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 10.20/1 المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام
 2017النسخة الثانية: يناير 

 

 مساعدة الضحايا
 

 

 

 

 الهيئة الوطنية المسؤولة:

 المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب بتفويض من وزارة الدفاع

 باأللغام ومخلفات الحروب للتواصل: نائب المدير في المركز الليبي لألعمال المتعلقة

quality.assurance@lmac.gov.ly 
 
 
 

 :مالحظة

 تعتبر هذه الوثيقة سارية المفعول ابتداء من التاريخ المبين على هذه الصفحة. تخضع المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 
(LibMAS) عة والتنقيح بشكل منتظم، لذلك ينبغي على المستخدمين التأكد من استخدام أحدث نسخة من كل وثيقة فيما يتعلق للمراج

بالمعايير. أحدث نسخة للمعايير هي تلك التي يتم نشرها على الموقع اإللكتروني للمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات 
  www.lmac.gov.ly الحروب وعنوانه

  

 حقوق الطبع والنشر

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

يع الحقوق جم -2017. المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبتعود ملكية هذه الوثيقة في شكلها الحالي إلى  
 .محفوظة

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


 2017النسخة الثانية: يناير  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام  12.10/1لليبية لألعمال المتعلقة باأللغام المعايير ا

 

 2017النسخة الثانية: يناير    12.10/1المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

2 

 

 فهرس المحتويات
 4 ............................................................................................................................ . مقدمة1

 4 ........................................................................................................................ . مبدأ عام2

 5 .......................................................................................................... ات الطبية. المصطلح3

 5 ................................................................................... مجموعات األنشطة -. مساعدة الضحايا 4

 6 ..................................................................................................... االمتثال للمبادئ اإلنسانية5

 7 ................................................................................ . تصميم وتطوير مشاريع مساعدة الضحايا6

 7 ................................................................................. . المصادقة على مشاريع مساعدة الضحايا7

 8 .......................................................................................... ا. اعتماد منظمات مساعدة الضحاي8

 8 ........................................................................................... . مراقبة مشاريع مساعدة الضحايا9

 8 .......................................................................................................... المراقبة الداخلية 1.9

 8 ........................................................................................................ المراقبة الخارجية 2.9

 8 ................................................................................................. اإلجراءات التصحيحية 3.9

 9 ............................................................................................. تقييم مشاريع مساعدة الضحايا10

 9 ................................................................................................................ . مراقبة الجودة11

 10 ...................................................................................................... . التدريب والمؤهالت12

 11 ............................................................................................................ . المراجع العامة13

 11 ............................................................................................................. سجل التعديالت14

 



 2017النسخة الثانية: يناير  المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام  12.10/1لليبية لألعمال المتعلقة باأللغام المعايير ا

 

 2017النسخة الثانية: يناير    12.10/1المعايير الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام 

3 

 تمهيد

ة والجودة عناصر السالمة، والرقاب (LibMAC) تبّنى المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب 
عمال المتعلقة ي المعايير الليبية لألف (IMAS) التي تمثل جزءا من المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام

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

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

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

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

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

 .ينبغي النظر فيه ولكن ليس من الضروري تطبيقه

http://www.lmac.gov.ly/
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 مقدمة. 1
التهم كل الدعم المقدم للضحايا والناجين وعائ"مساعدة الضحايا" أو مساعدة "الناجي"، إلى مصطلح  يشير 1.1

 الصدمة التي تعرضوا لها.الناجمة عن فورية وطويلة األجل الوالنفسية  الصحية ثاراآلللحد من 
 نفجارمخلفات الحرب القابلة لال، حادث انفجار لغمنتيجة تعّرض ألذى هو رجل أو امرأة أو طفل  ""الناجي 2.1

 .عنقوديةقنابل أو 
عاطفية ونفسية، ، جسديةأو مجموعة من األشخاص تعرض / تعرضت إلصابة شخص و حية" هالض" 3.1

استخدام أفعال أو حاالت إهمال متعلقة ببسبب التمتع بحقوقه األساسية كبير من حق خسارة اقتصادية أو حرمان ل
أسرهم، و بشكل مباشر، ن المتأثريالضحايا األفراد المصطلح شمل ي. و مخلفات الحرب القابلة لالنفجاراأللغام أو 

 .مخلفات الحرب القابلة لالنفجارو  والمجتمعات المحلية المتضررة من األلغام األرضية
أو غيرهم من األشخاص الذين تتم إعالتهم الضحية مصطلح شمل يفي سياق مساعدة الضحايا، يمكن أن  4.1

ن أوسع م معنىيتمتع المصطلح ب، وبالتالي رمخلفات الحرب القابلة لالنفجافي البيئة المباشرة لضحية األلغام / 
 .الناجيطلح صم

اد. األفر لوصف نفس ويستخدمان للتبادل  قابالوألغراض هذا المعيار " الناجون " و "الضحايا"مصطلحي إن  5.1
 لوصف نفس النشاط.فهما يستخدمان الناجي" مساعدة "مساعدة الضحايا" أو "أما مصطلح 

 مبدأ عام. 2
 ساسيةألاخمسة الركان" األهي واحدة من "مخلفات الحرب القابلة لالنفجار عدة لضحايا األلغام و تقديم المسا 1.2

ضية قتضمين ألعمال المتعلقة باأللغام ضمان ابرامج وبناء على ذلك يجب على إلجراءات المتعلقة باأللغام. ل
 لضحايا في تخطيط وتطوير وتنفيذ البرنامج.ا ةمساعد

مخلفات لغم أو ناجم عن ناتج عن حادث يا أكثر من مجرد الرعاية الطبية لعالج مساعدة الضحاتغطي  2.2
لكامل في دماج ااإلتأهيل وإعادة الإعادة قضية تغطية  يضا  . يجب على مساعدة الضحايا أالحرب القابلة لالنفجار

مل ش، بل تألجهزةالموظفين المصابين بهذه افإن مساعدة الضحايا ال تشمل فقط  المجتمع. باإلضافة إلى ذلك
لقابلة مخلفات الحرب ا /األلغام الناجمة عن حوادث لوالمجتمعات المحلية التي عانت نتيجة لالعائالت  أيضا  

 .لالنفجار

ميع جوينطبق على  ،المعايير والمبادئ التوجيهية لتقديم المساعدة للضحايا في ليبياالمعيار  يوفر هذا 3.2
 م القيام بأنشطة مساعدة الضحايا في ليبيا.المنظمات التي تنفذ أو التي تعتز 
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 المصطلحات الطبية. 3
 في هذا المعيار:في مجال مساعدة الضحايا المصطلحات الطبية التالية يتم استخدام  1.3

 ة. المهنة التي تتعامل مع استخدام األجهزة الميكانيكية المتخصصة لدعم أو تكملتقويم العظام .أ
 المتشوهةالضعيفة أو واألطراف المفاصل 

. إنتاج وتطبيق أجزاء الجسم االصطناعية. يمكن وصف األطراف االصطناعية األطراف االصطناعية .ب
 الميكانيكا الحيوية.أيضا  ب

 مجموعات األنشطة -مساعدة الضحايا . 4
 مساعدة الضحايا من سبع مجموعات متكاملة من األنشطة التي تشمل تقديم المساعدة للضحية منتتكون  1.4

ي فعمل بشكل كامل يإعادة اإلدماج الكامل كعضو وحتى  مخلفات الحرب القابلة لالنفجارلغم /  نفجاراوقت 
 المجتمع.

ع وجم ،مخلفات الحرب القابلة لالنفجاراأللغام / ضحايا شمل مجموعات األنشطة الدفاع عن حقوق تكما  2.4
 .مستدامةالفعالة و دة الضحايا المساعالبيانات لتوفير األساس لتحديد األولويات والتخطيط لبرامج 

 ساعدة الضحايا:ممجموعات أنشطة فيما يلي وصف  3.4

 العناية الطبية الطارئة 1.3.4

ن م نفجارمخلفات الحرب القابلة لالاأللغام / تشمل الرعاية الطبية الطارئة األنشطة التي من شأنها دعم ضحايا 
شمل . تالتي تساعد على تحقيق االستقرار لحالة الضحيةة توفير الرعاية الجراحيوحتى لحظة لحظة وقوع حادث 

 ات/ المستشفي نقل إلى المستشفىالالرعاية الطبية الطارئة المساعدة في حاالت الطوارئ في موقع الحادث، 
 جراحة.الوالنقاهة من 

 ةالمستمر  ةالعناية الطبي 2.3.4

ح فيه الذي تصب وقتالحتى  ،الضحية بعد الجراحةلحظة استقرار حالة هي الرعاية الطبية المستمرة المقدمة من 
ض في بع الرعاية الطبيةقد تكون . لها تتعرضضحية قادرة على العيش في راحة معقولة مع اإلصابات التي ال

 طوال فترة حياة الضحية.ضرورية الحاالت 

 إعادة التأهيل البدني 3.3.4

المساعدة أجهزة والكراسي المتحركة و ، العظامتقويم  أجهزةو األعضاء االصطناعية يشمل التأهيل البدني توفير 
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مخلفات الحرب األلغام / الناجون من حوادث لن يحتاج جميع على المشي فضال عن التدريب على استخدامها. 
 إلعادة التأهيل البدني.القابلة لالنفجار 

 الدعم النفسي واالجتماعي 4.3.4
ات مخلفوالدعم االستشاري لضحايا حوادث األلغام / النفسي  تقديم اإلرشاديشمل الدعم النفسي واالجتماعي 

وأسرهم من أجل مساعدتهم على التكيف مع الوضع الجديد والتعامل مع الظروف الحرب القابلة لالنفجار 
 الجديدة.
 خلفاتماأللغام / الناجمة عن حوادث ال: يمكن أيضا تقديم هذا الدعم لعائالت الضحايا التي لم تنج من مالحظة

 الحرب القابلة لالنفجار 
 التشغيل واإلدماج االقتصادي 5.3.4

 يةلاالستقاللتأمين والتوظيف المهني،  نشطة مثل التدريبمجموعة من األاالقتصادي وظيفي و يشمل التكامل ال
صناعات أو شركات خاصة لتوفير فرص عمل إنشاء بعض الحاالت قد يتم في للضحايا وأسرهم.  ةاالقتصادي
إطالق  للمساعدة علىالدعم تقديم أو مخلفات الحرب القابلة لالنفجار األلغام /  الناجمة عن حوادثاللضحايا 
 تجارية صغيرة.مشاريع 

 

 مخلفات الحرب القابلة لالنفجار األلغام / حقوق ضحايا الدفاع عن  6.3.4
لمناسبة االحماية القانونية غالبا  ما يعانوا من التهميش، باالحتياجات الخاصة، الذين تمتع أـصحاب يجب أن ي

اتخاذ يجب تحقيق ذلك ضد التمييز، وضمان مستوى مقبول من الرعاية والحصول على الخدمات. من أجل 
 .مخلفات الحرب القابلة لالنفجارحقوق ضحايا االجراءات القانونية المناسبة والدفاع عن 

 جمع البيانات 7.3.4
 مستدامةمشاريع فعالة و لتحديد األولويات والتخطيط لذي يساعد على اهناك حاجة لجمع البيانات لتوفير األساس 

بشأن نظم وإجراءات لجمع وإدارة المعلومات أنشطة مساعدة الضحايا على يجب أن تشمل  لمساعدة الضحايا.
 .مخلفات الحرب القابلة لالنفجارضحايا األلغام / حوادث و 

 مبادئ اإلنسانيةلاالمتثال ل. 5
 وفقا للمبادئ اإلنسانية:فة أنشطة مساعدة الضحايا بكااالضطالع  1.5

 إلنسان، والتي تشمل:اورعاية واحترام  حماية .أ
 حماية الحياة والصحة 
 منع وتخفيف المعاناة 
  اإلنساناحترام 

، أو الخالفات على أساس الهويةعدائية أو العمال األ طرفيالوقوف في صف أي من . عدم الحياد .ب
 لبقاء على الحياد.مسألتين مهمتين للوجية. الشفافية واالنفتاح الدين أو األيديو ، أو العرق 

 لمساعدةاتقديم هذا المبدأ لدون تمييز. ومع ذلك، من المهم كل من يعاني . يتم تقديم المساعدة لالتجّرد .ت
 أوال.لألفراد الذين بحاجة ماسة إلى مساعدة 
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 تصميم وتطوير مشاريع مساعدة الضحايا. 6
 لتتوافق مع المعايير التالية: مساعدة الضحايا شاريعتصميم وتطوير م 1.6

 خطة موثقة.أن يمتلك لمشروع على ا .أ
من قسام األعالج واحدة أو أكثر من مجموعات من األنشطة المشمولة في أن يالمشروع يجب على  .ب

 المذكورة أعاله. 5.3.4وحتى  1.3.4
ه غير عن تقييم شامل لالحتياجات أو الناتجة الحاجات الواضحة المحددة على يستند المشروع أن على  .ت

 .الرسميةمن الدراسات 
 ولويات المدرجة في خطة العمل الوطنية إلزالة األلغام.األتوافق مع أن يالمشروع يجب على  .ث
ييم يتم بواسطتها تقوالوسائل التي  ،تحقيق نتائج قابلة للقياسمن أجل المشروع يجب تصميم وتطوير  .ج

 روع.النتائج المدرجة في خطة المش
ا ترد المزيد من المعلومات حول مراقبة وتقييم أنشطة مساعدة الضحايمراقبة وتقييم. يشمل عمليات أن  .ح

 أدناه. 12و  11المادتين في 
 .والمحلية والمنظمات يشمل المشروع أصحاب المصلحة ذوي الصلة على المستويات الوطنيةأن  .خ
مال المركز الليبي لألعو  اعل بين مقدم الطلبالتنسيق والتفيشتمل المشروع على مستوى مناسب من أن  .د

 والسلطات الحكومية الوطنية والمحلية ذات الصلة. المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب
 مشروع مساعدة الضحايا: تصميم وتطوير يكون باإلضافة إلى ذلك، يجب أن  2.6

 .ةثقافيا  من الناحية المناسب .أ
 والتقييم.اقبة ر متفيدين المستهدفين في التنفيذ والحيثما كان ذلك ممكنا، على المسينطوي،  .ب
 السابقة.مساعدة الضحايا  يعتمد على الدروس المستفادة من أنشطة .ت
 مستمرة وطويلة األجل.أنشطة مساعدة الضحايا اليعكس طبيعة  .ث
مركز العمر، الجنس، العرق، الدين أو اإلعاقة أو العلى أساس مجموعات معينة أو أفراد بين ميز يال  .ج

 االجتماعي.
 ف.وقابل للتكيّ يتمتع بالمرونة  .ح

 مساعدة الضحايا المصادقة على مشاريع. 7
المصادقة على خطط مشروع  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبيجب على  1.7

وزارات مع الضروري . هذا باإلضافة إلى أي اتفاق رسمي مساعدة الضحايا قبل البدء بتنفيذ هذه األنشطة
 .ذات الصلةالمناسبة 

في المقام كما ستستند المصادقة ، لمساعدة الضحايا منفصل على كل مشروعتنطبق متطلبات المصادقة  2.7
 .المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب لمتطلباتخطة المشروع األول على امتثال 
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 مساعدة الضحايا منظمات اعتماد. 8
ومع ذلك فإن للحصول على االعتماد قبل تنفيذ مشاريعها. تاج منظمات مساعدة الضحايا حاليا  ال تح 1.8

دانية ات الميمرافق المنظمات والعمليسيعمل على زيارة  المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب
يير الخطة مع معااتفاق قييم لضمان إلجراء تقييم على تنفيذ خطط المشاريع المعتمدة. وسيتم تنفيذ هذا الت

 أعاله. 6التصميم والتطوير المدرجة في المادة 

 مساعدة الضحايامشاريع مراقبة . 9

 الداخليةالمراقبة  1.9
على تنفيذها أن تشمل على عمليات المنظمات يجب على خطط مشاريع مساعدة الضحايا التي تعمل  .أ

ال االمتثالتقدم المحرز في تنفيذ المشروع، و اقبة بمتابعة مراقبة داخلية على هذه األنشطة. تتعلق المر 
إجراء  المشروع. وينبغيفيها تنفيذ أية تغييرات في البيئة التي يتم ، ومراقبة لمتطلبات خطة المشروع

 الرقابة الداخلية على أساس منتظم.
مشروع، فيها تنفيذ التغييرات كبيرة في البيئة التي يتم وجود الرقابة الداخلية تكتشف عمليات عندما  .ب

ألمر ، وإذا لزم اخطة المشروع مراجعةمساعدة الضحايا القيام بمشاريع التي تنفذ  لمنظمةعلى اينبغي 
علقة المركز الليبي لألعمال المتبالغ . يجب إبالهدف الرئيسي ذات صلة ألنشطةبقاء الضمان  هاتعديل

 .روعتغييرات كبيرة في خطة مشبأي  باأللغام ومخلفات الحروب

 ةالخارجيالمراقبة  2.9
ام المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغ لرقابة خارجية من قبلتخضع أنشطة مساعدة الضحايا قد  .أ

لخطة تنفيذها على نحو فعال وفقا ليتم أن األنشطة . وتهدف هذه المراقبة للتأكد من ومخلفات الحروب
ت عمليانتائج أي تنفذ أنشطة مساعدة الضحايا بالمنظمة التي . وسوف يتم إخطار المركز التي أقرها

 .مراقبة خارجية يقوم بها المركز

 اإلجراءات التصحيحية 3.9
إدارة أو تنفيذ المشروع، في أي قصور بة وجود اعمليات الرق تكتشفيجب على المنظمة في حال ا .أ

 االخارجية لهذ ف المراقبةاوقد يتم في حال اكتشاتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيح هذه العيوب. 
 المركز الليبي لألعمال من قبل ةالخارجيالرقابة عمليات زيد من تحديد موعد إلجراء الم القصور

 .ةمناسبالتي تم اتخاذها  اإلجراءاتللتأكد من أن  المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب
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 مساعدة الضحايا تقييم مشاريع. 10
مساعدة  منظماتية جزءا من تصميم وتخطيط وتنفيذ مشاريع بة الخارجايجب أن تكون عمليات الرق 1.10

 اإلمكان ما يلي: دأنشطة مساعدة الضحايا عن تقييميجب أن يتناول . الضحايا
 النتائج على المدى المتوسط.و األهداف المشروع . إلى أي مدى يحقق فعاليةال .أ

باشرة اآلخرين، سواء بصورة م للمشروع على المستفيدين وأصحاب المصلحة األجلفوائد طويلة ال. راألث .ب
 أو غير مباشرة، مقصودة أو غير مقصودة.

توقعات وأولويات المستفيدين والالمشروع االحتياجات الخاصة، يلبي إلى أي مدى  .المالئمة  .ت
 مشروعلل المنظمة المنفذةو ، المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروبو  المستهدفين،

 .يثما ينطبق ذلكححة الجهات المانو 
 المدخالت".بكفاءة فيما يتعلق "بمخرجات" الالمشروع "حقق . إلى أي مدى كفاءةال .ث
ثل التمويل بعد المدخالت مالمشروع استمرار فترة خالل المحتملة التي يمكن تحقيقها  فوائدال. االستدامة .ج

 .الشخصيةالخارجي ووقف المساعدات 
 :التقييماتضمان ما يلي عند تنفيذ  يجب على منظمة مساعدة الضحايا 2.10
 .تغطية جميع مراحل دورة المشروع .أ

 .تقييمفوائد الواستفادتهم جميعا  من  جميع أصحاب المصلحة في التقييم ةشاركم .ب
 .لتقييملتطبيق أسلوب منهجي وموضوعي  .ت
 .جميع أصحاب المصلحة ذو الصلةعلى أن يوافق عليها المرجعية للتقييم الخطية إعداد الشروط  .ث
هم معتصرف الو لهم دعم تقديم الخارجيين، بشكل صحيح و ال ستشارييناالمين، بما في ذلك المقيّ إطالع  .ج

 .بطريقة مهنية وحيادية
والسلطات ، نشر نتائج التقييم على أوسع نطاق ممكن ألصحاب المصلحة بما في ذلك الجهات المانحة .ح

 ات مساعدة الضحاينظمام، و لفات الحروبالمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخ، و الوطنية
 .األخرى والمستفيدين من المشروع

 .يبيالنفسها في نظمة المستقبلية التي تقوم بها الممساعدة الضحايا  مشاريععلى تقييم التطبيق نتائج  .خ
"دليل  14.10 المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغاممذكورة في المزيد من التوجيهات بشأن التقييم  3.10

 ."إلجراءات المتعلقة باأللغامفي اتقييم التدخالت 

 مراقبة الجودة. 11
أو أجهزة للجسم صطناعية األعضاء االتشارك في تصنيع مساعدة الضحايا التي  منظماتيجب على  1.11

قصود. الم للغرضالمنتج صالحية دعم )تقويم العظام( توثيق وتنفيذ إجراءات مراقبة الجودة المناسبة لضمان ال
عمال بي لأللمركز الليالتابعة ل هذه اإلجراءات متاحة للتفتيش من قبل فرق إدارة الجودة الخارجيةينبغي أن تكون 

 كما هو مطلوب. المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب
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 التدريب والمؤهالت. 12
 لديهم، أو يكونوا مدّربينأن  المنظمة الذين ينفذون عمليات مساعدة الضحاياأفراد جميع يجب على  1.12

 بها.مساعدة الضحايا التي يقومون  أنشطةفي مجال  المؤهالت المناسبة والخبرة
العاملين في مجال مساعدة الضحايا لدى منظمة مساعدة  سجالت تدريب وتأهيل الموظفينيجب حفظ  2.12

 لمتعلقةالمركز الليبي لألعمال ة لالتابع فرق إدارة الجودة الخارجيةالضحايا على أن تكون متاحة أمام مفتشي 
 كما هو مطلوب. باأللغام ومخلفات الحروب
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 المراجع العامة. 13
ن مالتوعية  12.10المعيار رقم  ، على وجه الخصوص،المعايير الدولية لإلجراءات المتعلقة باأللغام .أ

 مخلفات الحرب القابلة لالنفجار مخاطر األلغام / 
لحرب مخلفات االتوعية من مخاطر األلغام /  12.10رقم  متعلقة باأللغامالمعايير الليبية لألعمال ال .ب

 القابلة لالنفجار 
 

 

 سجل التعديالت. 14
 

الرقم 
 التسلسلي 

 التاريخ
 يوم/شهر/سنة

 تم تعديله من: الجزء / الفقرة المعيار
 االسم:

 المنصب:
 المنظمة

 مالحظات

1 22/10/15 12.10/1  
 مساعدة الضحايا

 ردوغ وي الكل

رئيس العمليات / ضمان 
 الجودة

دائرة األمم المتحدة لألعمال 
 المتعلقة باأللغام

 معيار جديد

2 18/11/15 12.10/1  
 مساعدة الضحايا

1.  
 المقدمة

 دوغ وير

رئيس العمليات / ضمان 
 الجودة

دائرة األمم المتحدة لألعمال 
 المتعلقة باأللغام

 اتمراجعة مصطلح

 


