األفراد الذي يقومون بتقييم ا
 النفجارلمخلفات الحرب القابلة و  مخاطر األلغامبالتوعية المسؤولة عن لمنظمة يضمن التدريب الموّجه ل أنيجب 

 ن الرجال والنساء العاملين:أإجراء عمليات تقييم االحتياجات والخاص ب
 تحليلها واستخدامها يةسبب جمع البيانات وكيف ون فهمي 
  لخطر ال لزوم لهأن ال يكونوا عرضة،  
  انات ع البيجمالمناسب مع المجتمع خالل لمعايير الثقافية واألخالقية الليبية للتفاعل ا مدركين لأن يكونو

 الحتياجات.اوإجراء تقييم 

  مخاطر األلغامبالتوعية  تقييم احتياجات في إطارجمعها تي سيتم البيانات ال 2.3
 :ما يليديد تح أن تساعد علىتم جمعها يالبيانات التي على  نبغيي

 نشاطبالمستهدفة مجموعة الباسم  ين يعرفون ذوال مخاطر بالذين هم في حاجة إلى التوعية  فراداأل 
دهم م تحدياجتماعية أو جغرافية. ويت مجموعةهؤالء باعتبارهم . يمكن تعريف مخاطر األلغامبالتوعية 

د الذين والتي تحدد األفرا مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو األلغام ضحايا  حولمن خالل جمع البيانات 
لقابلة مخلفات الحرب او  وجود األلغاممن  ينتأثر األفراد المو  يخاطرون واألسباب التي تدفعهم إلى ذلك

 طرةخ أنهاقد عتيُ التي المناطق  إلىحركات السكانية الحالية أو المتوقعة تاالنتباه إلى ال. ينبغي لالنفجار
 .أو عبرها

 شمل ييمكن أن وموقعها ) مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  لغاميقية لألحول المخاطر الحقمعلومات ال
 يمترس وأي عالماتفيها يمكن العثور على مثل هذه األجهزة التي لمنطقة ا وصفو ، ةجهز األع ا نو أ لكذ

 .تكون موجودة(يمكن أن أو عالمات تحذير 
  ا تم فيهتي تن الاكماألو  الخطر أكبر المناطق التي يبدو فيهاو  يتعرض فيها الناس لإلصابةالمناطق التي

 المخاطرة أكثر.
 مخلفات الحرب القابلة و  األلغاممخاطر بلتوعية ل القيام بها التي ينبغيواألنشطة المناسبة رسائل ال
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طريقة وأسباب تقييم من خالل المجموعة المستهدفة و حسب هذه الرسائل واألنشطة . تختلف لالنفجار
 .المخاطرة

 ي تغيير السلوك. ينبغعلى أكثر تشجع تي من المفترض أن ال مخاطر األلغامبتوعية لمنهجيات وطرق ا
ة سالموأي استراتيجيات  المنهجيات والطرق  المجتمع المحلي عند تقييم هذهللحصول على آراء السعي 
  . قائمةمحلية 

 المجموعاتا التي تعتمدهطرق الو  الرسائل إلى الفئات المستهدفة يصالقنوات االتصال المناسبة إل 
 للتواصل والتعلم.  المستهدفة

  تم جمعهاتلقي البيانات التي يلو  مخاطر األلغامبتوعية اللتقديم رسائل والشراكات الترتيبات المؤسسية. 
  توزيعهاطرق الموارد المتاحة و. 
 مخاطر األلغامبلتحقيق أهداف التوعية  الالزمة ةالتقريبي الفترة الزمنية. 

 تقييم االحتياجات إجراءطبق على تنالتي المبادئ  3.3
العتماد او  مخاطر األلغامبالتوعية نشاط الخاصة بحتياجات االيجب على األفراد الذين يعملون على إجراء تقييم 

ال بد أن  النتائج، مشاركةو  الفّعالالترتيب ومن أجل التوصل إلى المعلومات الموجودة كلما كان ذلك ممكنا. على 
لبيانات اجمع ب المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبو ية في الحكومة الوزارات المعنتقوم 

 .الشكل المطلوبب
لقابلة مخلفات الحرب او  مخاطر األلغامبجمع بيانات برنامج التوعية األفراد الذين يعملون على  يكون يجب أن 

 يب أخالقيات جمع البيانات. ينبغي الحرصهذا التدر أن يشمل  يجبو  .خصيصا لهذا الغرضمدربين  لالنفجار
مون الذين يقو د فرااألتوقعات بوجود آخرين أو برية دون التأثر بحُ اإلجابة بتم مقابلتهم تألفراد الذين على السماح ل

 البيانات.بجمع 
ابلة قمخلفات الحرب الو  مخاطر األلغامبلتوعية ا إجراء تقييم احتياجاتالتي تعمل على منظمة ال يجب على ال

ف بهديتم لبيانات على أن جمع االمنظمة أن تؤكد توقعات ال يمكن الوفاء بها. يجب عن عبير الت لالنفجار
 فجارمخلفات الحرب القابلة لالنو  مخاطر األلغامبلتوعية في مجال االمجتمع المساعدة على تحديد احتياجات 

 قة باأللغام.المتعل األعمالفي مجال أخرى وأنها ال تحدد أولويات لتدخالت 
ا وفق تصورات ومتطلبات الناسباختالفات  واعيةطريقة باحتياجات الرجال والنساء واألطفال النظر في يجب 

 والتعليمية. عرقيةالو  ية االجتماعية والقبليةوالخلف للعمر والجنس
من  ايكونوا جزءوأن  تهمخصوصيأن يتم احترام  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارحوادث جميع الناجين من يحق ل

 القرارات التي تؤثر عليهم. يجب احترام هذا في جميع األوقات.عملية صنع 
مخلفات الحرب القابلة و  مخاطر األلغامب لتوعيةا إجراء تقييم احتياجاتالتي تعمل على منظمة الال بد أن تقدم 

والسلطات  باأللغام ومخلفات الحروب المركز الليبي لألعمال المتعلقةكافة البيانات التي تم جمعها إلى  لالنفجار
ضحايا السجالت  إال فياألفراد هوية تدل على يمكن أن أخرى مؤشرات أي سماء و األإزالة  يمكن. المعنيةالليبية 
عند  ايمكن استخدامه ةيسرّ  تسجال معها على أنهاتلك البيانات عامل متلقو يحتاجون إلى المساعدة. يتالذين 

الجهات تبادل المعلومات األخرى مع يعمل المركز على  . سوفوتنفيذها الضحايا برامج مساعدةلتخطيط ال
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 حاجة واضحة للبيانات. اكون لديهتاأللغام عندما ة المناسبة ومنظمات مكافحة الحكومي
ب مخلفات الحر و  مخاطر األلغامبمنظمة التوعية الذي أعدته يجب على المركز نشر تقرير تقييم االحتياجات 

 تحليل مناسب للنتائج.باإلضافة إلى  النفجارالقابلة ل

 التخطيط. 4
خطة أن تتضمن في ليبيا  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  مخاطر األلغامبأي خطة للتوعية على ينبغي 

ام قة باأللغالمركز الليبي لألعمال المتعلعنية مع الوزارات الحكومية المال بد أن تّتفق استراتيجية وخطة عمل. 
 مخاطر األلغامبخطة عمل منظمات التوعية ال بّد أن تكون  .االستراتيجيةعلى الخطة  ات الحروبومخلف

ع في العمل لذلك ينبغي التنسيق م ازدواجيةهذه الخطة دون مع  ةسجممن مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو 
مخلفات و  مخاطر األلغامبوعية للتالليبية تكون مدة الخطة االستراتيجية يمكن أن . معنيةالوزارات الحكومية ال

 مخاطر األلغامبخطة عمل منظمة التوعية مدة جاوز تال يجب أن تولكن  طويلة، الحرب القابلة لالنفجار
سب حللمراجعة العمل خطة االستراتيجية و  ةالخط خضعتيمكن أن . شهرا   12 مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو 

 الستدامةاتحقيق أجل ومن  .مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  ر األلغاممخاطبالتوعية نشاط تقييم  عادةالحاجة إل
ة رب القابلمخلفات الحو  مخاطر األلغامبالتوعية بالجهود المبذولة لتعزيز قدرة المجتمع على القيام تكثيف ينبغي 

فات مخلو  لغاممخاطر األبإدارة المخاطر جزءا ال يتجزأ من أي خطة عمل للتوعية  أن تكون وينبغي  .لالنفجار
 .الحرب القابلة لالنفجار

 
 مركزعمل الالخطط االستراتيجية وإجراءات ات مع المجتمعفي األلغام األعمال المتعلقة بخطط يجب أن تتكامل 

 .عنيةوالوزارات الحكومية الم الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب
 

لمخاطر اإدارة بشكل أساسي على  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  مخاطر األلغامبلتوعية ا مشروع وبرنامجيقوم 
 .جارمخلفات الحرب القابلة لالنفو  األلغامالمخاطرة فيما يتعلق ب أسباب فهمتحديد األطراف التي تخاطر و و 

 :ة فئاتأربع إلىاألطراف التي تخاطر  يمكن تصنيف
ب مخلفات الحر األلغام و التي تشكلها مخاطر العن  ا  ال يعرف شيئ)الشخص ن األشخاص غير الواعي .أ

 (.على ذلك أمثلة نموذجيةهم  الجئون أو األطفال الصغارال - القابلة لالنفجار
ل احتماو  مخلفات الحرب القابلة لالنفجاراأللغام و بوجود يعلم الذي )الشخص  نيغير المّطلعاألشخاص  .ب

األطفال و أالبالد  ن داخلو طفال المشرداأل -الذي ينبغي اتباعهال يعرف السلوك اآلمن  هولكن تهار و خط
 (.على ذلك أمثلة نموذجيةاألكبر سنا  هم 

الذكور ن و لمراهقا - اعمد هيتجاهل هيعرف السلوك اآلمن ولكنالذي )الشخص  ون المتهور األشخاص  .ج
 (.على ذلك أمثلة نموذجيةهم  األلغام أو المتفجرات األخرى الذين يلعبون ب

إال خيارات على اإلطالق  يس لديهالذي أمامه خيارات قليلة أو ل)الشخص  ون الُمجبر األشخاص  .د
حتاجون للبحث عن الطعام يالذين و  درجة عاليةبن في المجتمعات المتأثرة و البالغ - مناآلغير سلوك ال

 (.على ذلك أمثلة نموذجيةهم  على قيد الحياة أو المياه ألسرهم من أجل البقاء
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  طر األلغاممخاباعتبارات عامة للتوعية  1.4
د التخطيط بشكل عام النظر في ما يلي عنوينبغي ، مخاطر األلغامبالتوعية نشاط فهم البيئة والتنوع مهم إلجراء 

 بأمان وفعالية:ها ئإجرالضمان  مخاطر األلغامبلبرامج التوعية 
م بالقراءة د أدنى من التعليم، انخفاض مستوى اإللماح - الدول النامية: المعرفة بالقراءة والكتابة .أ

  في نفجارمخلفات الحرب القابلة لالو األلغام  ا تكون غالبا  ماإللمام بمنهجيات التواصل؛ والكتابة، عدم 
 .التي يصعب الوصول إليها المناطق الزراعية النائية

 د.عبر األفرايتم لومات تبادل المعمحدودة؛  ومواردشبكة طرقات  ،بنية تحتية - الدول النامية: الجغرافيا .ب
 تحفظاتالعادية. ل األنشطة تعطّ  ،صعوبة الوصول إلى المناطق المعنيةمخاوف أمنية، : النزاعات .ج

 .جديدةحرب مخلفات و  ألغاملممولين؛ او  المانحين
ب مخلفات الحر و  األلغام الناجمة عن انفجار حوادثال: احتياجات النازحين والالجئين. خطر الحركة .د

  .القابلة لالنفجار
 م أللغالعلى مستوى التعرض الموزعة بين النساء والرجال مختلفة المهام الو وار داألتؤثر : الجنس .ه

م تقدي عندبعين االعتبار بين الجنسين سألة الفوارق ميجب أخذ  .مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو 
 (.واد)اللغة والتقنية والم مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  بمخاطر األلغام رسائل التوعية 

 لحالة. لوفقا  اللغة األنسبو  التقديم واللهجةتحديد طريقة و  التنوع فهم: فة والتقاليد واللغةالثقا .و

 طريقة إيصالها و  األلغاممخاطر برسائل التوعية . 5
 :األلغاممخاطر بالتوعية الخاصة بأنشطة ينبغي إدراج العناصر التالية في استراتيجية االتصاالت 

  التعامل معهالمخاطرة الذي يجب  سلوكتحديد 
 الفئات المستهدفة 
 رسائل السالمة 
 قنوات االتصال  
 وسائل النشر 

 الرسائل صياغة 1.5
األشياء و عليه  تشجيعالي ينبغي ذعلى الجمهور المستهدف والسلوك ال ،إيصالهاالتي ُيراد الرسائل صياغة  توقفت

اسبة منرموز الالرسائل أو أن تكون يجب الجمهور المستهدف لتبني السلوك المطلوب. على التي يحتمل أن تؤثر 
يبي المركز الليبية و الل وزارة التربية والتعليمينبغي على  ،إيجابية. عموما مكان،وعند اإل ،واجتماعيا   ولغويا   ثقافيا  

مخاطر بالتوعية ائل المرتبطة بالرسر وصياغة اختياالمشاركة في  لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب
 م.األلغا
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 لئرساالاختبار  2.5
وال، وفي أفضل األح. كلما كان ذلك ممكناا يصالها قبل استخدامهإليجب اختبار الرسائل والوسائل المقترحة 

لتأكد ن امبطريقة تمّكن ينبغي تصميم االختبار و من الجمهور المستهدف. عّينة مع الرسائل اختبار تم يينبغي أن 
 م.أللغاامخاطر بالتوعية  أو مواد رسائلأن من 

 ةمفهوم 
 ا  جتماعيا ةمقبول 
 مناسبة 
 واقعية 
 مقنعة 

  األلغاممخاطر برسائل التوعية مراجعة وتعديل و رصد  3.5
ع وضفي مرحلة التخطيط. وينبغي رصد نظام  وضعلتقييم فعاليتها. ينبغي  إيصالهاطريقة الرسائل و  رصديجب 

 لتقييم ما إذا كانت الرسائل:نظام الرصد 
  المستهدفة إلى الجماهيرتصل 
  مفهومة ومقبولة 
 يجري العمل على أساسها 

لجمهور يكون ايمكن أن . هاالة كما كان مقررا، يجب إعادة النظر فيفعّ غير  عندما يكون من الواضح أن الرسائل
مخاطر بلزيادة فعالية رسائل التوعية التي يمكن اعتمادها المستهدف في كثير من األحيان أفضل مصدر لألفكار 

 .مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  ماأللغا

 في ليبيا األلغاممخاطر بتنفيذ التوعية . 6
في  النفجارلمخلفات الحرب القابلة و األلغام مخاطر بتنفيذ مشاريع التوعية ب متعلقةمعينة  مسائليحدد هذا القسم 

يا في ليبا الالزمة حالي نفجارمخلفات الحرب القابلة لالو  األلغامبمخاطر ليبيا. ينبغي التخطيط ألنشطة التوعية 
 بمخاطرالطارئة  كون بعض الدروس المستفادة خالل التوعيةتيمكن أن الحتياجات. محكم للتقييم وإخضاعها 

جب أن يولكن  خطيطخالل التة ألخذها بعين االعتبار في ليبيا مناسب مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  األلغام
 المزيد من   ذتنفييها لوالموافقة ع مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  األلغاماطر بمخالتوعية نشطة ألالتخطيط يسبق 

 .الحرب مخلفاتو األلغام بمخاطر لتوعية اأنشطة 

 في المدارسمخاطر البالتوعية  1.6
مخلفات الحرب ، إلى جانب وجود إرث كبير من الناجمة عن النزاع األخيراأللغام مشكلة تعاني من ليبيا بما أن 

 األلغامبمخاطر طويلة األجل للتوعية أن تحتاج إلى خطة من المتوقع فإنه مناطق واسعة، في  ابلة لالنفجارالق
مخلفات الحرب القابلة و  األلغامبمخاطر التوعية المناسب ألنشطة دمج ال يبقى. مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو 
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السلطات الحكومية األخرى مساهمات من عليم الليبية مع في المناهج المدرسية مسؤولية وزارة التربية والت لالنفجار
رسائل التوعية يتم دمج يمكن أن ند االقتضاء. ع المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبو 

كنشاط إضافي حسب  تهاإضاففي المناهج الحالية أو  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  األلغامبمخاطر 
مخلفات الحرب و  األلغامبمخاطر لتوعية لمنظمة وعلى أي  ؛مسؤولية الحكومة الليبيةذلك قى ويباالقتضاء. 

 مع وزارة التربية والتعليم وجميع األطراف المعنية األخرى. التشاور  المشاركة ترغب في  القابلة لالنفجار

 األلغام بمخاطر التوعية العاملين في أنشطة اعتبارات السالمة لألفراد  2.6
 :ال بد أنفي ليبيا، و  األلغامبمخاطر التوعية أنشطة ما يلي على موظفي بق ينط

توجه القبل خطورتها يفهموا و  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  األلغامالمناسب على  التدريب يتلقوا .أ
 مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  لغاماألالمتضررة من مناطق الفي للعمل 

تجلة" عالمات "المر الالمتعلقة باأللغام و  عمالاألالترسيم المرتبطة بظمة جميع أنبعلى دراية وا يكون .ب
 خطرلى وجود إستخدم لإلشارة المحلية التي يمكن أن تُ 

 آمنةبأنها  المناطق المعروف فياأللغام بمخاطر التوعية يقوموا بأنشطة  .ج
منظمة ل التابعالة األلغام إز موقع عند زيارة  موقع العمل )أو ما يعادله(على المشرف تعليمات  وابعتّ ي .د

 األلغاماألعمال المتعلقة ب
 نوا مؤهلينإال إذا كاأو المواد الخطرة األخرى  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو األلغام مع ال يتعاملوا  .ه

 ه ومصّرح لهم ب لذلك

 األلغامبمخاطر التوعية أنشطة تنسيق . 7
من  روبز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحالمركمع بمخاطر األلغام التوعية يجب تنسيق أنشطة 

 .مع غيرها من جوانب األعمال المتعلقة باأللغام هاضمان تكاملأجل 
لفات مخو  لغام األبمخاطر ذلك التوعية  إلدارة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام، بما فيلالمسؤولية الشاملة تقع 

ات غام ومخلفالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللا وزارة الدفاع ومن خاللهعلى عاتق ، الحرب القابلة لالنفجار
لتربية ا ةالوزارات الحكومية األخرى، وخاصة وزار مع  األلغامبمخاطر التوعية مسؤولية . يتحمل المركز الحروب
 اإلعالم.ووزارة والتعليم 

 والتقييمالرصد . 8
 نفجارابلة لالمخلفات الحرب القو  األلغامبمخاطر تجزأ من نشاط التوعية ينبغي أن تكون الرقابة الداخلية جزءا ال ي

ية التوعالتي تعمل في مجال لمنظمة الليبية على خطة اوزارة التربية والتعليم  توافقالمخطط له. يجب أن 
مل عي التقدم المحرز فعلى أن تعمل الوزارة على مراقبة  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  األلغامبمخاطر 
 المنظمة.

مخلفات الحرب القابلة و األلغام بمخاطر التوعية عمل المنظمة الناشطة في مجال نظام مراقبة ينبغي على 
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 :لالنفجار
  فعالية والتأثير واالستدامةالكفاءة و الهمية و األقياس التي تركز على التحديد مؤشرات 
 إنشاء نظم لجمع المعلومات المتعلقة بهذه المؤشرات 
  جمع وتسجيل المعلومات بشكل منتظملقة طريوضع 
  البيانات التي تم جمعهاضمان تحليل وتفسير 
  البرنامجو لمشروع ل ةاليوميدارة اإل فياستخدام هذه المعلومات ضمان ، 
  وفقابشكل مناسب  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو األلغام بمخاطر تكييف أنشطة التوعية ضمان 

 .صدضل عمليات الر بفللمعلومات التي تم جمعها 
 

 ،النفجارلمخلفات الحرب القابلة و األلغام بمخاطر التوعية نشاط تنفيذ كيفية ي فعملية الرصد النظر على ينبغي 
حقيق تضررة. لتحتياجات المجتمعات المحلية المال مناسبةتزال  ال إذا كانت الخطة التي يستند إليها التنفيذُ  فيماو 

 ة:التاليمسائل الرصد ينبغي ذلك 
 األلغامبمخاطر التوعية  الفعالية والكفاءة في  
 بمخاطر مشاريع وبرامج التوعية حول المجتمعات المحلية المعرضة للخطر الحاصل لدى تصور ال

 األلغام 
 تجة عن التوعيةالنا يةالسلوكات تغيير ال 
 التغطية الجغرافية 
 التكيف مع المخاطرو  أسباب المجازفة والسلوكيات الجديدة 
 تصابااإل  
 مستهدفة المعّرضة للخطرمجموعة الالتغييرات في تركيبة ال 

 

إطار لخطط في والتقدم المحرز في تنفيذ ا األلغامبمخاطر تقييم فعالية التوعية المراقبة من أجل نتائج تقييم يجب 
أن يشمل  م غااأللبمخاطر التوعية تقييم برامج ينبغي على . األلغامبمخاطر تحقيق استراتيجية التوعية إلى السعي 

ات مخلفو  غامللألة واالقتصادي ةاالجتماعياالنسانية و تأثيرات الر المشروع أو البرنامج، السيما تقليل يأثتتقييم 
 منهجيةالأيضا النظر في  هيمكن، بل ادواح امشروعليس من الضروري أن يشمل التقييم . الحرب القابلة لالنفجار

 بمخاطر األلغام.لتوعية اصة باالخاالستراتيجية التنظيمية و سياسة الو 
 

 :فيبحث عن التغييرات الالتقييم على ينبغي 
 االفتراضات األولية بشأن الفئات المستهدفة 
 غرافية والثقافية التي تؤثر على األشخاص األكثر عرضة للخطرالتغيرات الديم 
 مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو األلغام  مخاطر 
 ؤثر على قدرة الناس علىييمكن أن ي ذالقتصادي األوسع نطاقا الالسياق السياسي واالجتماعي وا 

 بطريقة مناسبة.م األلغابمخاطر التوعية االستجابة ألنشطة 
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 األدوار والمسؤوليات. 9
لية المسؤو  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو األلغام  مخاطر الذين يعيشون معالمناطق الليبية  سكان تحملي

لمحلية الى فهم ودعم المجتمعات إ األلغاممخاطر ب. ينبغي أن تسعى منظمات التوعية فسهمة أنحماي فيالرئيسية 
ا تهقدر  أو عدم ها بما ينبغي القيام بهوعدم افتراض جهلودها الرامية إلى تقليل المخاطر المعرضة للخطر في جه

 .على القيام بما يجب
 فيية المستوى المحلي، المسؤولية األساسعلى  طاتالسلكل من الحكومة الوطنية و أي السلطات الليبية، تتحمل 

التي  لغامالمتعلقة باأللألعمال المعايير الدولية على هذا االلتزام في تم التنصيص قد و . امواطنيهضمان سالمة 
ضررة من على عاتق حكومة الدولة المتتقع لمسؤولية الرئيسية عن اإلجراءات المتعلقة باأللغام ا"أن تؤكد على 

 ام."األلغ

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب 1.9
ة وزار و يم بالتعاون مع وزارة التربية والتعل المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبسيعمل 
 الليبية على: اإلعالم
 القابلة لالنفجار مخلفات الحربو  األلغامبمخاطر نية للتوعية وضع وتحديث خطة استراتيجية وط  
 نشطة المتعلقة باأللغام بشكل عاماألمتكاملة مع األلغام مخاطر ب تأكد من أن التوعيةلا 
  معدات امتالكها لل التي يمكن أن تثبت األلغاممخاطر بمنح االعتماد التشغيلي لمنظمات التوعية

 في ليبيااأللغام مخاطر بالتوعية لتنفيذ عمليات  واإلجراءات المناسبة
 لة مخلفات الحرب القابو األلغام مخاطر بأنشطة التوعية ومراقبة الجودة فيما يتعلق بمان الجودة ض

 لالنفجار
  مخلفات الحرب القابلة و  األلغاممخاطر بعية أنشطة التو من تم جمعها ياستخدام المعلومات التي

 بشكل مناسب لالنفجار

 األلغام بمخاطر منظمة التوعية  2.9
 أن:األلغام مخاطر بأنشطة التوعية لتي تخطط وتنفذ يجب على المنظمة ا

  عدات ملل المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب من التشغيليتحصل على االعتماد
  ؛األلغاممخاطر بالتوعية ها في مجال واإلجراءات التي سوف تستخدم

  ؛ماأللغامخاطر بتنفيذ برامج التوعية ب الخاصةألنشطتها قائمة التشغيل القياسية الإجراءات تقدم  
 وجعل تلك المعلومات متاحة  األلغاممخاطر بجمع كل المعلومات المطلوبة خالل أنشطة التوعية ت

  ؛كما هو مطلوبللسلطات الليبية، 
 أنشطة التوعيةجميع بكافة عمليات التخطيط و تشاور عن كثب مع المجتمعات المتضررة فيما يتعلق ت 

 غام.األلمخاطر ب
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 المراجع العامة. 10
 اطرالتوعية بمخ :12.10 المعيار على وجه الخصوص، ، والمتعلقة باأللغاملألعمال المعايير الدولية  .أ

 مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  األلغام 
 

 سجل التعديالت. 11
 
 

  

 

الرقم 
 التسلسلي

 

 التاريخ
 الشهرو  اليوم
 السنةو 

 

 المعيار

 

 الفقرةو  القسم 

 

 عديله من طرف:تم ت
 اإلسم:

 المنصب:
 المنظمة

 

 

 مالحظات
 

1 15/10/21 12.10  
التوعية 

  بمخاطر األلغام 

 
 الكل

 دوغ وير

ضمان و  العملياترئيس 
 الجودة

دائرة األمم المتحدة 
 المتعلقة باأللغاملألعمال 

مراجعة المعيار 
الحالي وإضافة 

 التفاصيل الالزمة له

 

 
 

 


