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Albania: Data input in IMSMA© Loren Persi 

ُمعّدلة لُتالئم السياق الوطني 

ُمصاغة بالتشاور الوثيق مع الضحايا 

وضوح المصطلحات 

كفاية التدريب 

دعم مجال المتابعة 

 تسججججيل الحجججد األدنجججل مجججن المعلومجججات  ات
الصجججججلة لتلبيجججججة جميجججججع متطلبجججججات أصجججججحاب 

 المصلحة
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تغطية جغرافية كافية 

 مشجاركة البيانججات فججي الومججت المناسججب مججع الجهججات الفاعلججة  ات
 الصلة

تضمين تقييم االحتياجات 

رسم خرائط الخدمات والقدرات المتاحة 

 تبادل البيانات الدوريجة مجع الجوزارات ومطاعجات الصجحة والرعايجة
 ومزّودي الخدمات

 الناجين/ رصد اإلصابات، وال ي يشمل تصنيف الضحايا 

 التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة 



 الرصد

 المنجتظم علجل تنفيج  أنشجطة، أو خطجة، أو برنجامج مسجاعدة / اإلشراف الدوري
 .الضحايا من مبل مجموعة التنسيق

ُيساعد في اتخا  القرار فجي الومجت المناسجب لضجمان المسجاتلة وتجوفير أسجا  ◦
 .للتقييمات والتعّلم

 التقييم

أو تجأثير خطجة /أو فّعاليجة وكفجاتة و/عملية تهجدف للجل تحديجد مجدء مالتمجة و
 .أو برنامج مساعدة الضحايا

يجججوّفر معلومجججات لدارة مّيمجججة ويسجججتخلم الجججدرو  لةعمجججال المسجججتقبلية وصجججنع ◦
 .القرار
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  آلية لرصد التنفي  مع تحّمل مسؤولية الرصد والتقييم، و لك علل أسجا
 .منتظم من مبل مجموعة التنسيق

 لإلبجججالت لتمكجججين جميجججع الجهجججات الفاعلجججة  ات الصجججلة مجججن ( أداة)وسجججيلة
 .تقديم تقرير للل هيئة التنسيق حول التقّدم الُمحرز في تحقيق األهداف

طريقة لضمان الموارد الكافية للرصد الكافي. 



 من مبل هيئة التنسيق ُيبجّين بالتفصجيل التقجّدم  تقرير مرحلي سنويتوفير
 .لجرات وارد في الخطة/ الُمحرز في تحقيق كل هدف 

 للتقججّدم الُمحججرز فججي التنفيجج ، وتعججديل الخطججة  تقييييم منتصييم المييد لجججرات
 .ل ا لزم األمر

 أدوات الرصد واإلبالغ الحاليةاستخدام. 
 الخاصة بسياق البلد ال ي ُيوّصجف  مرصجد األلغجام " نقاط العمل"استخدام

األرضججية والجج خائر العنقوديججة فججي الججبالد اسججتناداج للججل النتججائج التججي تُبلّجج  
 .عنها الجهات الفاعلة الرئيسية
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لنشات نظام لجمع وتحليل البيانات الكمية والنوعية 

 تصنيف البيانات حسب العمر والجن 

استخدام مؤشرات متفق عليها دولياج، عند االمتضات 

احترام معايير الخصوصية والسّرية 

 الناجين/ االنخراط والمشاركة النشطة لةشخام  وي اإلعامة 

 لدراج مجموعة األسئلة القصيرة التجي أعجّدها فريجق واشجنطن المعنجي
 بإحصاتات اإلعامة ضمن التعداد الوطني
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المخرجات 

 يهدف للل معالجة هدف ما( نشاط خطة)تدّخل 
 

النتائج 

 نتائج نشاطك، سوات المقصودة أو غير المقصودة
 

األثر 

 التقّدم الُمحرز نحو تحقيق الهدف الشامل للبرنامج
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الوزارات 

 األمسام/ اإلدارات 

المنظمات غير الحكومية 

 الناجين/ منظمات األشخام  وي اإلعامة 

المانحون 

أعضات لجان التنسيق األخرء 

الجهات الفاعلة األخرء 
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 (كمبوديا)مسح بيانات الضحايا والمجتمع 
 (ألبانيا)تقييم االحتياجات ومتابعتها 
 تسجججيل األشججخام  وي اإلعامججة بمججا فججي  لججك النججاجين  لجججان اإلبججالت

 (تايلند)عن الصحة المجتمعية 
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الخطط الوطنية واإلمليمية 

لرشادات بشأن تقارير مساعدة الضحايا 

وحدة دعم تنفي  اتفامية حظر األلغام المضادة لةفراد 

المبادئ التوجيهية إلعداد تقارير اتفاميجة حقجوق األشجخام  وي اإلعامجة /
 تقارير بديلة التفامية حقوق األشخام  وي اإلعامة

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة أو غيرها من أشكال التقارير القائمة 

مرصد األلغام األرضية 
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 2018سبتمبر / بغداد، أيلول

 –الحملجججججة الدوليجججججة لحظجججججر األلغجججججام األرضجججججية 

 التحالف ضد ال خائر العنقودية
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