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وصف الدليل

يع المسؤولية الجمعية وتتمثل الغاية الرئيسية في تشج. والتي تتناول كافة مجاالت العمل على إزالة األلغام وبنك مؤشراتمجموعة من نظريات العمل المساندة–نظرية التغيير يتركز هذا الدليل حول 

.وتقديم مؤشرات مشتركة يمكنها المساعدة في قياس ما إذا كان القطاع يحققها بشكل جماعيلكافة أصحاب المصلحة عن تحقيق مخرجات العمل على إزالة األلغام 

وسيساعد مزيج . لعامةتوضح كيفية دعم نظريات العمل لبعضها البعض  ومساندها لتقديم نظرية التغيير ا" وروابط استراتيجية"يرافق كل نظرية عمل مجموعة من المؤشرات واالفتراضات المشتركة 

ويركز األخير على (. مرجوةالتدخل منفذ بشكل جيد لكنه لم يحقق المخرجات ال)" وفشل النظرية"( تدخل لم يقدم بشكل جيد)" الفشل في التنفيذ"التفريق بين من نظرية التغيير ونظريات العمل في 

.القطاع ككل، ال على المنفذين فقط، حين تكون المخرجات ليست كما يجب

تجربتها مع السلطات المحلية وقد تم التشاور فيها بشكل موسع و. يمكن دليل نظرية التغيير وحزمة األدوات الخاصة به من تكييف نظرية التغيير العالمية وتطبيقها في سياقات متنوعة على مستوى الدول

.  والمانحين والفاعلين في مجال إزالة األلغام في أنغوال وأفغانستان ولبنان وليبيا وأوكرانيا

.وتعتبر حزمة أدوات نظرية التغيير وثيقة حية يمكن لكافة قطاع إزالة األلغام استخدامها وتطبيقها، ويجب تحديثها دوريا  
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لفهم كيفية مساهمة األنشطة المحددة للقطاع كك•

راعي توفير المعلومات لتصميم البرامج التي ت•

ق الترابط مع أصحاب المصلحة اآلخرين لتحقي

أفضل النتائج

"  ل النظريةوفش" "الفشل في التنفيذ"التفريق بين •

اللزوموتوفير المعلومات للتكيف والمناصرة عند

موائمة الدعم الدولي مع األهداف على مستوى •

الدولة

تحديد مواطن ترابط أهداف محددة مع أصحاب •

مصلحة آخرين

ارد تحديد االستخدام االستراتيجي األمثل للمو•

والشركاء لتحقيق األهداف

التأثير تحديد الجهود التنموية واإلنسانية الموسعة و•

عليها لتحقيق أفضل النتائج

من ممكن أن يستفيد من استخدام نظرية التغيير على مستوى القطاع ولماذا؟

من؟

لماذا؟

المانحين
الشركاء المنفذين

:كأداة تصميم ومتابعة وتقييم وتعلم من أجل:كأداة تصميم وتقييم من أجل

ط فهم نظام العمل على إزالة األلغام وأوجه التراب•

فيه على مستوى الدولة وإيضاحه 

توفير المعلومات لصناعة السياسات•

اتتنسيق الدعم المحلي والدولي وتحديد الفجو•

التأثير تحديد الجهود التنموية واإلنسانية الموسعة و•

عليها لتحقيق أفضل النتائج

السلطات المحلية

:كأداة تنسيق وإدارة من أجل



:القسم األول

نظرة عامة حول نظرية التغيير

فوائد وجود نظرية تغيير على مستوى القطاع



التي البريطاني م وبرنامج العمل على إزالة األلغام في العالالهولندي برنامج العمل على إزالة األلغام والذخيرة العنقوديةتعتبر نظرية التغيير المقدمة أدناه جزءا  من جهود 
ل ومن غير تتناول نظرية التغيير القطاع ككوعليه، . ككلتناسق أفضل في القطاع تركزت على أهداف ومؤشرات مشتركة في مجال العمل على إزالة األلغام، مما حقق 

.المتوقع أن يتناول أحد أصحاب المصلحة كافة األنشطة في آن واحد لوحده

لمواءمة روريا  كما ويعتبر ذلك ضلتحقيق أثر جماعي أكبر، يعتبر تطوير نظرية تغيير مشتركة مساهمة ضرورية لمواءمة أهداف مختلفة أصحاب المصلحة في القطاع 
ى مشاركة البيانات ومع مرور الزمن، يمكن لذلك أن ييسر عبء تقديم التقارير من قبل المنفذين ويحسن قدرة القطاع عل. بين البرنامجين الهولندي والبريطانيالمؤشرات

. مما يدعم القطاع في استخدام قاعدة األدلة المتوفرة بشكل أفضل–وجمعها ومقارنتها 

تراتيجية بين مختلف لزيادة وضوح الروابط االسومصممة فإنها بطبيعتها معقدة نظرا  لكونها نظرية تغيير على مستوى القطاع تتناول كافة جوانب العمل على إزالة األلغام، 
تشجيع المسؤولية تشجيع التفكير االستراتيجي عبر القطاع ووبالتالي، تهدف نظرية التغيير إلى . ، والتي تعزز بعضها البعض مجتمعة  أعمدة العمل على إزالة األلغام

. الجماعية لتحقيق النجاح األفضل للقطاع

نظمة أفقيا  وفق األنشطة ونظرية التغيير هذه م. يتبعها إيضاح لتسهيل فهمها وهي موضحة في باقي الدليل–توفر الشريحة اآلتية مخطط نظرية التغيير على مستوى القطاع 
.  المشتركة في قطاع إزالة األلغام، وتعتبر المناصرة من األنشطة المدمجة

.أما أفقيا ، يوضح المخطط الروابط من األنشطة إلى المخرجات ومن المخرجات إلى األثر في ظل تناول بيان الرؤيا العام

. ويحتوي المخطط في األسفل على مجموعة من المبادئ التي يقوم عليها نجاح القطاع، مثل وضع مصالح المجتمعات األكثر ضعفا  كهدف رئيس

ف يمكنه زيادة وتعتبر السلطات المحلية ضرورية لنجاح القطاع ولها أثر مضاع. أما في وسط المخطط، توجد السلطات المحلية والتي تشمل سلطات إزالة األلغام المحلية
.جودة كافة المخرجات في القطاع

مزيجا  من هذه يف يخدموكتشير الخطوط الموجودة في المخطط إلى وجود عالق بين مختلف األجزاء، وغالبا  ما تمثل ارتباط واحد أو أكثر من المخرجات بنتائج مختلفة
.  النتائج تأثيرات مختلفة

فوائد نهج يتناول القطاع بالكامل–نظرة عامة على نظرية التغيير 

املفوائد نظرية تغيير تتناول القطاع بالك

موائمة أصحاب المصلحة حول 

األهداف المشتركة

زيادة المسؤولية الجماعية عن 

تحقيق هذه األهداف

ل فش"القدرة على التفرقة بين 

"  ذوالفشل في التنفي" "النظرية

لغايات التعلم والمساءلة

حيد التوصل لمؤشرات مشتركة وتو

لة التقارير واستخدام أفضل لألد

عبر القطاع



 رارقتسالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا
الدابتم لكشب امهضعب ناززعي

ثأل
ر

لا
تن

ئا
ج

ةرجفتملا برحلا تافلخمو ماغلألاب ةرثأتملا ةلودلا يف ةیمنتلا معدو ،رشبلا نمأو مالسلا ةدایز :ایؤرلا ماغلألا ةلازإ ىلع لمعلا يف رییغتلا ةیرظن

 ةموعدم لودلل ةیجیتارتسالا فادھألا
 تایقافتالا بجومب ةقالعلا تاذ تامازتلالاو

ةققحم

 رارقتسالا يف مھاسی عازنلا تاكرحم مامأ عمتجملا دومص ةدایز
مالسلا ءانبو

فادھأ قیقحت يف مھاسی ً ادومص رثكأ تاعمتجمو ةیداصتقا ةیمنت
ةمادتسملا ةیمنتلا

 ةافولا تالاح يف ضافخناو ً انمأ رثكأ تاعمتجم
رجفتملا برحلا تافلخم/ماغلألا نم ةباصإلاو

 ااحض معدو كاإ
 مهاس ةرجفتملا تافلخملا

ادومص أ تاعمتجم قلخ

ً ايمسر يضارألا ميلست ىلع ةينطولا ةطلسلا قداصت

نامألاب روعشلا ديزي

ةلازإلا دعبو لبق تانايبلاو ثولتلا تانايب ةكراشم

رثألامیخضت اهنكمي ةنكمتملا ةیلحملا تاطلسلا

عاطقلل ماعلا يجيتارتسالا

ا
نأل

ش
ةط

 ایاحض ةایح ةدوج يف نسحت
ةرجفتملا تافلخملا

 لاثتمالاب قلعتی امیف سایقلل لباق مدقت
 ةریخذلاب صاخلا دھعلاو اوتوأ ةیقافتال

 ةحلسأب ةقلعتملا ةیقافتالاو ةیدوقنعلا

ةنیعم ةیدیلقت

 داتعلا نوزخم ضافخنا
رجفتملا

 ةفرعملاب سانلا ظفتحي
 رطاخملاب ةقلعتملا كولسلاو

ً انمأ رثكأ ةقيرطب

 داتعلا رطاخم نأشب يعولا ةدایز
رجفتملا

 نیذفنملل ةنسحم تاردق
نییلحملا

 ةلازإل نوزخملا ريمدت يدؤي
رطخلا

 نمآ مادختسال يضارألا میلست
جتنمو

 داوملا نم رطخ ةلازإ
ةرجفتملا

اياحضلا ةدعاسم نوزخملا ريمدت
 داتعلا رطاخم نأشب ميلعتلا

رجفتملا
نييلحملا نيذفنملا تاردق ءانب

 تاذ ةيلحملا ةطلسلا تاردق ءانب
ةقالعلا

 نييلودلا ةحلصملا باحصأ عم قيسنتلاو نواعتلا
نييعمتجملاو نييلحملاو نيينطولاو

 صلختلا ماهم
 داتعلا نم

رجفتملا

ماغلألا ةلازإو ينف حسمو ينف ريغ حسم

 ةدعاسملاو ةينطولا ةسايسلا ىلع ريثأتلا ةيلحملا تاطلسلل نكمي
 مالسلاو ةيمنتلاو يناسنإلا لمعلا تايجيتارتسا عم اهجمد يف

رارقتسالا قيقحتو

 ةیبطلا تامدخلا ىلإ لوصولا ةدایز
 معدلاو ةیسفنلا ةحصلا تامدخو
 كارشإلا صرفو يعامتجالا يسفنلا

يعامتجالا يداصتقالا

ةروص ىصقأب عاطقلل ةیجیتارتسالا ةمیقلا ةدایزلو ماغلألا ةلازإ ىلع لمعلا بلص يف ةیلحملا ةدایقلاو ةیلحملا تاعمتجملا عضولةینیكمت ةئیب قلخت يتلا ئدابملا
.ةشمهملا وأ ةفيعضلا تائفلاو ةقاعإلا يوذ نورخآلا صاخشألاو ةرجفتملا تافلخملا اياحضو نايتفلاو تايتفلاو ءاسنلاو لاجرلا لمشتو ً اتوص يطعت ىرخأ ةيكراشت تايلمعو عمتجملا عم لصاوت دوجو لظ يف ،ةطشنألا ةفاك يف ةدوجومةئیبلاو كارشإلاو يعامتجالا عونلاو عازنلا ةیساسحب ةقلعتملا تارابتعالا
تاردقلاو تاجايتحالل كرتشم مهف ىلع ً ءانب ً ایوس نیذفنملا ءاكرشلاو ةدحتملا ممألاو ةیلحملا تاطلسلاو تاموكحلا لمعت

.دراوملا صيصختو ذيفنتلا رييغتو تاسايسلا رييغتو ةرصانملا وحن طغضلاو صرفلا قلخل ةطشنألا ةفاك يفو تايوتسملا ةفاك ىلع ةيلحملا تاسسؤملاو نيذفنملا ءاكرشلاو ةدحتملا ممألاو ةيلحملا تاطلسلاو نيحناملا نم ةرصانملا

 نيذلا اياحضلا
 معدلا ىلع نولصحي

 ةاجن صرفب نوظحي

 ىلعأ

 ةدعاسم مهاست
 قيقحت يف اياحضلا

 بجومب تامازتلالا

تايقافتالا

 تامدخلاو ةيمنتلا صرفل يواستملا لوصولا ففخي
 عازنلا تاكرحم نم ةيساسألا

 شیعلا لبس نسحی ضرألل جتنملاو نمآلا مادختسالا
ةئیبلاو ةایحلا ةدوج نسحی امم ،ةیساسألا تامدخلاو

 لصتم وأ يف لومشم ماغلألا ةلازإ ىلع لمعلا
ءانب وأ ةیمنتلا تاردابم وأ ةیناسنإلا تاردابملاب

رارقتسالا قیقحت وأ مالسلا

 ضيفخت يف يناسنإلا لمعلاو ةيمنتلا لاجم يف نيلعافلا نم يفاضإلا معدلاو ةبيجتسملا ةيلحملا تاطلسلا مهاست
يعامتجالا طبارتلاو ةقثلا ةدايزو عازنلا تاكرحم

 ةاواسملا ققحیو بیجتسم ماغلألا ةلازإ ىلع لمعلا
 ذیفنتلا ةدایز لظ يف ةنسحمةمكوح لالخ نم ً اینطو

يلحملا

 نكل ضرألا مادختساو نيئجاللا نم ةيعوط ةدوع
 فرط نم ةدعاسم دوجو نود ةدودحم دئاوفلا

ثلاث

 يعامتجالا طغضلا ضفخي
ةرطاخملل يداصتقالا

تامازتلالا قيقحت يف اهل لاثتمالاو ةيقافتالل ةباجتسالا مهاست
ةيلودلاو ةينطولا

 نييرورض نييلحملا نيذفنملاو ةنكمتملا ةيلحملا تاطلسلا ربتعت
 بجومب تامازتلالا قيقحتلو ةينطولا ةيكلمللةينيكمت ةئيب قلخل

تايقافتالا

 يضارألا فيظنتو نوزخملا ريمدت مهاسي
تايقافتالا بجومب تامازتلالا قيقحت يف

 كسامت ريسيت يف ةكرحلا ةيرح دعاست
لضفأ يعامتجا عيبطتو

 اياحضلا لصي
 ةيرورضلا تامدخلل

 رثكأ عمتجملا حبصيو

ً اكارشإ

 مادختسا عنمي
 لاعشإ يف نوزخملا

عازنلا ليتف

 ةدوع يف مهاست ثلاث فرط نم ةلمكملا ةيفاضإلا ةدعاسملا
 تامدخلا مادختساو ةايحلا ةدوج نم مسحيو ً ايلخاد نيرجهملا/نيئجاللا

 ةئيبلاو ةيساسألا

 يف مهاست
 قوقح ةيقافتا
 صاخشألا
 ةقاعإلا يوذ

 ةطلسلل ةززعم تاردق
ةینطولا

 لاجم يف نیلعافلا عم نواعتلا ةدایز
 قیقحتو مالسلاو يناسنإلا لمعلا

ةئیبلاو ةیمنتلاو رارقتسالا

 ةدوعلا دیزی ىذألا نم رطخلا ضافخنا
ةكرحلا ةیرحو

لا
م

رخ
اج

ت

شرح نظرية التغيير

تعتمد على أكثر من مخرج واحد، وبالتالي قدالنتائج غالبا  ما تعتمد 

على المساهمة الجماعية لعدد من أصحاب المصلحة من داخل قطاع 

العمل على إزالة األلغام ومن خارجه

يمكنها تعتبر سلطات إزالة األلغام النحلية ضرورية للقطاع و

.تعزيز جودة كافة نتائج العمل على إزالة األلغام

أوصاف إضافية لوصف المنطق من المخرجات إلى النتائج إلى 

.  ية التغييرالتأثيرات ولتناول بعض االفتراضات التي تقوم عليها نظر

وهي موضح بشكل أكبر في الدليل

اح األكبر لتحقيق النجتمكينيةتعتبر المبادئ ضرورية لخلق بيئة 

للقطاع

نجاح كافة يعتبر التعاون والتنسيق بين أصحاب المصلحة لضمان

األنشطة

مد للقطاع، االستراتيجيات المختلفة واألهداف طويلة األالتأثيرات تتناول 

وستتأثر دوما  بعوامل خارجة عن سيطرة القطاع

وقع كافة أعمدة العمل على إزالة األلغام ومن غير المتاألنشطة تغطي

.  أن ينفذها كافة أصحاب المصلحة في كافة األوقات

من األنشطةالمخرجات تدفق



شرح تعريفات المفاهيم الرئيسية في نظرية التغيير

تخدم األنشطة المنفذة أو العمل المنفذ الذي تس

نية ، مثل التمويل والمساعدة الفالمدخالتخالله 

محددةمخرجاتوالموارد األخرى، إلنتاج 

منتجات أو )منتجات محددة ومباشرة 

ل، للتدختعزى بشكل كامل ومباشر (. خدمات

والغاية منها توفير. المنفذسيطرةمثل 

الظروف لحدوث النتائج

ر وتعتب. المرجح أو المرجو للمخرجاتالتأثير

التي يؤمل من التدخل المساهمة المحورية 

ترة تحقيقها في األهداف االستراتيجية ضمن ف

وامل قد تساهم ع. للتدخلتعزى جزئياً . التدخل

أخرى، بما في ذلك مبادرات أخرى ممولة محليا  

أقل توقعاً تعتبر النتائج. أو دولية، في هذه النتائج

حيث تتعلق بتغيير السلوك

الهدف االستراتيجي األطول أمداً واألعلى 

المنطق وراء التدخل والمبرر .مستوىً 

الل من غير المحتمل تحقيقه من خ. للتمويل

تدخالت قصيرة األمد أو من خالل تدخل 

.واحد

سيطرة مباشرة تأثير مباشر تأثير غير مباشر

المخرجات النتائج األنشطةاألثر



تعزيز متبادل

للقطاع بأقصى صورةية المبادئ التي تخلق بيئة ممكنة لوضع المجتمعات المحلية والقيادة المحلية في صلب العمل على إزالة األلغام ولزيادة القيمة االستراتيج

في كافة موجودةاالعتبارات المتعلقة بحساسية النزاع والنوع االجتماعي واإلشراك والبيئة

وتشمل ، في ظل وجود تواصل مع المجتمع وعمليات تشاركية أخرى تعطي صوتا  األنشطة

رون ذوي الرجال والنساء والفتيات والفتيان وضحايا المخلفات المتفجرة واألشخاص اآلخ

.اإلعاقة والفئات الضعيفة أو المهمشة

هم مشترك بناء  على فتعمل الحكومات والسلطات المحلية واألمم المتحدة والشركاء المنفذين سوياً 

لالحتياجات والقدرات

لمحلية من المانحين والسلطات المحلية واألمم المتحدة والشركاء المنفذين والمؤسسات االمناصرة 

ر السياسات على كافة المستويات وفي كافة األنشطة لخلق الفرص والضغط نحو المناصرة وتغيي

.وتغيير التنفيذ وتخصيص الموارد

مجتمعات أكثر أمناً وانخفاض في 

حاالت الوفاة واإلصابة من 

مخلفات الحرب المتفجر/األلغام

ألثر
ا

نظرية التغيير في العمل على إزالة األلغام

زيادة السالم وأمن البشر، ودعم التنمية في الدولة المتأثرة باأللغام ومخلفات الحرب المتفجرة: الرؤية

األهداف االستراتيجية للدول مدعومة 

وااللتزامات ذات العالقة بموجب 

االتفاقيات محققة

زيادة صمود المجتمع أمام محركات 

النزاع يساهم في االستقرار وبناء 

السالم

تنمية اقتصادية ومجتمعات أكثر 

صموداً يساهم في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة

أهم األهداف االستراتيجية 
لنظرية التغيير

ية األسس السفلية التي تقوم عليها نظر
ألعمالالتغيير والمشمولة أيضة في نظرية ا



التنمية االقتصادية واالستقرار 

يعززان بعضهما بشكل متبادل
األهداف االستراتيجية للدول مدعومة 

وااللتزامات ذات العالقة بموجب االتفاقيات 

محققة

زيادة صمود المجتمع أمام محركات النزاع يساهم في االستقرار 

وبناء السالم

تنمية اقتصادية ومجتمعات أكثر صموداً يساهم في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة
مجتمعات أكثر أمناً وانخفاض في حاالت الوفاة 

مخلفات الحرب المتفجر/واإلصابة من األلغام

اك ودعم ضحايا  إشر
  
المخلفات المتفجرة بساهم ف 
 
 
خلق مجتمعات أكثر صمودا يزيد الشعور باألمان

الضحايا الذين 

يحصلون على الدعم 

يحظون بفرص نجاة 

أعلى 

يخفف الوصول المتساوي لفرص التنمية والخدمات 

األساسية من محركات النزاع 
يض تساهم السلطات المحلية المستجيبة والدعم اإلضافي من الفاعلين في مجال التنمية والعمل اإلنساني في تخف

محركات النزاع وزيادة الثقة والترابط االجتماعي

يخفض الضغط االجتماعي 

االقتصادي للمخاطرة
تساهم االستجابة لالتفاقية واالمتثال لها في تحقيق االلتزامات

الوطنية والدولية

تساعد حرية الحركة في تيسير تماسك 

وتطبيع اجتماعي أفضل

تساهم في 
اتفاقية حقوق 
األشخاص 
ذوي اإلعاقة 

األثرتضخيميمكنها السلطات المحلية المتمكنة 

االستراتيجي العام للقطاع

تحسن في جودة حياة ضحايا 
المخلفات المتفجرة

ال تقدم قابل للقياس فيما يتعلق باالمتث

التفاقية أوتوا والعهد الخاص بالذخيرة 

العنقودية واالتفاقية المتعلقة بأسلحة 

تقليدية معينة

يحتفظ الناس بالمعرفة 

والسلوك المتعلقة بالمخاطر 

بطريقة أكثر أمنا  

يؤدي تدمير المخزون إلزالة 

الخطر

عدة يمكن للسلطات المحلية التأثير على السياسة الوطنية والمسا

في دمجها مع استراتيجيات العمل اإلنساني والتنمية والسالم 

وتحقيق االستقرار

تساهم مساعدة 

الضحايا في تحقيق 

االلتزامات بموجب 

االتفاقيات

االستخدام اآلمن والمنتج لألرض يحسن سبل العيش 

والخدمات األساسية، مما يحسن جودة الحياة والبيئة

العمل على إزالة األلغام مشمول في أو متصل 

بالمبادرات اإلنسانية أو مبادرات التنمية أو بناء

السالم أو تحقيق االستقرار

العمل على إزالة األلغام مستجيب ويحقق المساواة 

محسنة في ظل زيادة التنفيذ حوكمةوطنياً من خالل 

المحلي

عودة طوعية من الالجئين واستخدام األرض لكن 

الفوائد محدودة دون وجود مساعدة من طرف 

ثالث

ين تعتبر السلطات المحلية المتمكنة والمنفذين المحليين ضروري

جب للملكية الوطنية ولتحقيق االلتزامات بموتمكينيةلخلق بيئة 

االتفاقيات

يساهم تدمير المخزون وتنظيف األراضي 

في تحقيق االلتزامات بموجب االتفاقيات

يصل الضحايا 

للخدمات الضرورية 

ويصبح المجتمع أكثر 

إشراكا  

يمنع استخدام 

المخزون في إشعال 

فتيل النزاع

المساعدة اإلضافية المكملة من طرف ثالث تساهم في عودة 

المهجرين داخليا  ويحسم من جودة الحياة واستخدام الخدمات /الالجئين

األساسية والبيئة 

انخفاض الخطر من األذى يزيد العودة 

وحرية الحركة

تصادق السلطة الوطنية على تسليم األراضي رسميا  

مشاركة بيانات التلوث والبيانات قبل وبعد اإلزالة

انخفاض مخزون العتاد 

المتفجر
زيادة الوعي بشأن مخاطر العتاد 

المتفجر

قدرات محسنة للمنفذين 

المحليين
تسليم األراضي الستخدام آمن 

ومنتج

إزالة خطر من المواد 

المتفجرة

زيادة الوصول إلى الخدمات الطبية 

وخدمات الصحة النفسية والدعم 

النفسي االجتماعي وفرص اإلشراك 

االقتصادي االجتماعي

قدرات معززة للسلطة 

الوطنية

زيادة التعاون مع الفاعلين في مجال 

العمل اإلنساني والسالم وتحقيق 

االستقرار والتنمية والبيئة

ألثر
ا

ج
النتائ

زيادة السالم وأمن البشر، ودعم التنمية في الدولة المتأثرة باأللغام ومخلفات الحرب المتفجرة: الرؤيانظرية التغيير في العمل على إزالة األلغام 

طة
ش

ألن
ا

مساعدة الضحايا تدمير المخزون
التعليم بشأن مخاطر العتاد 

المتفجر
بناء قدرات المنفذين المحليين

بناء قدرات السلطة المحلية ذات 

العالقة

ن التعاون والتنسيق مع أصحاب المصلحة الدوليي

والوطنيين والمحليين والمجتمعيين

مهام التخلص 

من العتاد 

المتفجر

مسح غير فني ومسح فني وإزالة األلغام

لوضع المجتمعات المحلية والقيادة المحلية في صلب العمل على إزالة األلغام ولزيادة القيمة االستراتيجية للقطاع بأقصى صورةتمكينيةالمبادئ التي تخلق بيئة 
.يا المخلفات المتفجرة واألشخاص اآلخرون ذوي اإلعاقة والفئات الضعيفة أو المهمشةحاموجودة في كافة األنشطة، في ظل وجود تواصل مع المجتمع وعمليات تشاركية أخرى تعطي صوتا  وتشمل الرجال والنساء والفتيات والفتيان وضاالعتبارات المتعلقة بحساسية النزاع والنوع االجتماعي واإلشراك والبيئة

بناء  على فهم مشترك لالحتياجات والقدراتتعمل الحكومات والسلطات المحلية واألمم المتحدة والشركاء المنفذين سوياً 

.الضغط نحو المناصرة وتغيير السياسات وتغيير التنفيذ وتخصيص المواردص ومن المانحين والسلطات المحلية واألمم المتحدة والشركاء المنفذين والمؤسسات المحلية على كافة المستويات وفي كافة األنشطة لخلق الفرالمناصرة 

ت
جا

خر
الم



:أسئلة توجيهية

غيرها؟هل تنعكس األهداف االستراتيجية الوطنية في نظرية التغيير؟ هل يوجد عناصر محددة أكثر أهمية من-

ين أين الروابط المهمة مع األجزاء األخرى من الحكومة وهل يوجد التزام مشترك مع أصحاب المصلحة الحكومي-

ام مشترك؟اآلخرين لتحقيق أهداف العمل على إزالة األلغام؟ إذا كانت اإلجابة ال، ما الذي يمكن فعله لتعزيز التز

يقة الفضلى هل يفهم المانحون األهداف االستراتيجية الوطنية وهل تتوافق أهدافهم مع نظرية التغيير؟ ما هي الطر-

لتنسيق دعم المانحين بهدف تحقيق أهم األهداف االستراتيجية؟

رية؟أو في النظ/عند متابعة تقدمنا، هل نتأمل في نظرية التغيير لفهم ما إذا كان الفشل في التنفيذ و-

طاع العمل ق( أو عدمه)ما الذي نتعلمه وماذا يخبرنا ذلك بشأن نظرية التغيير؟ ماذا يخبرنا بشأن كيفية تعاون -

؟على إزالة األلغام؟ هل يمكننا القيام بالمزيد لتحسين التنسيق بين الحكومة والمانحين والمنفذين

نية فرق التخطيط االستراتيجي الخاصة بالسلطة الوط

تراتيجية يمكنها استخدام نظرية التغيير لتحديد أهدافها االس

ومسارات التغيير

ظرية يمكنها استخدام ناإلدارة العليا في السلطة الوطنية 

هاالتغيير لربط المبادرات الحكومية األخرى والدفع ل

تخدام يمكنها اسفرق السلطة الوطنية لتنسيق المانحين

نظرية التغيير كإطار عام لجمع مختلف المانحين مع

.بعضهم البعض وإدارة التنسيق

كيفية استخدام نظرية التغيير–السلطات المحلية

كن استخدام ذلك ويم. من خالل تحديد مواطن الترابط المحورية بين األنشطة وأصحاب المصلحة داخل قطاع العمل على إزالة األلغام وخارجهكأداة تصميم وتنسيق وإدارةيمكن استخدام نظرية التغيير 

ياسة سلطة إزالة األلغام المحلية ويجب استخدامها أيضا  عند النظر فيما إذا تم تحقيق التقدم أم ال والتعلم من ذلك وتعديل س. لتشجيع التنسيق بين الحكومة والمانحين والمنفذين وتحديد الفجوات في الدعم

.واستراتيجيتها عند اللزوم



:أسئلة توجيهية

داف ما هي أهم األهداف االستراتيجية لسلطات إزالة األلغام الوطنية؟ هل تتوافق أهدافنا معها؟ هل أوضحنا األه-

االستراتيجية الخاصة بالبرنامج لسلطة إزالة األلغام المحلية؟

لجماعي هل نقوم بالتنسيق بشكل كامل مع سلطات إزالة األلغام الوطنية والمانحين اآلخرين لتحقيق األثر ا-

األقصى للقطاع؟

؟ كيف نقوم للعمل سويا  –داخل قطاع العمل على إزالة األلغام وخارجه –أين نحتاج لتشجيع شركائنا المنفذين -

بذلك بأفضل صورة؟ هل نحقق الفائدة القصوى من المال؟

سلطة إزالة أين الفجوات الموجودة في القطاع والتي يمكن أن تقوض األهداف االستراتيجية الرئيسية الخاصة ب-

األلغام الوطنية؟ كيف يمكننا استغالل تأثرنا لدفع التغيير؟

ي النظرية؟أو ف/حين نتابع تقدمنا، هل نتأمل في نظرية التغيير للفهم ما إذا كان هنالك فشر في التنفيذ و-

طاع العمل ق( أو عدمه)ما الذي نتعلمه وماذا يخبرنا ذلك بشأن نظرية التغيير؟ ماذا يخبرنا بشأن كيفية تعاون -

؟على إزالة األلغام؟ هل يمكننا القيام بالمزيد لتحسين التنسيق بين الحكومة والمانحين والمنفذين

دام يمكنها استخفرق صناعة السياسات ووضع البرامج

نظرية التغيير للمساعدة في اتخاذ قرارات التمويل

تغيير يمكن أيضا  استخدام نظرية ال. والقرارات البرامجية

ين كإطار عام لبناء تحالفات مقربة وتنسيق أفضل ب

.الشركات الدوليين والسلطات المحلية

يم فريق المراجعة السنوية ومسؤولي المتابعة والتقي

قييم قائم يمكنهم استخدام نظرية التغيير لتوجيه توالتعلم

على النظرية

كيفية استخدام نظرية التغيير–المانحون 
أهداف سلطات إزالة األلغام يومكن استخدامها لمواءمة األهداف االستراتيجية المؤسساتية مع. تصميم البرامج والشراكات وأنظمة المتابعة والتقييم والتعلميمكن استخدام نظرية التغيير لتوفير المعلومات بشأن 

تنفيذ أو النظرية وما كما وأنه أداة مفيدة لفهم مواطن الفشل في ال. داخل قطاع العمل على إزالة األلغام وخارجه–الوطنية ولتحديد الروابط مع أصحاب المصلحة اآلخرين ودفع التنسيق والتعاون حيث يلزم األمر 

ذ قرارات قائمة على األدلة وأخيرا ، يمكن أن تكون نظرية التغيير أداة مفيدة لمتابعة التقدم وتقييمه من أجل اتخا. هي التعديالت الالزمة لتحقيق أقصى أثر جماعي للقطاع على مستوى البرامج ومستوى الدولة

.بشأن البرامج والسياسة



:أسئلة توجيهية

رتبط ذلك كيف يرتبط برنامجكم في نظرية التغيير العامة؟ ما هي النتائج واألثر التي تساهمون بها؟ كيف ي•

بأولويات سلطة إزالة األلغام الوطنية؟

من يساهم بتحقيق هذه النتائج واألثر، من خارج برنامجكم؟ ما هي الروابط مع عملكم؟ هل هنالك أصحاب •

مصلحة محددون يجب عليكم التنسيق معهم؟

خرين هل يعرف الجميع في الفريق دوره في نظرية التغيير وهل يفهمون الترابط مع أصحاب المصلحة اآل•

لتحقيق النتائج واألثر؟ ماذا يعني ذلك لعملهم؟

ي النظرية؟أو ف/حين نتابع تقدمنا، هل نتأمل في نظرية التغيير للفهم ما إذا كان هنالك فشر في التنفيذ و•

طاع العمل ق( أو عدمه)ما الذي نتعلمه وماذا يخبرنا ذلك بشأن نظرية التغيير؟ ماذا يخبرنا بشأن كيفية تعاون •

؟على إزالة األلغام؟ هل يمكننا القيام بالمزيد لتحسين التنسيق بين الحكومة والمانحين والمنفذين

عم عملية يمكنها استخدام نظرية التغيير لدفرق تصميم البرامج

التصميم وضمان مواءمة األهداف مع سلطات إزالة األلغام 

يق مع المانحين والنظر في مواطن لزوم التعاون والتنس/المحلية

.أصحاب المصلحة اآلخرين

لتغيير يمكنها استخدام نظرية افرق المتابعة والتقييم والتعلم

و النظرية للتأمل في التقدم المحرز وتحديد الفشر في التنفيذ أ

تحقق التيالتكييفيةودعم فرق البرامج في العمليات اإلدارة 

التغيير األمثل على مستوى المخرجات

أظريمكنها استخدام نظرية التغيير إلى جانب فرق اإلدارة

يق أهداف النتائج بشكل ربعي للتأمل في مساهمة البرامج بتحق

قيق أثر القطاع االستراتيجية وتحديد الحاجة لجمع األنشطة لتح

.أكبر

كيفية استخدام نظرية التغيير–شركاء التنفيذ 

لتنسيق والتعاون، وفي ويمكن استخدامها في تحديد الروابط مع أصحاب المصلحة اآلخرين ومواطن الحاجة ل. لتصميم البرامج والمتابعة والتقييم والتعلميمكن استخدام نظرية التغيير في توفير المعلومات 

، مما التعلم وأطر النتائجوباستخدامها إلى جانب نظرية األعمال الموضحة الحقة في الدليل، يمكنها توفير المعلومات ألنظمة المتابعة والتقييم و. مساعدة الفرق على فهم كيفية مساهمة عملهم لنجاح القطاع ككل

.الستراتيجية المستقبلية للقطاع ككلاأللغام المحلية إلعالم السياسة واالةيساعد في تحديد فشل التنفيذ وفشل النظرية الذي يمكن من توفير المعلومات لتعديل البرامج وتقديم التغذية الراجعة للمانحين وسلطات إز



العمل على إزالة األلغام الممول من المملكة المتحدة دعماً ألنغوال: مثال بشأن نظرية التغيير

تقالي توضح الصناديق المعلمة باللون البر

.في أنغوالGMAP2برنامج 

ية تمكن أصحاب المصلحة من معرفة كيف

مساهمتهم في تحقيق أهداف العمل على 

د إزالة األلغام في أنغوال، وأين يمكن وجو

داخل )روابط مع أصحاب مصلحة آخرين 

التي تتطلب تنسيق( القطاع وخارجه

.وتعاون، وأين يمكن أن تتواجد الفجوات

يوضح هذا . تراتيجية للدولةيمكن تصميم نظرية التغيير لكل برنامج بناء  على األنشطة واألهداف االس. تختلف نظرية التغيير باختالف السياق، ويمكن أن يتغير تركيزها مع مرور الوقت

(.GMAP2022من خالل )المثال كيفية تصميم العمل على إزالة األلغام الممول من المملكة المتحدة دعما  ألنغوال 

 رارقتسالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا
الدابتم لكشب امهضعب ناززعي

ثأل
ر

لا
تن

ئا
ج

ةرجفتملا برحلا تافلخمو ماغلألاب ةرثأتملا ةلودلا يف ةیمنتلا معدو ،رشبلا نمأو مالسلا ةدایز :ایؤرلا ماغلألا ةلازإ ىلع لمعلا يف رییغتلا ةیرظن

 ةموعدم لودلل ةیجیتارتسالا فادھألا
 تایقافتالا بجومب ةقالعلا تاذ تامازتلالاو

ةققحم

 رارقتسالا يف مھاسی عازنلا تاكرحم مامأ عمتجملا دومص ةدایز
مالسلا ءانبو

فادھأ قیقحت يف مھاسی ً ادومص رثكأ تاعمتجمو ةیداصتقا ةیمنت
ةمادتسملا ةیمنتلا

 ةافولا تالاح يف ضافخناو ً انمأ رثكأ تاعمتجم
رجفتملا برحلا تافلخم/ماغلألا نم ةباصإلاو

 ااحض معدو كاإ
 مهاس ةرجفتملا تافلخملا

ادومص أ تاعمتجم قلخ

ً ايمسر يضارألا ميلست ىلع ةينطولا ةطلسلا قداصت

نامألاب روعشلا ديزي

ةلازإلا دعبو لبق تانايبلاو ثولتلا تانايب ةكراشم

رثألامیخضت اهنكمي ةنكمتملا ةیلحملا تاطلسلا

عاطقلل ماعلا يجيتارتسالا

ا
نأل

ش
ةط

 ایاحض ةایح ةدوج يف نسحت
ةرجفتملا تافلخملا

 لاثتمالاب قلعتی امیف سایقلل لباق مدقت
 ةریخذلاب صاخلا دھعلاو اوتوأ ةیقافتال

 ةحلسأب ةقلعتملا ةیقافتالاو ةیدوقنعلا

ةنیعم ةیدیلقت

 داتعلا نوزخم ضافخنا
رجفتملا

 ةفرعملاب سانلا ظفتحي
 رطاخملاب ةقلعتملا كولسلاو

ً انمأ رثكأ ةقيرطب

 داتعلا رطاخم نأشب يعولا ةدایز
رجفتملا

 نیذفنملل ةنسحم تاردق
نییلحملا

 ةلازإل نوزخملا ريمدت يدؤي
رطخلا

 نمآ مادختسال يضارألا میلست
جتنمو

 داوملا نم رطخ ةلازإ
ةرجفتملا

اياحضلا ةدعاسم نوزخملا ريمدت
 داتعلا رطاخم نأشب ميلعتلا

رجفتملا
نييلحملا نيذفنملا تاردق ءانب

 تاذ ةيلحملا ةطلسلا تاردق ءانب
ةقالعلا

 نييلودلا ةحلصملا باحصأ عم قيسنتلاو نواعتلا
نييعمتجملاو نييلحملاو نيينطولاو

 صلختلا ماهم
 داتعلا نم

رجفتملا

ماغلألا ةلازإو ينف حسمو ينف ريغ حسم

 ةدعاسملاو ةينطولا ةسايسلا ىلع ريثأتلا ةيلحملا تاطلسلل نكمي
 مالسلاو ةيمنتلاو يناسنإلا لمعلا تايجيتارتسا عم اهجمد يف

رارقتسالا قيقحتو

 ةیبطلا تامدخلا ىلإ لوصولا ةدایز
 معدلاو ةیسفنلا ةحصلا تامدخو
 كارشإلا صرفو يعامتجالا يسفنلا

يعامتجالا يداصتقالا

ةروص ىصقأب عاطقلل ةیجیتارتسالا ةمیقلا ةدایزلو ماغلألا ةلازإ ىلع لمعلا بلص يف ةیلحملا ةدایقلاو ةیلحملا تاعمتجملا عضولةینیكمت ةئیب قلخت يتلا ئدابملا
.ةشمهملا وأ ةفيعضلا تائفلاو ةقاعإلا يوذ نورخآلا صاخشألاو ةرجفتملا تافلخملا اياحضو نايتفلاو تايتفلاو ءاسنلاو لاجرلا لمشتو ً اتوص يطعت ىرخأ ةيكراشت تايلمعو عمتجملا عم لصاوت دوجو لظ يف ،ةطشنألا ةفاك يف ةدوجومةئیبلاو كارشإلاو يعامتجالا عونلاو عازنلا ةیساسحب ةقلعتملا تارابتعالا
تاردقلاو تاجايتحالل كرتشم مهف ىلع ً ءانب ً ایوس نیذفنملا ءاكرشلاو ةدحتملا ممألاو ةیلحملا تاطلسلاو تاموكحلا لمعت

.دراوملا صيصختو ذيفنتلا رييغتو تاسايسلا رييغتو ةرصانملا وحن طغضلاو صرفلا قلخل ةطشنألا ةفاك يفو تايوتسملا ةفاك ىلع ةيلحملا تاسسؤملاو نيذفنملا ءاكرشلاو ةدحتملا ممألاو ةيلحملا تاطلسلاو نيحناملا نم ةرصانملا

 نيذلا اياحضلا
 معدلا ىلع نولصحي

 ةاجن صرفب نوظحي

 ىلعأ

 ةدعاسم مهاست
 قيقحت يف اياحضلا

 بجومب تامازتلالا

تايقافتالا

 تامدخلاو ةيمنتلا صرفل يواستملا لوصولا ففخي
 عازنلا تاكرحم نم ةيساسألا

 شیعلا لبس نسحی ضرألل جتنملاو نمآلا مادختسالا
ةئیبلاو ةایحلا ةدوج نسحی امم ،ةیساسألا تامدخلاو

 لصتم وأ يف لومشم ماغلألا ةلازإ ىلع لمعلا
ءانب وأ ةیمنتلا تاردابم وأ ةیناسنإلا تاردابملاب

رارقتسالا قیقحت وأ مالسلا

 ضيفخت يف يناسنإلا لمعلاو ةيمنتلا لاجم يف نيلعافلا نم يفاضإلا معدلاو ةبيجتسملا ةيلحملا تاطلسلا مهاست
يعامتجالا طبارتلاو ةقثلا ةدايزو عازنلا تاكرحم

 ةاواسملا ققحیو بیجتسم ماغلألا ةلازإ ىلع لمعلا
 ذیفنتلا ةدایز لظ يف ةنسحمةمكوح لالخ نم ً اینطو

يلحملا

 نكل ضرألا مادختساو نيئجاللا نم ةيعوط ةدوع
 فرط نم ةدعاسم دوجو نود ةدودحم دئاوفلا

ثلاث

 يعامتجالا طغضلا ضفخي
ةرطاخملل يداصتقالا

تامازتلالا قيقحت يف اهل لاثتمالاو ةيقافتالل ةباجتسالا مهاست
ةيلودلاو ةينطولا

 نييرورض نييلحملا نيذفنملاو ةنكمتملا ةيلحملا تاطلسلا ربتعت
 بجومب تامازتلالا قيقحتلو ةينطولا ةيكلمللةينيكمت ةئيب قلخل

تايقافتالا

 يضارألا فيظنتو نوزخملا ريمدت مهاسي
تايقافتالا بجومب تامازتلالا قيقحت يف

 كسامت ريسيت يف ةكرحلا ةيرح دعاست
لضفأ يعامتجا عيبطتو

 اياحضلا لصي
 ةيرورضلا تامدخلل

 رثكأ عمتجملا حبصيو

ً اكارشإ

 مادختسا عنمي
 لاعشإ يف نوزخملا

عازنلا ليتف

 ةدوع يف مهاست ثلاث فرط نم ةلمكملا ةيفاضإلا ةدعاسملا
 تامدخلا مادختساو ةايحلا ةدوج نم مسحيو ً ايلخاد نيرجهملا/نيئجاللا

 ةئيبلاو ةيساسألا

 يف مهاست
 قوقح ةيقافتا
 صاخشألا
 ةقاعإلا يوذ

 ةطلسلل ةززعم تاردق
ةینطولا

 لاجم يف نیلعافلا عم نواعتلا ةدایز
 قیقحتو مالسلاو يناسنإلا لمعلا

ةئیبلاو ةیمنتلاو رارقتسالا

 ةدوعلا دیزی ىذألا نم رطخلا ضافخنا
ةكرحلا ةیرحو

لا
م

رخ
اج

ت



لبنانMACMP: مثال بشأن نظرية التغيير

توضح الصناديق المعلمة باللون 

الزهري البرنامج في لبنان

تمكن أصحاب المصلحة من معرفة 

كيفية مساهمتهم في تحقيق أهداف

العمل على إزالة األلغام في لبنان،

وأين يمكن وجود روابط مع أصحاب 

داخل القطاع )مصلحة آخرين 

عاون، التي تتطلب تنسيق وت( وخارجه

.وأين يمكن أن تتواجد الفجوات

في لبنانMACMPيوضح هذا المثال كيفية تصميم نظرية التغيير لبرنامج 

 رارقتسالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا
الدابتم لكشب امهضعب ناززعي

ثأل
ر

لا
تن

ئا
ج

ةرجفتملا برحلا تافلخمو ماغلألاب ةرثأتملا ةلودلا يف ةیمنتلا معدو ،رشبلا نمأو مالسلا ةدایز :ایؤرلا ماغلألا ةلازإ ىلع لمعلا يف رییغتلا ةیرظن

 ةموعدم لودلل ةیجیتارتسالا فادھألا
 تایقافتالا بجومب ةقالعلا تاذ تامازتلالاو

ةققحم

 رارقتسالا يف مھاسی عازنلا تاكرحم مامأ عمتجملا دومص ةدایز
مالسلا ءانبو

فادھأ قیقحت يف مھاسی ً ادومص رثكأ تاعمتجمو ةیداصتقا ةیمنت
ةمادتسملا ةیمنتلا

 ةافولا تالاح يف ضافخناو ً انمأ رثكأ تاعمتجم
رجفتملا برحلا تافلخم/ماغلألا نم ةباصإلاو

 ااحض معدو كاإ
 مهاس ةرجفتملا تافلخملا

ادومص أ تاعمتجم قلخ

ً ايمسر يضارألا ميلست ىلع ةينطولا ةطلسلا قداصت

نامألاب روعشلا ديزي

ةلازإلا دعبو لبق تانايبلاو ثولتلا تانايب ةكراشم

رثألامیخضت اهنكمي ةنكمتملا ةیلحملا تاطلسلا

عاطقلل ماعلا يجيتارتسالا

ا
نأل

ش
ةط

 ایاحض ةایح ةدوج يف نسحت
ةرجفتملا تافلخملا

 لاثتمالاب قلعتی امیف سایقلل لباق مدقت
 ةریخذلاب صاخلا دھعلاو اوتوأ ةیقافتال

 ةحلسأب ةقلعتملا ةیقافتالاو ةیدوقنعلا

ةنیعم ةیدیلقت

 داتعلا نوزخم ضافخنا
رجفتملا

 ةفرعملاب سانلا ظفتحي
 رطاخملاب ةقلعتملا كولسلاو

ً انمأ رثكأ ةقيرطب

 داتعلا رطاخم نأشب يعولا ةدایز
رجفتملا

 نیذفنملل ةنسحم تاردق
نییلحملا

 ةلازإل نوزخملا ريمدت يدؤي
رطخلا

 نمآ مادختسال يضارألا میلست
جتنمو

 داوملا نم رطخ ةلازإ
ةرجفتملا

اياحضلا ةدعاسم نوزخملا ريمدت
 داتعلا رطاخم نأشب ميلعتلا

رجفتملا
نييلحملا نيذفنملا تاردق ءانب

 تاذ ةيلحملا ةطلسلا تاردق ءانب
ةقالعلا

 نييلودلا ةحلصملا باحصأ عم قيسنتلاو نواعتلا
نييعمتجملاو نييلحملاو نيينطولاو

 صلختلا ماهم
 داتعلا نم

رجفتملا

ماغلألا ةلازإو ينف حسمو ينف ريغ حسم

 ةدعاسملاو ةينطولا ةسايسلا ىلع ريثأتلا ةيلحملا تاطلسلل نكمي
 مالسلاو ةيمنتلاو يناسنإلا لمعلا تايجيتارتسا عم اهجمد يف

رارقتسالا قيقحتو

 ةیبطلا تامدخلا ىلإ لوصولا ةدایز
 معدلاو ةیسفنلا ةحصلا تامدخو
 كارشإلا صرفو يعامتجالا يسفنلا

يعامتجالا يداصتقالا

ةروص ىصقأب عاطقلل ةیجیتارتسالا ةمیقلا ةدایزلو ماغلألا ةلازإ ىلع لمعلا بلص يف ةیلحملا ةدایقلاو ةیلحملا تاعمتجملا عضولةینیكمت ةئیب قلخت يتلا ئدابملا
.ةشمهملا وأ ةفيعضلا تائفلاو ةقاعإلا يوذ نورخآلا صاخشألاو ةرجفتملا تافلخملا اياحضو نايتفلاو تايتفلاو ءاسنلاو لاجرلا لمشتو ً اتوص يطعت ىرخأ ةيكراشت تايلمعو عمتجملا عم لصاوت دوجو لظ يف ،ةطشنألا ةفاك يف ةدوجومةئیبلاو كارشإلاو يعامتجالا عونلاو عازنلا ةیساسحب ةقلعتملا تارابتعالا
تاردقلاو تاجايتحالل كرتشم مهف ىلع ً ءانب ً ایوس نیذفنملا ءاكرشلاو ةدحتملا ممألاو ةیلحملا تاطلسلاو تاموكحلا لمعت

.دراوملا صيصختو ذيفنتلا رييغتو تاسايسلا رييغتو ةرصانملا وحن طغضلاو صرفلا قلخل ةطشنألا ةفاك يفو تايوتسملا ةفاك ىلع ةيلحملا تاسسؤملاو نيذفنملا ءاكرشلاو ةدحتملا ممألاو ةيلحملا تاطلسلاو نيحناملا نم ةرصانملا

 نيذلا اياحضلا
 معدلا ىلع نولصحي

 ةاجن صرفب نوظحي

 ىلعأ

 ةدعاسم مهاست
 قيقحت يف اياحضلا

 بجومب تامازتلالا

تايقافتالا

 تامدخلاو ةيمنتلا صرفل يواستملا لوصولا ففخي
 عازنلا تاكرحم نم ةيساسألا

 شیعلا لبس نسحی ضرألل جتنملاو نمآلا مادختسالا
ةئیبلاو ةایحلا ةدوج نسحی امم ،ةیساسألا تامدخلاو

 لصتم وأ يف لومشم ماغلألا ةلازإ ىلع لمعلا
ءانب وأ ةیمنتلا تاردابم وأ ةیناسنإلا تاردابملاب

رارقتسالا قیقحت وأ مالسلا

 ضيفخت يف يناسنإلا لمعلاو ةيمنتلا لاجم يف نيلعافلا نم يفاضإلا معدلاو ةبيجتسملا ةيلحملا تاطلسلا مهاست
يعامتجالا طبارتلاو ةقثلا ةدايزو عازنلا تاكرحم

 ةاواسملا ققحیو بیجتسم ماغلألا ةلازإ ىلع لمعلا
 ذیفنتلا ةدایز لظ يف ةنسحمةمكوح لالخ نم ً اینطو

يلحملا

 نكل ضرألا مادختساو نيئجاللا نم ةيعوط ةدوع
 فرط نم ةدعاسم دوجو نود ةدودحم دئاوفلا

ثلاث

 يعامتجالا طغضلا ضفخي
ةرطاخملل يداصتقالا

تامازتلالا قيقحت يف اهل لاثتمالاو ةيقافتالل ةباجتسالا مهاست
ةيلودلاو ةينطولا

 نييرورض نييلحملا نيذفنملاو ةنكمتملا ةيلحملا تاطلسلا ربتعت
 بجومب تامازتلالا قيقحتلو ةينطولا ةيكلمللةينيكمت ةئيب قلخل

تايقافتالا

 يضارألا فيظنتو نوزخملا ريمدت مهاسي
تايقافتالا بجومب تامازتلالا قيقحت يف

 كسامت ريسيت يف ةكرحلا ةيرح دعاست
لضفأ يعامتجا عيبطتو

 اياحضلا لصي
 ةيرورضلا تامدخلل

 رثكأ عمتجملا حبصيو

ً اكارشإ

 مادختسا عنمي
 لاعشإ يف نوزخملا

عازنلا ليتف

 ةدوع يف مهاست ثلاث فرط نم ةلمكملا ةيفاضإلا ةدعاسملا
 تامدخلا مادختساو ةايحلا ةدوج نم مسحيو ً ايلخاد نيرجهملا/نيئجاللا

 ةئيبلاو ةيساسألا

 يف مهاست
 قوقح ةيقافتا
 صاخشألا
 ةقاعإلا يوذ

 ةطلسلل ةززعم تاردق
ةینطولا

 لاجم يف نیلعافلا عم نواعتلا ةدایز
 قیقحتو مالسلاو يناسنإلا لمعلا

ةئیبلاو ةیمنتلاو رارقتسالا

 ةدوعلا دیزی ىذألا نم رطخلا ضافخنا
ةكرحلا ةیرحو

لا
م

رخ
اج

ت



ما هي وكيف يمكنك استخدامها؟–أسئلة رئيسية بشأن األداء 

رح هذه األداة تقتلتشجيع الملكية الجماعية للعالقات االستراتيجية، 

ل قائمة من األسئلة الرئيسية بشأن األداء الستخدامها من قب

هذه األسئلة . السلطات الوطنية أو أي جسم منسق رئيسي

ي يجب على قطاع العمل على إزالة األلغام في أمصممة كأسئلة 

.بلد أن يجيب عليها بشكل جماعي

ة على من الممكن استخدامها في اجتماعات التنسيق والتأمل الدوري

ائر مستوى القطاع وفي اجتماعات التنسيق الموسعة بين الدو

اني الحكومية أو في اجتماعات التنسيق في قطاعي العمل اإلنس

.والتنمية

تهدف هذه األسئلة لجمع القدرات التحليلية لكافة أصحاب 

المصلحة ذوي العالقة للتأمل في مواطن وأسباب أداء قطاع 

يرات العمل على إزالة األلغام بشكل جيد أو سيء ولتحديد التغي

على مستوى البرامج أو السياسات التي يمكنها أن تحسن 

.مساهمة القطاع في التغيير على مستوى النتائج واألثر

.اقاألسئلة عامة لكن يجب أن تعكس اإلجابات خصوصية السي

توجيهات عامة

لتغيير على مستوى أو ورش التعلم للتركيز على ايمكن استخدام األسئلة الرئيسية بشأن األداء في هيكلة االجتماعات التنسيقية 

إزالة األلغام لفهم مواطن وأسباب أداء قطاع العمل علىوعلى كل سلطة وطنية أو جسم تنسيقي قيادي استخدام األسئلة . النتائج

ع التعاون ويمكن أن يساعد هذا السلطات في مساءلة أصحاب المصلحة وتشجي. بشكل جيد أو سيء ولفهم سبب التغير أو عدمه

.  وحل المشاكل بشكل جماعي

يحتوي كل سؤال (. مثال  بشكل ربعي)تم تنظيم األسئلة لتعمل على أساس تدويري في ظل التركيز على األسئلة التي تتغير دوريا  

ييف على مستوى لتشجيع فهم معمق لما يؤثر على التغيير، والذي بدوره يمكن أن يوفر المعلومات للتك" لماذا"على سؤال مفتوح 

.البرامج أو السياسات

العمليات والمعايير الختيار األسئلة الرئيسية بشأن األداء

ويمكن . اتهم االستراتيجيةيمكن للسلطات المحلية والمانحين واألجسام التنسيقية اختيار األسئلة األكثر ارتباطا  بسياق البلد وبأولوي

.جمع البيانات ذاتهاأن تكون مفيدة للتأمل في البيانات التي يجمعها الشركاء المنفذين، ولكنها ليست ضرورية ليتمكن جميعهم من

:يمكن تطوير أسئلة إضافية عند اللزوم، ولكن يجب أن تتمحور حول اآلتي

(افتراضات خاصة بالسياق)أن تقيم االفتراضات بشكل نقدي على مستوى النتائج •

أن تكون ملكية القطاع في الدولة•

أن تكون أسئلة مفتوحة تعزز اإلجابات النوعية، وتتجنب اإلجابة بنعم أو ال•

أن تحدد فشل التنفيذ أو النظرية أو توفر الفرص للتعلم من النجاحات•



اقتراحات-أسئلة رئيسية بشأن األداء 

اختر أسئلة ذات عالقة من القائمة أدناه

:المنتج/استخدام األراضي اآلمن
هل الفائدة منها استخدام األراضي المسلمة بصورة منتجة؟ إذا كانت اإلجابة ال، لماذا؟ هل يتم1.

متساوية؟ إذا كانت اإلجابة ال، لماذا؟
ماعي؟ هل حسن ذلك التنمية االقتصادية؟ هل يحسن ذلك التماسك االجتهل تحسنت حرية الحركة؟ 2.

لماذا؟
ثال ، معل يتبنون سلوكا  أقل خطورة؟ ؟ (هل يشهرون بأمان أكبر)ما هو منظور الناس بشأن األمان 3.

ضغوط وما هل يوجد أي ضغوط اجتماعية اقتصادية تجعل الناس يتبنون سلوكا  خطيرا ؟ ما هي هذه ال
سبب وجودها؟

ما الذي يمكن فعله لمعالجة هذا األثر؟ما هو األثر البيئي ألنشطة العمل على إزالة األلغام؟4.

:الناجين/والضحاياالنوع االجتماعي واإلشراك
ل على إزالة هل يدعم العمالنساء والرجال والفتيات والفتيان بشكل متساوي من العمل على إزالة األلغام؟ هل تستفيد1.

؟الجندريةاأللغام زيادة في مساواة النوع االجتماعي أو هل له أثر تحويلي على األعراف 
هل موارد وطنية لدعم الناجين من العتاد المتفجر واألشخاص ذوي اإلعاقة، وهل هذا الدعم مستدام؟ هل ازدادت2.

تعتبر سياسات الحكومة بشأن اإلشراك كافية؟ إذا كانت اإلجابة ال، كيف يمكن تحسينها؟
لمجتمع؟ يستطيع الضحايا الحصول على جودة حياة جيدة والمساهمة بإيجابية في المجتمع؟ هل يتم قبولهم في اهل3.

إذا كانت اإلجابة ال، لماذا؟

تتزايد هلهل يتمتع الرجال والنساء بفرص وصول متساوية للتوظيف والترقية في قطاع العمل على إزالة األلغام؟ 4.
ماذا؟نسبة اإلناث بين الموظفين وهل يوجد تزايد في نسبة النساء في المناصب اإلدارية؟ إذا كانت اإلجابة ال، ل

:الصمود والسالم
مقارنة بما قبل العمل( الطبيعية والناتجة عن النزاع)المجتمعات أمام الصدمات هل ازداد صمود1.

على إزالة اللغام؟ كيف ولماذا؟

نا هل يوجد أي دروس يمكنهل يتم توفير العمل على إزالة األلغام بطريقة تراعي النزاع؟ كيف؟ 2.
ة العمل االستفادة منها؟ هل يوجد آليات تغذية راجعة للموظفين والمجتمع لضمان عدم تسبب أنشط

على إزالة األلغام بأي أذى؟
هل يخفض العمل على إزالة األلغام توفر األسلحة التي تقوض االستقرار؟ كيف ولماذا؟3.

:الملكية الوطنية
ت أصحاب المصلحة في العمل على إزالة األلغام مع األهداف الوطنية في هذا الجانب؟ إذا كانكافة أنشطةتتواءمهل 1.

اإلجابة ال، لماذا؟

بح العمل السلطات الوطنية من التأثير على السياسات بحيث أص/كيف تمكنت سلطات العمل على إزالة األلغام الوطنية2.

على إزالة األلغام يحظى بالتقدير واالهتمام في خطط العمل الوطنية؟

لطة س)العمل على إزالة األلغام وتقديم خدماتها تنفذ بشكل كتزايد من أصحاب مصلحة محليين هل أصبحت إدارة3.

؟ إذا كانت اإلجابة ال، لماذا؟(العمل على إزالة األلغام والمنفذين المحليين

في الحاجة لتمويل ودعم فني خارجيان مع مرور الوقت؟هل يوجد انخفاض4.

:دمج العمل على إزالة األلغام
األلغام في الخطط اإلنسانية أو التنموية الوطنية أو خطط تحقيق االستقرار أو بناء السالم الوطنية؟دمج العمل على إزالة( لم يتم)لماذا تم 1.

؟(العمل اإلنساني، التنمية، الصحة، بناء السالم: تحديدا  )غير كافيان بين قطاع العمل على إزالة األلغام والقطاعات األخرى /يوجد تنسيق وتعاون كافيانلماذا2.

ع؟قطاما هي مثبطات أو العوامل المساندة لقطاع العمل على إزالة األلغام للحصول على تمويل إضافي يساهم في نتائج نظرية التغيير الخاصة بال3.



القسم الثاني

نظريات العمل



:نظريات العمل

ما هي وما القيمة المضافة منها–أداة للشركاء المنفذين 
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ر المتوقع من العاملين ويأخذ هذا بعين االعتبار أنه من غي. مجموعة من نظريات العمل التي تساعد المنفذين في مالحظة كيفية مساهمة تدخالتهم المحددة في نتائج نظرية التغييرنظرية التغيير يدعمها 
.في مجال إزالة األلغام أن يحققوا نتائج نظرية التغيير بشكل دائم، إال أن عملهم يجب أن يساهم في تلك النتائج على أقل تقدير

ح مساهمة مشروع أو برنامج أو توضنظريات العمل أو ثقافي لتحقيق النتائج في قطاع العمل على إزالة األلغام، فإن /تمثل فهما  لكيفية إحداث تغيير اجتماعي وسياسي واقتصادي ونظرية التغيير رغم أن 
.مبادرة محددة في عملية التغيير وهي موجهة بموجب نظرية التغيير

"فشل النظرية"و( ال ينفذ بشكل جيدتدخل)" الفشل في التنفيذ"التمييز بين يعتبر التمييز بين نظريات العمل ونظرية التغيير مهما ، حيث يسمح للقطاع بتحديد الجوانب الناجحة والجوانب الفاشلة ولماذا؛ 
.  الجودة الممكنةللقطاع ككل، وال تقتصر فقط على المنفذين حين النتائج ال تكون بفي فشل النظرية تمتد المسؤولية (. حين ينفذ التدخل بشكل جيد ولكن ال يؤدي إلى النتائج المتوقعة)

ر، حيث إذا كان ويوجد نظريات عمل لكافة األنشطة المدرجة في نظرية التغيي. الذين قد يعملون على محور محدد من نظرية التغييرلدعم فرق برامج المنفذيننظريات العمل في هذا الدليل مصممة 
ية ارتباط أنشطتهم المحددة بالعمل كيفويمكن لفرق التصميم استخدام نظريات العمل لفهم . التركيز فقط على التعليم بشأن المخاطر، فإنك تحتاج لإلشارة إلى نظرية العمل المتعلقة بالتعليم بشأن المخاطر

يدة لكافة الشركاء كما وتعتبر مف. القطاع ككلوأين يمكن أن تكون االرتباطات والعالقات االستراتيجية مع أصحاب المصلحة اآلخرين معززة أو معيقة لنجاح –أي نظرية التغيير –على إزالة األلغام 
.المنفذين في دولة تعمل على نشاط ما ويمكن لمجموعات العمل الفنية التي تشكلت خصيصا  لمناقشة ذلك النشاط استخدامها

وهذا . ة إلى أخرىويختلف كل سياق عن اآلخر، وبالتالي سيكون مستوى النتائج المحققة مختلف من دول.جدول بسيط يوضح كيف تؤدي األنشطة إلى مخرجات ونتائج محددةوتوفر كل نظرية عمل 
.ينالدليل موجود لمساعدة أصحاب المصلحة في فهم كيف يمكنهم التركيز على المهمة الموجودة أمامهم في ظل االنتباه للفرص للتعاون مع اآلخر

.ت المتقاطعةشراكما وتوفر نظريات العمل المؤشرات المعيارية الدنيا من بنك المؤشرات، باإلضافة إلى أية مؤشرات أخرى تتعلق بالنشاط، بما في ذلك المؤ



ما الذي تحتويه: نظريات العمل

االفتراضات

ن ترتكز نظريات العمل ونظرية التغيير على مجموعة م

ها كي ؛ الشروط التي يفترض وجوداالفتراضات الرئيسية

ها من الضروري االفتراضات والبناء علي. ينجح التدخل

اضات وتعتبر هذه االفتر. وتحسينها للسياقات المختلفة

ويجبضرورية لتجاح نظرية التغيير ونظريات العمل

جموعة يحتوي الملحق أ على م. متابعتها والتأمل فيها دوريا  

ة العمل وتوفر نظري. من االفتراضات لنظرية التغيير ككل

.  سببياالفتراضات المتعلقة بكل نشاط محدد ومسار العمل ال

المؤشرات

تباطاً المؤشرات المعيارية الدنيا األكثر ارتوفر نظريات العمل 

ويجب . رللمخرجات والنتائج لكل نشاط من أنشطة نظرية التغيي

ها في اختيار مؤشرات إضافية من بنك المؤشرات واالتفاق علي

شكل يرجى االنتباه إلى أن الورقة ال ت. المشاورات مع المانحين

ن يرجى مراجعة بنك المؤشرات لضما. كافة المؤشرات الدنيا

.اختياركم المؤشرات األكثر ارتباطاً ببرنامجكم

رات يرجى االنتباه أيضا  إلى أن بنك المؤشرات يحتوي مؤش

ة النزاع متقاطعة، مثل تلك المتعلقة بالنوع االجتماعي وحساسي

وادث مثل الفئات المهمشة والضعيفة، الناجين من ح)واإلشراك 

، (المخلفات المتفجرة واألشخاص اآلخرين من ذوي اإلعاقة

.والتي يمكن ضمها في المؤشرات المعيارية الدنيا

الروابط االستراتيجية وأسئلة التأمل

ن تدخالت يرافق كل نظرية عمل العالقات المترابطة الرئيسية بي

–ر كما هو موضح في نظرية التغيي–العمل على إزالة األلغام 

من التي تمكن قطاع العمل على إزالة األلغام من أن يكون أكثر

روابط بكلمات أخرى، هنالك . مجرد الجامع لكافة أجزائه

تائج استراتيجية التي إذا ما تم استغاللها، يمكنها تعزيز الن

.  مستوى التغيير الذي يرغب القطاع بإحداثها

رية عمل وتم تسليط الضوء على الروابط االستراتيجية لكل نظ

لنظر إلى جانب مجموعة من األسئلة التي تحفز المنفذين على ا

لحة فيما إذا كانوا متواصلين بالشكل الكافي مع أصحاب المص

جب على ي. اآلخرين لتعزيز مساهمتهم في نتائج نظرية التغيير

ذلك، قد فضال  عن. فريق برنامج المنفذ النظر في هذه األسئلة

ية التي يكون من المفيد توجيه هذه األسئلة لموجوعات العمل الفن

يذ نشاط من الممكن أن تنعقد على المستوى المحلي لمناقشة تنف

.محدد

.توضح الشرائح اآلتية نظريات العمل لألنشطة الرئيسية التي تحتويها نظرية التغيير
21



، 7، 4، 3، 2، 1الملحقة النظر إلى االفتراضاتضا  مثال ، يتوفر للناجين فرصة متساوية للحصول على مستحقات من الدعم االقتصادي االجتماعي والحرية لممارسة االعتماد على الذات؛ يرجى أي: االفتراضات

10 ،13 ،16 ،20 ،21 ،22 ،23 ،26 ،27 ،28 ،31.

مساعدة الضحايا: نظرية العمل

الحدوثتكرار المالك المخرجاتمؤشرات

ربع سنويا   الشريك المنفذ السلطة الوطنية (بموجب التعريفات الموحدة للمستفيدين الطبعة الثانية)المباشرين من مساعدة الضحايا عدد المستفيدين1.1-المخرج

ربع سنويا   الشريك المنفذ السلطة الوطنية وإدخالها لقاعدة بيانات نظام إدارة معلومات العمل على إزالة األلغامسنويا  /نماذج الضحايا والحوادث يتم تعبئتها شهريا  1.2-المخرج

يرجى اختيار مؤشرات إضافية على مستوى المخرجات لمساعدة الضحايا من بنك المؤشرات

مؤشرات النتائج

كل ستة أشهر
الشريك المنفذ ، لمانح (بيانات مصنفة حسب العمر والجنس)نسبة الناجين الممسوحين الذين يشيرون إلى تحسن في جودة الحياة 1.1-النتيجة

كل ستة أشهر
الشريك المنفذ  ة، تأهيل، دعم رعاية صحية طارئة ومتواصل)نسبة الناجين من المخلفات المتفجرة الممسوحين الذين يشيرون إلى زيادة في الوصول إلى مساعدة الضحايا 1.2-النتيجة

(نفسي ونفسي اجتماعي، إشراك اجتماعي اقتصادي

سنويا   أي أحد (المواد المتعلقة بمساعدة الضحايا)التقدم فيما يتعلق بالتزامات معاهدة أوتوا 2.1-النتيجة

سنويا   أي أحد (المواد المتعلقة بمساعدة الضحايا)العنقودية التقدم فيما يتعلق بالتزامات اتفاقية الذخائر2.2-النتيجة

كل ستة أشهر السلطة الوطنية، المانح (اتفاقية أوتوا، اتفاقية الذخائر العنقودية، االتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية محددة)أو االنضمام إلى اتفاقيات /التقدم نحو توقيع و2.3-النتيجة

من بنك المؤشراتللنتائج ذات العالقةيرجى اختيار مؤشرات إضافية على مستوى النتائج

مؤشرات األثر

يقوم بجمعها الشركاء المنفذون كما هو محدد في بنك المؤشراتيرجى اختيار مؤشرات إضافية على مستوى األثر

...تؤدي إلى
...مما يؤدي إلى 

...مما يساهم نحو

تنمية اقتصادية ومجتمعات أكثر صمودا  يساهم في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة

األهداف االستراتيجية للدول مدعومة وااللتزامات ذات العالقة 

بموجب االتفاقيات محققة

جدول نظرية العمل
زيادة صمود المجتمع أمام محركات النزاع يساهم في االستقرار 

وبناء السالم

مجتمعات أكثر أمنا  وانخفاض في حاالت الوفاة واإلصابة من 

المخلفات المتفجرة

فاقية تقدم قابل للقياس فيما يتعلق باالمتثال الت

أوتوا والعهد الخاص بالذخيرة العنقودية 

واالتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة

ةتحسن في جودة حياة ضحايا المخلفات المتفجر

زيادة الوصول إلى الخدمات الطبية وخدمات الصحة النفسية والدعم 

النفسي االجتماعي وفرص اإلشراك االقتصادي االجتماعي
مساعدة الضحايا
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مساعدة الضحايا

مساعدة الضحايا: نظرية العمل

تسليم األراضي والتخلص من المخلفات المتفجرة
األذى يساعد تسليم األراضي والتخلص من المخلفات المتفجرة في تخفيض خطر

اد المجتمع لمجتمع ما وتخفيض األثر النفسي للمخلفات المتفجرة على الناجين وأفر

ن أن يعزز إشراك الناجين من المخلفات المتفجرة في األولويات والتخطيط يمك. اآلخرين

.مجتمعمن فعالية التدخل في العمل على إزالة األلغام ويساعد في دمج الناجين في ال

التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة
إشراك المجتمعات والمنظمات المحلية من خالل التعليم بشأن مخاطر المخلفات 

أن مخاطر المتفجرة وإنشاء نقطة تواصل مع المجتمع يمكن أن يساعد في رفع الوعي بش

ة للناجين األلغام وتحديد احتياجات الناجين وتيسير اإلحالة لخدمات المساعدة ذات العالق

راك ويمكن أن يساهم إش. ودعم إعادة دمج الناجين من الخلفات المتفجرة في المجتمع

قية التعليم الناجين في التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة في دمجهم وزيادة مصدا

.  وفعاليته

تطوير قدرات السلطات الوطنية
ات لدعم يمكن أن يساعد تطوير قدرات السلطات الوطنية في وضع السياسات واإلجراء

ر التغييرات ويمكن للسلطات الوطنية المتمكنة أن تناص. الناجين من المخلفات المتفجرة

طط العمل في التشريعات والدعم المالي للناجين من المخلفات المتفجرة ودعم تطوير خ

.القطاعاتالوطنية ومشاركة البيانات ذات العالقة بشأن الضحايا لحشد استجابة متعددة

بناء قدرات الشركاء المنفذين المحليين
ي تطوير بناء قدرات المنفذين المحليين في العمل على إزالة األلغام يمكن أن يساعد ف

السياسات واإلجراءات لتحديد احتياجات الناجين وفي وضح إجراءات إحالة لدعم

توفير الناجين من المخلفات المتفجرة، وبالتالي تعزيز استدامة الجهود الوطنية في

.  المساعدة للضحايا

المناصرة واإلشراك
ة العمل إشراك الناجين من المخلفات المتفجرة والضحايا غير المباشرين في مناصر

لى كافة يجب ع. على إزالة األلغام يعزز من فعالية التدخل وإشراك الناجين في المجتمع

أصحاب المصلحة المناصرة إلشراك الناجين ومشاركة المعلومات بشأن المسائل

.المتعلقة بضحايا المخلفات المتفجرة لحشد استجابة متعددة القطاعات

التعاون والتنسيق
ين التنسيق والتعاون الفعال مع أصحاب المصلحة الدوليين والوطنيين والمحلي

مة للناجين والمجتمعيين يمكن أن يساعد في تحديد االحتياجات وتخصيص الموارد الالز

تتعلق ويمكن أن تساعد مشاركة المعلومات بشأن مسائل محددة. من المخلفات المتفجرة

.بالناجين مع األطراف ذات العالقة في حشد استجابة متعددة القطاعات

يرجى . ضافة القصوى للقطاعويحب أن ينظر المنفذون في هذه الروابط االستراتيجية لتحقيق القيمة الم. مع الجوانب األخرى من العمل على إزالة األلغام أن تعزز التغيير على مستوى النتائج كما هو موضح هناللروابط االستراتيجيةيمكن 

عليم بشأن ليم األراضي والتتسحول مساعدة الضحايا يجب تنفيذه من قبل كافة األطراف العاملة في مجال إزالة األلغام من خالل دمج المسؤوليات في تدخالتهم المتعلقة ب13.10المعيار الدولي بشأن العمل على إزالة األلغام :االنتباه أن

.مخاطر المخلفات المتفجرة
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ه لتحقيق القيمة لتقييم األداء فيما يتعلق بتقديم الخدمات بصورة شمولية وتراعي حساسية النزاع من خالل التنسيق داخل القطاع وخارجالفريق أسئلة تأمل الستخدام

االستراتيجية القصوى من مساعدة الضحايا

ن جودة يوجد تنسيق وتعاون كافي بين العمل على إزالة األلغام والقطاعات األخرى لتحسيهل•

حياة الناجين؟

ت إلى أي مدى تؤدي جهود المناصرة إلى زيادة المساعدة عبر القطاعية للناجين من المخلفا•

المتفجرة؟

سية من المخلفات المتفجرة وإمكانية وصولهم للخدمات الرئيهل تحسنت جودة حياة الناجين•

نتيجة ألنشطة العمل على إزالة األلغام؟

هل تحسنت حرية حركة الناجين من المخلفات المتفجرة ومنظورهم لألمن واألمان نتيجة •

ألنشطة العمل على إزالة األلغام؟

وس المستفادة هل تستخدم األدلة المتوفرة في توجيه السياسات والبرامج؟ هل يتم البناء على الدر•

والتأمل فيها لتحسين فعالية العمل على إزالة األلغام بشكل مستمر؟

ل مع المجتمع إزالة األلغام فيما يتعلق بالمناصرة والتواصهل يتم إشراك الناجين في العمل على•

أو وضع األولويات لتسليم األراضي؟/والتعليم بشأن المخاطر و

لة األلغام هل تحسن السياسات واإلجراءات الحالية لدى كافة المنظمات المنفذة في العمل على إزا•

د آليات مثال ، هل يوج)االستجابة والدعم الذي يحصل عليه الناجين من المخلفات المتفجرة؟ 

إحالة وهل تعمل؟

مل على هل يستفيد الناجين من المخلفات المتفجرة وعائالت الضحايا من الدعم األوسع من الع•

؟.(مثل إزالة األلغام، التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة، الخ)إزالة األلغام 

عم الذي هل تحسن السياسات واإلجراءات الحالية الخاصة بالسلطات المحلي من االستجابة والد•

لفاعلين من مثل مشاركة بيانات الضحايا وإشراك ا)يحصل عليه الناجين من المخلفات المتفجرة؟ 

.(قطاعات أخرى لتوفير الدعم

مساعدة الضحايا: نظرية العمل
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تدمير المخزون: نظرية العمل

الحدوثتكرار المالك المخرجاتمؤشرات

ربع سنوي الشريك المنفذ، السلطة الوطنية (مصنفة حسب فئة المخلفات المتفجرة( )تخفيض المخزون)عدد المخلفات المتفجرة المدمرة من خالل التفجير بالجملة 2.1-المخرج

ربع سنوي الشريك المنفذ، السلطة الوطنية عدد مخازن األسلحة والذخيرة التي أصبحت آمنة من خالل أنشطة ذخيرة األسلحة واإلدارة2.2-المخرج

ربع سنوي الشريك المنفذ، السلطة الوطنية (ونعدد تقديري للذين تأثروا بسبب انفجار غير متوقع في مخازن الذخيرة والتي تم الوقاية منها من خالل أنشطة تخفيض المخز)عدد المستفيدون 2.3-المخرج

يرجى اختيار مؤشرات إضافية على مستوى المخرجات لتدمير المخزون من بنك المؤشرات

مؤشرات النتائج
كل ستة أشهر الشريك المنفذ، السلطة الوطنية لفات غير متوقعة في مخزون الذخيرة أو انخفاض الوصول إلى المخزون المدار بشكل سيء أو مخزون المخعدد المجتمعات التي انخفض فيها خطر انفجارات6.8-النتيجة

المتفجرة

سنويا   أي أحد (المواد المتعلقة بتمدير المخزون)التقدم فيما يتعلق بالتزامات معاهدة أوتوا 2.1-النتيجة

سنويا   أي أحد (المواد المتعلقة بتدمير المخزون)العنقودية التقدم فيما يتعلق بالتزامات اتفاقية الذخائر2.2-النتيجة

يرجى اختيار مؤشرات إضافية على مستوى النتائج للنتائج ذات العالقة من بنك المؤشرات

مؤشرات األثر

يقوم بجمعها الشركاء المنفذون كما هو محدد في بنك المؤشراتيرجى اختيار مؤشرات إضافية على مستوى األثر

...يؤدي إلى
... مما يؤدي إلى

مجتمعات أكثر أمنا  وانخفاض في حاالت الوفاة واإلصابة من مخلفات 

الحرب المتفجرة

تدمير المخزون

األهداف االستراتيجية للدول مدعومة وااللتزامات ذات العالقة بموجب 

االتفاقيات محققة

زيادة صمود المجتمع أمام محركات النزاع يساهم في االستقرار وبناء 

السالم ... مما يساهم نحو

.31، 28، 27، 26، 23، 22، 21، 20، 16، 13، 9، 8، 7، 4، 3، 2، 1مثال ، اإلجماع والدعم لتدمير المخزون موفر من السلطات ذات العالقة؛ يرجى أيضا  النظر إلى االفتراضات الملحقة : االفتراضات

انخفاض مخزون العتاد المتفجر

إزالة مخاطر المواد المتفجرة

جدول نظرية العمل

انخفاض الخطر من األذى يزيد العودة وحرية الحركة

الخاص تقدم قابل للقياس فيما يتعلق باالمتثال التفاقية أوتوا والعهد

بالذخيرة العنقودية واالتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة
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تخفيض المخزون: نظرية العمل

تدمير المخزون

تسليم األراضي والتخلص من المخلفات المتفجرة
حقيق تدمير المخزون وتسليم األراضي تؤديان إلى تخفيض الخطر وتساهمان نحو ت

ؤولين عن يجب على السلطات الوطنية والمنفذين المس. االلتزامات بموجب االتفاقيات

.  تسليم األراضي المناصرة لتدمير المخزون، والعكس صحيح

التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة
شأن من الممكن أال يتم التخلص من المخزون بشكل فوري، وهنالك حاجة للتعليم ب

ت إذا كان. مخاطر المخلفات المتفجرة للمساعدة في إدارة المخاطر إلى حين تدميرها

هذه مخازن الذخيرة غير اآلمن موجودة، فإنه يجب تناول خطر االنفجار غير المتوقع ل

.المخازن في التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة

تطوير قدرات السلطات الوطنية
فيذ مناصرة تنتكون السلطات الوطنية التي تم تعزيز قدراتها قادرة بشكل أفضل على 

.أو إدارة تدمير المخزون/و

بناء قدرات الشركاء المنفذين المحليين
لقدرات دعم بناء قدرات المنفذين المحليين العاملين في إزالة األلغام يمكن أن يعزز ا

ض أو زيادة جهود المناصرة الوطنية لتخفي/الوطنية على مواصلة تدمير المحزون و

(.والذي يشمل إدارة األسلحة والذخيرة)المخزون 

المناصرة واإلشراك
اقية على كافة أصحاب المصلحة المناصرة لتدمير المخزون كجزء من االمتثال التف

أكثر أوتوا واتفاقية الذخائر العنقودية، مما يحقق أهداف الدول وييسر وجود مجتمعات

.أمانا  

التعاون والتنسيق
ين التنسيق والتعاون الفعال مع أصحاب المصلحة الدوليين والوطنيين والمحلي

مة لتدمير والمجتمعيين يمكن أن يساعد في تحديد االحتياجات وتخصيص الموارد الالز

تحسين /ويمكن التواصل مع الجمهور بشأن األنشطة المنفذة لتخفيض الخوف. المخزون

.التواصل االجتماعي بين الدولة والمجتمعات المتأثرة

يرجى . افة القصوى للقطاعويحب أن ينظر المنفذون في هذه الروابط االستراتيجية لتحقيق القيمة المض. مع الجوانب األخرى من العمل على إزالة األلغام أن تعزز التغيير على مستوى النتائج كما هو موضح هناللروابط االستراتيجيةيمكن 

ار الدولي بشأن العمل على المعي. )الخ... ويشمل ذلك األلغام المضادة لألشخاص والذخائر العنقودية وذخائر األسلحة الصغير. يشير إلى إجراء التدمير الفعلي نحو تخفيض مستمر لمخزون المخلفات المتفجرة" تدمير المخزون": االنتباه أن

(11.30إزالة األلغام 
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ه لتحقيق القيمة لتقييم األداء فيما يتعلق بتقديم الخدمات بصورة شمولية وتراعي حساسية النزاع من خالل التنسيق داخل القطاع وخارجالفريق أسئلة تأمل الستخدام

االستراتيجية القصوى من تدمير المخزون

يؤدي تدمير المخزون إلى انخفاض توفر األسلحة التي قد تهدد االستقرار؟هل•

ن الذخيرة؟أو تأمين المخزون لتخفيض خطر االنفجارات غير المتوقعة لمخاز/هل يتم تخفيض و•

فاقيات؟هل ترفع التقارير بشأن أنشطة تدمير المخزون وتستخدم للمناصرة لالمتثال لالت•

وس المستفادة هل تستخدم األدلة المتوفرة في توجيه السياسات والبرامج؟ هل يتم البناء على الدر•

والتأمل فيها لتحسين فعالية العمل على إزالة األلغام بشكل مستمر؟

ن مخاطر أو التعليم بشأ/هل يقوم الشركاء المنفذين الذين ينفذون عملية تسليم األراضي و•

المخلفات المتفجرة بالتنسيق والمناصرة لتدمير المخزون؟

في مخزون انفجار غير متوقعهل يحتوي العليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة على احتمالية•

؟(حيثما يكون مناسبا  )الذخيرة 

ان هل يتم التواصل مع الجمهور بشأن أنشطة تدمير المخزون وتحسين المنظور بشأن األم•

والعقد االجتماعي بين المجتمعات والدولة؟

هل تحظى السلطة الوطنية بالدعم الكافي والمصداقية للمناصرة لتدمير المخزون؟•

؟(أي أن االنفجارات غير المتوقعة غير محتملة)عل يتم إدارة مخازن األسلحة بشكل آمن •

تدمير المخزون: نظرية العمل
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...مما يساهم نحو...مما يؤدي إلى...يؤدي إلى

بناء قدرات المنفذين المحليين: نظرية العمل

العمل على إزالة األلغام مستجيب ويحقق المساواة وطنيا  

محسنة في ظل زيادة التنفيذ المحليحوكمةمن خالل 

.31، 29، 28، 27، 23، 22، 21، 20، 13، 7، 4، 3، 2، 1االفتراضات الملحقة إلىمثال ، تتوفر لدى المنفذين المحليين الفرصة لممارسة القيادة وتقديم خدمات العمل على إزالة األلغام بشكل متزايد؛ يرجى أيضا  النظر : االفتراضات

تنمية اقتصادية ومجتمعات أكثر صمودا  يساهم في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة

زيادة صمود المجتمع أمام محركات النزاع يساهم في االستقرار 

وبناء السالم

األهداف االستراتيجية للدول مدعومة وااللتزامات ذات العالقة 

بموجب االتفاقيات محققة

الحدوثتكرار المالك المخرجاتمؤشرات

ربع سنوي الشريك المنفذ
ل التعليم بشأن مث)مصنفين حسب الجنس ومجال التدريب )عدد الموظفين من المنظمات المنفذة في مجال العمل على إزالة األلغام المدربين أو المدعومين بأنشطة بناء قدرات 3.1-المخرج

.((مخاطر المخلفات المتفجرة، طبي، التخلص من المخلفات المتفجرة، الخ

ربع سنوي الشريك المنفذ (من خطة بناء القدرات المتفق عليها)نسبة أهداف بناء القدرات المحققة 3.2-المخرج

يرجى اختيار مؤشرات إضافية على مستوى المخرجات لبناء قدرات المنفذين المحليين من بنك المؤشرات

مؤشرات النتائج
كل ستة أشهر الشريك المنفذ، السلطة الوطنية (نسبة مخرجات العمل على إزالة األلغام التي تعزى للمنظمات المحلية)مخرجات العمل على إزالة األلغام المنفذة من المنظمات المحلية /مدى تطبيق أنشطة3.2-النتيجة

يرجى اختيار مؤشرات إضافية على مستوى النتائج للنتائج ذات العالقة من بنك المؤشرات

مؤشرات األثر

يقوم بجمعها الشركاء المنفذون كما هو محدد في بنك المؤشراتيرجى اختيار مؤشرات إضافية على مستوى األثر

قدرات محسنة للمنفذين المحليينبناء قدرات المنفذين المحليين

جدول نظرية العمل
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بناء قدرات المنفذين المحليين: نظرية العمل

بناء قدرات الشركاء 

المنفذين المحليين

تسليم األراضي والتخلص من المخلفات المتفجرة
خلص من بناء قدرات المنفذين المحليين يمكن أن يزيد استدامة تسليم األراضي والت

.المخلفات المتفجرة لتخفيض خطر التلوث المتبقي على المدى البعيد

التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة
مخاطر المخلفات أو المجتمع المدني لتنفيذ التعليم بشأن/بناء قدرات المنفذين المحليين و

.المتفجرة سيزيد من جودة واستدامة التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة

تطوير قدرات السلطات الوطنية
الء يعتبر المنفذون المحليون والسلطات الوطنية إلزالة األلغام جزءا  مهما  من إع

ملكية الصوت المحلي في قطاع العمل على إزالة األلغام والمساعدة في نقل القطاع إلى

ذين الدوليين يمكن لسلطات إزالة األلغام الوطنية تشجيع المانحين والشركاء المنف. وطنية

.على دعم بناء قدرات المنفذين المحليين لزيادة القيادة المحلية

مساعدة الضحايا
تطوير ( 1)دعم بنا قدرات المنفذين المحليين في مجال إزالة األلغام سيساعد في 

وضع إجراءات اإلحالة لدعم ( 2)السياسات واإلجراءات لتحديد احتياجات الناجين، 

وفير الدعم الناجين من المخلفات المتفجرةـ وبالتالي تعزيز استدامة الجهود الوطنية لت

.للضحايا

المناصرة واإلشراك
المدني يمكن للمنفذين المحليين العمل مع السلطات الوطنية إلزالة األلغام والمجتمع

لمناصرة كافة محاور العمل على إزالة األلغام ودمجها في خطط العمل والموازنات 

.الوطنية الرسمية

ي ال يمكن يمكن للمنفذين المحليين أن يكونوا أكثر قدرة على الوصول إلى المناطق الت

.مشةللمشغلين الدوليين الوصول إليها، مما يضمن إشراك المجتمعات النائية والمه

التعاون والتنسيق
ذين يمكن وجود شبكة قوية من المنفذين المحليين سيزيد من تنوع أصحاب المصلحة ال

.التعاون معهم وسيزيد القيادة الوطنية التي يمكنها أن تعزز التنسيق

.افة القصوى للقطاعويحب أن ينظر المنفذون في هذه الروابط االستراتيجية لتحقيق القيمة المض. مع الجوانب األخرى من العمل على إزالة األلغام أن تعزز التغيير على مستوى النتائج كما هو موضح هناللروابط االستراتيجيةيمكن 
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بناء قدرات المنفذين المحليين: نظرية العمل

ه لتحقيق القيمة لتقييم األداء فيما يتعلق بتقديم الخدمات بصورة شمولية وتراعي حساسية النزاع من خالل التنسيق داخل القطاع وخارجالفريق أسئلة تأمل الستخدام

االستراتيجية القصوى من بناء قدرات المنفذين المحليين

ذلك؟يستطيع المنفذون المحليون دعم المناصرة، وهل تتوفر لديهم الفرصة للقيام بهل•

تنوع هل يعملون على زيادة ال: هل يعزز المنفذون المحليون مساواة النوع االجتماعي واإلشراك•

غام في القوة العاملة وهل يصلون للمجتمعات المهمشة والضعيفة ويقدمون خدمات إزالة األل

فيها؟

هل تنخفض حاجة المنفذين المحليين للدعم الفني والمالي الخارجي مع مرور الوقت؟•

وس المستفادة هل تستخدم األدلة المتوفرة في توجيه السياسات والبرامج؟ هل يتم البناء على الدر•

والتأمل فيها لتحسين فعالية العمل على إزالة األلغام بشكل مستمر؟

ية في العمل المحليين القدرة والموارد والفرصة لتوفير خدمات ذات جودة عالهل تتوفر للمنفذين•

على إزالة األلغام؟

اء قدراتهم من هل يدعم الشركاء المنفذين الدوليين ومانحيهم المنفذين المحليين ويعملون على بن•

د؟أجل تولي الملكية الوطني تدريجيا  والتعامل مع التلوث المتبقي على المدى البعي

متزايد في هل يسمح للمنفذين المحليين في مجال العمل على إزالة األلغام بتولي القيادة بشكل•

تنفيذ أنشطة إزالة األلغام؟

المصلحة هل تتوفر للمنفذين المحليين إمكانية وصول كافية للتنسيق والتعاون مع أصحاب•

اآلخرين؟
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تنمية اقتصادية ومجتمعات أكثر صمودا  يساهم في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة

بناء قدرات السلطة المحلية ذات 

السلطات الوطنية، )العالقة 

(السلطات الوطنية إلزالة األلغام

...يؤدي إلى

[إلزالة األلغام]بناء قدرات السلطات الوطنية : نظرية العمل

جدول نظرية العمل

زيادة صمود المجتمع أمام محركات النزاع يساهم في االستقرار ...مما يساهم نحو

وبناء السالم

العمل على إزالة األلغام مشمول في أو متصل بالمبادرات اإلنسانية أو 

مبادرات التنمية أو بناء السالم أو تحقيق االستقرار

الذخيرة تقدم قابل للقياس فيما يتعلق باالمتثال التفاقية أوتوا والعهد الخاص ب

العنقودية واالتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة
األهداف االستراتيجية للدول مدعومة وااللتزامات ذات العالقة 

بموجب االتفاقيات محققة

زالة األلغام وإدارتها وتنسيقها؛ تعتمد قدرةزالة األلغام الوطنية الرغبة السياسية والسلطة لتحسين قدرتهم على تنظيم برامج العمل على إت إمثال ، إعداد تقييم للقدرات واالحتياجات بالشراكة مع سلطات إزالة األلغام الوطنية لتطوير فهم مشترك بشأن الدعم الالزم؛ تمتلك سلطا: االفتراضات

خدمات قيمة تتسم يعترف الجمهور بالسلطات كمزودة ل: أو خارجي مستدام؛ يمكن لسلطات إزالة األلغام الوطنية التأثير على السياسة الوطنية والتخطيط خارج قطاع العمل على إزالة األلغام/سلطات إزالة األلغام الوطنية على إدارة برنامج إزالة األلغام على دعم مالي وفي داخلي و

.31، 28، 27، 22، 21، 16، 13، 7، 4، 2، 1بالشفافية وال يطغى عليها محاولة الظهور بصورة جيدة أمام األطراف الدولية؛ يرجى أيضا  النظر إلى االفتراضات الملحقة 

الحدوثتكرار المالك المخرجاتمؤشرات

ربع سنوي السلطة الوطنية، الشريك المنفذ (من خطة بناء القدرات)نسبة أهداف بناء القدرات المحققة 4.1-المخرج

ربع سنوي الشريك المنفذ
فجرة، طبي، التخلص مثل التعليم بشأن مخاطر المخلفات المت)مصنفين حسب الجنس ومجال التدريب )عدد الموظفين من السلطة الوطنية المدربين أو المدعومين بأنشطة بناء قدرات 4.2-المخرج

.((من المخلفات المتفجرة، الخ

ربع سنوي حالسلطة الوطنية، الشريك المنفذ، المان تحسن التنسيق بين أصحاب المصلحة في العمل على إزالة األلغام4.3-المخرج

يرجى اختيار مؤشرات إضافية على مستوى المخرجات لبناء قدرات السلطات المحلية من بنك المؤشرات

مؤشرات النتائج
لمانحالسلطة الوطنية، الشريك المنفذ، ا التقدم فيما يتعلق بالتزامات معاهدة أوتوا2.1-النتيجة

لمانحالسلطة الوطنية، الشريك المنفذ، ا العنقودية التقدم فيما يتعلق بالتزامات اتفاقية الذخائر2.2-النتيجة

كل ستة أشهر السلطة الوطنية، الشريك المنفذ مدى تقديم استراتيجية أو خطة وطنية للعمل على إزالة األلغام3.1-النتيجة

كل ستة أشهر السلطة الوطنية، الشريك المنفذ نسبة النساء المحليات اللواتي تشاركن في العمل على إزالة األلغام كموظفات3.3-النتيجة

كل ستة أشهر الشريك المنفذ نسبة النساء المحليات الموظفات في العامل على إزالة األلغام في مناصب إدارية3.4-النتيجة

كل ستة أشهر الشريك المنفذ (بيانات مصنفة حسب العمر والجنس)المنظور بشأن التقديم المتساوي للعمل على إزالة األلغام 3.5-النتيجة

السلطة الوطنية، الشريك المنفذ عدد ونسبة أنشطة العمل على إزالة األلغام التي نتج عنها دعم متسلسل أو مدمج من قطاعات أخرى تعزيزا  لجودة العمل على إزالة األلغام4.1-النتيجة

حالسلطة الوطنية، الشريك المنفذ، المان
لنوع البيئة في ظل وجود تركيز كثبت على اووجود آلية تنسيق فعالة للفاعلين في العمل على إزالة األلغام والعاملين في المجال اإلنساني وبناء السالم وتحقيق االستقرار والتنمية4.2-النتيجة

االجتماعي واإلشراك ومساعدة الضحايا

يقوم بجمعها الشركاء المنفذون كما هو محدد في بنك المؤشراتيرجى اختيار مؤشرات إضافية على مستوى األثر

حوكمةالعمل على إزالة األلغام مستجيب ويحقق المساواة وطنيا  من خالل ...مما يؤدي إلى

محسنة في ظل زيادة التنفيذ المحلي
قدرات معززة للسلطات الوطنية

31



[إلزالة األلغام]بناء قدرات السلطات الوطنية : نظرية العمل

تسليم األراضي والتخلص من المخلفات المتفجرة
لتخلص من تقوم السلطات الوطنية الفعالة بتنظيم وإدارة وتنسيق عملية تسليم األراضي وأنشطة ا

لها ألكثر الوطنية وشموليتها ووصو/المخلفات المتفجرة لضمان امتثال معايير إزالة األلغام الدولية

مية وبناء المهددين بخطر حوادث المخلفات المتفجرة، باإلضافة إلى دعم أجندات العمل اإلنساني والتن

سلطات المحلية وتشجع مشاركة الشركاء المنفذين للبيانات قبل وبعد عمليات إزالة األلغام مع ال. السالم

نمية التنمية، تشجع التعاون ودمج العمل على إزالة األلغام في خطط الت/ووكاالت العمل اإلنساني

.والعمل اإلنساني الوطنية

التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة
يق أنشطة سلطات إزالة األلغام الوطنية على تنظيم وإدارة وتنس/تقوم السلطات الوطنية

عظم المهددين التعليم بشأن المخلفات المتفجرة لضمان مناسبتها وشموليتها ووصولها لم

معلومات ويمكنها أيضا  ضمان احتواء التعليم على. بخطر حوادث المخلفات المتفجرة

المتفجرة محدثة بشأن التلوث من المخلفات المتفجرة وطرق طلب التخلص من المخلفات

.عند مواجهة أي شخص في المجتمع لجسم مشبوه

بناء قدرات الشركاء المنفذين المحليين
ي العمل على يمكن للسلطات الوطنية الفعالة مناصرة بناء القدرات للمنفذين المحليين ف

على المدى م لتعزيز ودعم قدرات وطنية مستدامة للتعامل مع التلوث المتبقيإزالة األلغا

.البعيد

مساعدة الضحايا
دعم يمكن أن يساعد بناء قدرات السلطات المحلية في خلق السياسات واإلجراءات ل

ر التغييرات ويمكن للسلطات المحلية المتمكنة أن تناص. الناجين من المخلفات المتفجرة

طط الوطنية ودعم تطوير الخفي التشريع والدعم المالي للناجين من المخلفات المتفجرة

.قطاعاتذات العالقة ومشاركة البيانات ذات العالقة بشأن الضحايا لحشد الدعم متعدد ال

المناصرة واإلشراك
وا واتفاقية يمكن للسلطات الوطنية الفعالة مناصرة ودعم تعميم واالمتثال التفاقية أوت

يضا  ويمكنها أ. الذخيرة العنقودية، مما يحقق أهداف الدولة وييسر وجود مجتمعات آمنة

اعي وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن مراعات حساسية النزاع والنوع االجتم

.واإلشراك واالعتبارات البيئية عبر كافة أنشطة العمل على إزالة األلغام

التعاون والتنسيق
صحاب سلطة إزالة األلغام الوطنية مع أ/التنسيق والتعاون الفعال من السلطة الوطنية

موارد الالزمة المصلحة الدوليين والوطنيين والمحليين والمجتمعيين يساعد في تحديد ال

فع لشمل ويمكن لسلطات إزالة األلغام الوطنية الد. للعمل على إزالة األلغام وتخصيصها

احتمالية التنمية الوطنية، مما يزيد من/العمل على إزالة األلغام في خطط العمل اإلنساني

.  تكملة المساعدة إلزالة األلغام

!تذكر. افة القصوى للقطاعويحب أن ينظر المنفذون في هذه الروابط االستراتيجية لتحقيق القيمة المض. مع الجوانب األخرى من العمل على إزالة األلغام أن تعزز التغيير على مستوى النتائج كما هو موضح هناللروابط االستراتيجيةيمكن 

.توضح نظرية التغيير أن السلطات الوطنية المتمكنة يمكنها تضخيم األثر االستراتيجي العام للقطاع

بناء قدرات 

السلطات الوطنية
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ه لتحقيق القيمة لتقييم األداء فيما يتعلق بتقديم الخدمات بصورة شمولية وتراعي حساسية النزاع من خالل التنسيق داخل القطاع وخارجالفريق أسئلة تأمل الستخدام

االستراتيجية القصوى من بناء قدرات سلطات إزالة األلغام الوطنية

ة وسلطات إزالة األلغام الوطنية واألمم المتحد( المستضيفة والمانحة)تعمل الحكومات هل•

والشركاء المنفذين معا  ووفق فهم مشترك لالحتياجات والقدرات؟

اك، وإجراءاتها وأنظمتها مساواة النوع االجتماعي واإلشرهل تعزز سياسات السلطات الوطنية•

مجتمع، وهل يتم تقديم خدمات العمل على إزالة األلغام بشكل متساوي ومستجيب الحتياجات ال

بما في ذلك الفئات المهمشة أو الضعيفة؟

بيئية هل يوجد لدى سلطة إزالة األلغام الوطنية سياسات أو إجراءات للتعامل مع االعتبارات ال•

للعمل على إزالة األلغام؟

وس المستفادة هل تستخدم األدلة المتوفرة في توجيه السياسات والبرامج؟ هل يتم البناء على الدر•

والتأمل فيها لتحسين فعالية العمل على إزالة األلغام بشكل مستمر؟

في قطاع وإجراءاتها وأنظمتها وتيسر التنسيق والتعاونهل تشجع سياسات السلطات الوطنية•

العمل العمل على إزالة األلغام وعبر القطاعات لتشجيع إدماج العمل على إزالة األلغام في خطط

ة؟اإلنساني والتنمية وتحقيق االستقرار أو بناء السالم التي تؤدي إلى موارد تكميلي

يذ العمل على إدارة وتنفالمحلية/أو المنظمات المنفذة الوطنية/هل تزداد قدرة السلطات الوطنية و•

على إزالة األلغام دون دعم خارجي؟

المخلفات هل تحسن سياسات السلطات المحلية وإجراءاتها الحالية االستجابة والدعم للناجين من•

المتفجرة واألشخاص اآلخرين ذوي اإلعاقة؟

طات إزالة سل/هل ترفع التقارير بشأن أنشطة إزالة األلغام وتستخدم من قبل السلطات الوطنية•

ا يتعلق بااللتزام األلغام الوطنية للمناصرة لالمتثال لالتفاقيات وتعميمها؟ هل هنالك تقدم كافي فيم

بالمواعيد النهائية لالتفاقيات؟

دولة؟هل تعترف المجتمعات بدور سلطات إزالة األلغام الوطنية وهل يتحسن منظورها بشأن ال•

[إلزالة األلغام]بناء قدرات السلطات الوطنية : نظرية العمل
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...مما يؤدي إلى

مع أصحاب المصلحة الدوليين والوطنيين والمحليين والمجتمعيينالتعاون والتنسيق : نظرية العمل

جدول نظرية العمل

...مما يساهم نحو

.31، 28، 27، 22، 21، 16، 13، 12، 4، 2، 1؛ يرجى أيضا  النظر إلى االفتراضات الملحقة (السلطات الوطنية واإلقليمية، المجتمعات المحلية، وقوى األمن ذات العالقة)يوجد تعاون وتنسيق بين الشركاء المنفذين وأصحاب المصلحة اآلخرين : االفتراضات

األهداف االستراتيجية للدول مدعومة وااللتزامات ذات العالقة بموجب 

االتفاقيات محققة

زيادة صمود المجتمع أمام محركات النزاع يساهم في االستقرار وبناء السالم

مخلفات /مجتمعات أكثر أمنا  وانخفاض في حاالت الوفاة واإلصابة من األلغام

الحرب المتفجر

االستخدام اآلمن والمنتج لألرض يحسن سبل العيش والخدمات 

األساسية، مما يحسن جودة الحياة والبيئة

العمل على إزالة األلغام مشمول في أو متصل بالمبادرات 

اإلنسانية أو مبادرات التنمية أو بناء السالم أو تحقيق 

االستقرار

العمل على إزالة األلغام مستجيب ويحقق المساواة وطنيا  من 

محسنة في ظل زيادة التنفيذ المحليحوكمةخالل 

تنمية اقتصادية ومجتمعات أكثر صمودا  يساهم في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة

الحدوثتكرار المالك المخرجاتمؤشرات

ربع سنوي
،السلطة الوطنية، الشريك المنفذ

المانح
بين قطاع العمل على إزالة األلغام والقطاعات األخرىتحسن التنسيق5.1-المخرج

ربع سنوي الشريك المنفذ عدد المهام التي يوجد فيها دعم مشترك أو متسلسل من أطراف أخرى5.2-المخرج

ربع سنوي المانحالشريك المنفذ، أو البيئة لسلسلة األنشطة/التفاهم مه األطراف الفاعلة في مجال العمل اإلنساني وبناء السالم والتنمية ومذكرات/عدد االتفاقيات5.3-المخرج

يرجى اختيار مؤشرات إضافية على مستوى المخرجات لبناء قدرات السلطات المحلية من بنك المؤشرات

مؤشرات النتائج
المانحالشريك المنفذ، (بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر)المنظور بشأن التقديم المتساوي ألنشطة العمل على إزالة األلغام 3.5-النتيجة

أشهركل ستة الشريك المنفذ عدد ونسبة أنشطة العمل على إزالة األلغام التي نتج عنها دعم متسلسل أو مدمج من قطاعات أخرى تعزيزا  لجودة العمل على إزالة األلغام4.1-النتيجة

كل ستة أشهر
فذ،السلطة الوطنية، الشريك المن

المانح
كثبت على النوع االجتماعي البيئة في ظل وجود تركيزووجود آلية تنسيق فعالة للفاعلين في العمل على إزالة األلغام والعاملين في المجال اإلنساني وبناء السالم وتحقيق االستقرار والتنمية4.2-النتيجة

واإلشراك ومساعدة الضحايا

كل ستة أشهر
الشريك المنفذ ن في سبل العيش نتيجة نسبة المستفيدون المباشرون وغير المباشرون الممسوحون الذين يشيرون إلى تحس–( بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة)المنظور بشأن تحسن سبل العيش 5.1-النتيجة

أنشطة العمل على إزالة األلغام

كل ستة أشهر الشريك المنفذ (  ، والطرقالتعليم، الصحة، الطاقة)يمكن أن تكون مصنفة حسب مجال العمل –( بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة)المنظور بشأن الوصول إلى الخدمات األساسية وتقديمها 5.2-النتيجة

كل ستة أشهر الشريك المنفذ مساحة األراضي التي كانت ملوثة وأصبحت تستخدم بعد أنشطة تسليم األراضي5.3-النتيجة

يقوم بجمعها الشركاء المنفذون كما هو محدد في بنك المؤشراتيرجى اختيار مؤشرات إضافية على مستوى األثر

...يؤدي إلى التعاون والتنسيق مع أصحاب المصلحة

الدوليين والوطنيين والمحليين 

والمجتمعيين

زيادة التعاون مع الفاعلين في 

مجال العمل اإلنساني والسالم 

يئةوتحقيق االستقرار والتنمية والب
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تسليم األراضي والتخلص من المخلفات المتفجرة
م األراضي، يضمن التعاون والتنسيق مع المجتمعات تلبية احتياجاتهم من ناحية تسلي

والتعاون مع القطاعات األخرى يمكن المبادرات المكملة من زيادة عودة 

ةالالجئين ويحسن جودة استخدام األراضي والخدمات األساسية والبيئ/المهجرين

التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة
مع أصحاب التعليم الفعال بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة ييسر التعاون والتنسيق

نع القرار المصلحة المحليين والمجتمعيين لضمان سماع صوتهم وإشراكهم في عملية ص

عليم يؤدي التعاون مع القطاعات األخرى لدمج رسائل الت. في العمل على إزالة األلغام

ول واستدامة بشأن المخلفات المتفجرة في األنشطة المجتمعية األخرى إلى تحسين الوص

الرسائل

تطوير قدرات سلطات إزالة األلغام الوطنية
شجيع التعاون سلطات إزالة األلغام الوطنية القوية يمكنها قيادة التنسيق بشكل أفضل وت

مل كما ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مناصرة إدخال الع. داخل قطاع العمل على إزالة اللغام

إلى مساعدة ق التخطيط واالستراتيجيات الرئيسية، مما يؤديعلى إزالة األلغام في وثائ

غاممكملة من القطاعات األخرى والتي بدورها تعزز جودة نتائج العمل على إزالة األل

بناء قدرات الشركاء المنفذين المحليين
العمل للجهات يعتبر وجود شبكة قوية من المنفذين المحليين المتمكنين ضروريا  لنقل

الوطنية وسيدعم وجود سلطات إزالة ألغام وطنية قوية

المناصرة واإلشراك
لمناصرة يعتبر التنسيق والتعاون الفعال ضروريا  لمشاركة متعددة القطاعات في ا

.واإلشراك

مساعدة الضحايا
م الناجين من يعتبر التنسيق والتعاون الفعال ضروريا  الستجابة متعددة القطاعات لدع

.المخلفات المتفجرة

!تذكر. افة القصوى للقطاعويحب أن ينظر المنفذون في هذه الروابط االستراتيجية لتحقيق القيمة المض. مع الجوانب األخرى من العمل على إزالة األلغام أن تعزز التغيير على مستوى النتائج كما هو موضح هناللروابط االستراتيجيةيمكن 

.توضح نظرية التغيير أن السلطات الوطنية المتمكنة يمكنها تضخيم األثر االستراتيجي العام للقطاع

التعاون

والتنسيق

مع أصحاب المصلحة الدوليين والوطنيين والمحليين والمجتمعيينالتعاون والتنسيق : نظرية العمل
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ه لتحقيق القيمة لتقييم األداء فيما يتعلق بتقديم الخدمات بصورة شمولية وتراعي حساسية النزاع من خالل التنسيق داخل القطاع وخارجالفريق أسئلة تأمل الستخدام

االستراتيجية القصوى من التعاون والتنسيق مع أصحاب المصلحة الدوليين والوطنين والمحليين والمجتمعيين

ساعدة يؤدي التعاون والتنسيق بين قطاع العمل على إزالة األلغام والقطاعات األخرى إلى مهل•

:إضافية من القطاعات األخرى من أجل

(aتخفيض الحافز لسلوك خطير

(bالالجئين/زيادة عودة المهجرين

(cتحسين جودة استخدام األراضي

(dالوصول إلى الخدمات األساسيةتحسين

(eتحسين البيئة

وس هل تستخدم األدلة المتوفرة في توجيه السياسات والبرامج؟ هل يتم البناء على الدر•

المستفادة والتأمل فيها لتحسين فعالية العمل على إزالة األلغام بشكل مستمر؟

رى ينسق أصحاب المصلحة في لعمل على إزالة األلغام دوريا  مع الدوائر الحكومية األحهل•

وأصحاب المصلحة في العمل اإلنساني والتنمية وتحقيق االستقرار وبناء السالم؟

هل يؤدي ذلك إلى مساعدة مكملة تعزز نتائج العمل على إزالة األلغام؟•

والتنسيق هل تيسر سياسات وإجراءات سلطات إزالة األلغام الوطنية والشركاء المنفذين التعاون•

داخل قطاع العمل على إزالة األلغام ومع القطاعات األخرى لتعظيم النتائج واألثر؟

وفروا هل يشرك أصحاب المصلحة في العمل على إزالة األلغام المجتمعات بالقدر الكافي؟ هل ي•

لهم المعلومات، يشركوهم، يتعاونون معهم أو يمكنوهم؟ كيف يتم قياس ذلك؟

ددة تتعلق هل تشارك سلطات إزالة األلغام المحلية والشركاء المنفذين المعلومات بشأن مسائل مح•

بالضحايا مع األطراف ذوي العالقة من قطاعات أخرى، وهل أدى ذلك إلى استجابة متعددة 

القطاعات؟

مع أصحاب المصلحة الدوليين والوطنيين والمحليين والمجتمعيينالتعاون والتنسيق : نظرية العمل
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...مما يؤدي إلى...يؤدي إلى

تسليم األراضي من خالل مسح فني وإزالة المخلفات المتفجرة: نظرية العمل

انخفاض الخطر من األذى يزيد العودة وحرية الحركة

تنمية اقتصادية ومجتمعات أكثر صمودا  يساهم في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة

...مما يساهم نحو

مجتمعات أكثر أمنا  وانخفاض في حاالت الوفاة واإلصابة من 

مخلفات الحرب المتفجر/األلغام

ير؛ حين تكون األرض قيد االستخدام، تؤدي دد من المستفيدين المحتملين دون تأخلعالمقاولون تستخدم في تحديد األراضي ذات الولية ليتم إزالة األلغام منها بناء  على معايير واضحة وشفافة؛ تضمن السلطات تسليم الراضي/مثال ، المعلومات التي تخزنها السلطات الوطنية: االفتراضات

أو التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة، /نوع االجتماعي؛ بعد المسح الفني أو إزالة األلغام ووالالمتصورة؛ تبقى األراضي التي تزال منها األلغام متوفرة للمستفيدين وال تخضع للمصادرة، وتقوم على مبادئ الشمولية والحساسية للنزاع /إزالة األلغام إلى فوائد ترتبط بالسالمة الحقيقية

.31، 28، 27، 22، 21، 16، 15، 13، 9، 7، 4، 2، 1دة إضافية؛ يرجى أيضا  النظر إلى االفتراضات الملحقة ساعيشعر الناس بالثقة أن األراضي المسلمة آمنة لالستخدام؛ يتمتع بعض المستخدمين النهائيين بالقدرة على استخدام األراضي المسلمة دون م

جدول نظرية العمل

زيادة صمود المجتمع أمام محركات النزاع يساهم في االستقرار 

وبناء السالم

الذخيرة تقدم قابل للقياس فيما يتعلق باالمتثال التفاقية أوتوا والعهد الخاص ب

العنقودية واالتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة
األهداف االستراتيجية للدول مدعومة وااللتزامات ذات العالقة 

بموجب االتفاقيات محققة

الحدوثتكرار المالك المخرجاتمؤشرات

ربع سنوي المنفذ، السلطة الوطنيةالشريك أو أصبحت آمنة أو تم نقلها لمكان آمنعدد المخلفات المفجرة التي تم تدميرها6.1-المخرج

ربع سنوي الشريك المنفذ، السلطة الوطنية (متر مربع)المسح الفني األراضي المخفضة عن طريق6.2-المخرج

ربع سنوي الشريك المنفذ، السلطة الوطنية (متر مربع)األراضي المزال منها األلغام بموجب معايير إزالة األلغام الدولية 6.3-المخرج

ربع سنوي الشريك المنفذ، السلطة الوطنية (مصنفة بأنها يشتبه بخطورتها أو مؤكد خطورتها)التي يشتبه بأنها خطيرة أو المؤكدة خطورتها المساحة6.4-المخرج

مؤشرات النتائج
سنوي انحالمنفذ، السلطة الوطنية، المالشريك التقدم فيما يتعلق بالتزامات اتفاقية أوتوا واتفاقية الذخيرة العنقودية2.2-والنتيجة2.1-ةالنتيج

كل ستة أشهر المنفذ، السلطة الوطنيةالشريك مدى تطبيق استراتيجية أو خطة وطنية إلزالة األلغام3.1-النتيجة

كل ستة أشهر
الشريك المنفذ سبل العيش نتيجة أنشطة نسبة المستفيدون المباشرون وغير المباشرون الممسوحون الذين يشيرون إلى تحسن في–( بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة)المنظور بشأن تحسن سبل العيش 5.1-النتيجة

العمل على إزالة األلغام

كل ستة أشهر الشريك المنفذ (  رقالتعليم، الصحة، الطاقة، والط)يمكن أن تكون مصنفة حسب مجال العمل –( بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة)المنظور بشأن الوصول إلى الخدمات األساسية وتقديمها 5.2-النتيجة

كل ستة أشهر الشريك المنفذ مساحة األراضي التي كانت ملوثة وأصبحت تستخدم بعد أنشطة تسليم األراضي5.3-النتيجة

كل ستة أشهر الشريك المنفذ (بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة)عدد المستفيدين المباشرين وغير المباشرين من تسليم األراضي والتخلص من المخلفات المتفجرة 6.2-والنتيجة6.1-النتيجة

كل ستة أشهر الشريك المنفذ (بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة)أو زيادة بالشعور بالتطبيع /في حرية الحركة ونسبة األشخاص الممسوحين الذين أشاروا إلى زيادة6.4-النتيجة

كل ستة أشهر الشريك المنفذ ساعد بتمكين عودتهم اآلمنة لمنازلهمنسبة األشخاص الممسوحين الذين أشاروا إلى أن العمل على إزالة األلغام6.5-النتيجة

يقوم بجمعها الشركاء المنفذون كما هو محدد في بنك المؤشراتيرجى اختيار مؤشرات إضافية على مستوى األثر

مسح فني وإزالة األلغام
م تسليم األراضي الستخدا

آمن ومنتج

إزالة خطر من المواد 

المتفجرة
االستخدام اآلمن والمنتج لألرض يحسن سبل العيش والخدمات األساسية، 

مما يحسن جودة الحياة والبيئة
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مساعدة الضحايا
لمخلفات على الشركاء المنفذين جمع أية معلومات بشأن مسائل محددة تتعلق بضحايا ا

ضحايا المتفجرة أثناء تواصلهم مع المجتمع قبل عملية إزالة األلغام وبعدها، وتحديد

.المخلفات المتفجرة وإحالتهم بهدف حشد استجابة متعددة القطاعات لدعمهم

التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة
الة األلغام من يساعد التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة في تخفيض الضغط عن إز

لخطيرة وغالبا  ما يتم اإلبالغ عن المخاطر والمناطق ا. خالل تخفيض السلوك الخطير

مهام مسح خالل جلسات التعليم، مما يؤدي إلى طلب للتخلص من المخلفات المتفجرة أو

 لمناقشة العمل يعتبر التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة مدخال  جيدا  . وإزالة لأللغام

.على إزالة األلغام مع المجتمع

تطوير قدرات سلطات إزالة األلغام الوطنية
وخطط تضمن سلطات إزالة األلغام المتمكنة أن يكون تسليم األراضي جزءا  من أجندات

دعم مشترك العمل اإلنساني أو التنمية أو االستقرار أو بناء السالم كي يتوفر التمويل ل

لضمان تسليم وتعمل السلطات أيضا  مع الشركاء المنفذين. أو متسلسل لتعظيم النتائج

تماعي األراضي بشكل متساوي بطريقة تراعي حساسية النزاع وحساسية النوع االج

.والبيئة

بناء قدرات الشركاء المنفذين المحليين
خلص من بناء قدرات المنفذين المحليين يمكن أن يزيد استدامة تسليم األراضي والت

.المخلفات المتفجرة لتخفيض خطر التلوث المتبقي على المدى البعيد

المناصرة واإلشراك
المهمشة يمكن للتواصل الفعال مع المجتمع أن يساعد في تحديد الفئات الضعيفة و

لية تسليم لضمان إشراكها في اآلليات المجتمعية التي تساعد في تحديد األولويات لعم

األراضي

فهم الشركاء مع أصحاب المصلحة المحليين والمجتمعيين سيحسنالتعاون والتنسيق 

ث، وذلك المنفذين للتلوث من المخلفات المتفجرة ومستوى تعرض المواطنين للتلو

ملية إزالة ويحسن ذلك التعاون مع ع. لتحديد األوليات للمسح الفني وأنشطة إزالة األلغام

.هااأللغام والثقة بها، مما يزيد من احتمالية استخدام األراضي بعد إزالة األلغام من

.  افة القصوى للقطاعويحب أن ينظر المنفذون في هذه الروابط االستراتيجية لتحقيق القيمة المض. مع الجوانب األخرى من العمل على إزالة األلغام أن تعزز التغيير على مستوى النتائج كما هو موضح هناللروابط االستراتيجيةيمكن 

تسليم األراضي من خالل مسح فني وإزالة المخلفات المتفجرة: نظرية العمل

تسليم األراضي 

المسح الفني–

وإزالة األلغام
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ه لتحقيق القيمة لتقييم األداء فيما يتعلق بتقديم الخدمات بصورة شمولية وتراعي حساسية النزاع من خالل التنسيق داخل القطاع وخارجالفريق أسئلة تأمل الستخدام

االستراتيجية القصوى من تسليم األراضي من خالل المسح الفني وإزالة المخلفات المتفجرة

اع وحساسية هل يقوم الشركاء المنفذين بتسليم األراضي بصورة متساوية تراعي حساسية النز•

النوع االجتماعي وبطريقة شمولية تفيد الفئات الضعيفة والمهمشة؟

ير ، مقصود أو غ(إيجابي أو سلبي)هل يوجد أثر للمسح وأنشطة إزالة األلغام على البيئة •

مقصود؟ هل يوجد سياسات لتناول ذلك؟

وس المستفادة هل تستخدم األدلة المتوفرة في توجيه السياسات والبرامج؟ هل يتم البناء على الدر•

والتأمل فيها لتحسين فعالية العمل على إزالة األلغام بشكل مستمر؟

المنسقة؟ ارهل يعتبر تسليم األراضي جزءا  من األجندات اإلنسانية وأجندات التنمية أو االستقر•

هل يؤدي ذلك إلى دعم تكميلي يمكن أن يعزز نتائج العمل على إزالة األلغام؟

افي هل أولويات مهام تسليم األراضي قائمة على احتياجات المجتمع؟ هل كان هنالك تواصل ك•

تمعات مع المجتمع من قبل الشركاء المنفذين أو سلطات إزالة األلغام الوطنية؟ هل تشير المج

دم المواطنون إلى أن أولويات المسح الفني وإزالة األلغام تستجيب لالحتياجات المحلية؟ هل يستخ

األراضي التي تم إزالة اللغام منها بثقة؟

طراف األأية معلومات بشأن مسائل محددة تتعلق بالضحايا معهل يشارك الشركاء المنفذون •

حشد استجابة متعددة القطاعات لدعم ذات العالقة من قطاعات أخرى، وهل ساهم ذلك ب

الضحايا؟

زالة األلغام؟والموارد والفرصة للقيادة وتنفيذ أعمال إهل يتوفر لدى المنفذين المحليين القدرة•

تسليم األراضي من خالل مسح فني وإزالة المخلفات المتفجرة: نظرية العمل
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تسليم األراضي من خالل المسح غير الفني: نظرية العمل

ات إزالة األلغام المحلية؛ مسجلة ومحفوظة وتستخدم في للحفظ على الحد األدنى من معايير إدارة المعلومات لسجالت سلط( المسح غير الفني، المسح الفني، إزالة األلغام، التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة)مثال ، المعلومات الواردة من األنشطة : االفتراضات

.31، 28، 27، 22، 21، 16، 13، 9، 7، 4، 2، 1ات الملحقة راضأو المقاولين تستخدم لتحديد األراضي ذات األولوية إلزالة األلغام منها بناء  على معايير واضحة وشفافة؛ يرجى أيضا  النظر إلى االفت/المعلومات المخزنة من قبل السلطات المحلية و

جدول نظرية العمل

المسح غير الفني

إلغاء األراضي

للمسح الفني)تحديد منطقة يشتبه بخطورتها أو خطورتها مؤكدة 

(وإزالة األلغام

أنظر نظرية العمل للمسح الفني وإزالة األلغام

العمل على إزالة األلغام مستجيب ويحقق المساواة وطنيا  من خالل 

محسنة في ظل زيادة التنفيذ المحليحوكمة

...مما يساهم نحو...مما يؤدي إلى

تقدم قابل للقياس فيما يتعلق باالمتثال التفاقية أوتوا والعهد الخاص

بالذخيرة العنقودية واالتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة

زيادة صمود المجتمع أمام محركات النزاع يساهم في 

االستقرار وبناء السالم

األهداف االستراتيجية للدول مدعومة وااللتزامات ذات 

العالقة بموجب االتفاقيات محققة

الحدوثتكرار المالك المخرجاتمؤشرات

الشريك المنفذ، السلطة الوطنية (مصنفة بأنها يشتبه بخطورتها أو مؤكد خطورتها( )متر مربع)التي يشتبه بأنها خطيرة أو المؤكدة خطورتها المساحة6.4-المخرج

الشريك المنفذ، السلطة الوطنية (متر مربع)الملغاة من خالل المسح غير الفني األراضي6.5-المخرج

الشريك المنفذ (مصنفة بأنها يشتبه بخطورتها أو مؤكد خطورتها( )نتر مربع)التي يشتبه بأنها خطيرة أو المؤكدة خطورتها والمحددة مؤخرا  المساحة6.9-المخرج

يرجى اختيار مؤشرات إضافية على مستوى المخرجات لتعزيز قدرات السلطات المحلية من بنك المؤشرات

مؤشرات النتائج
نية، الشريك المنفذ، السلطة الوط

المانح
التقدم فيما يتعلق بالتزامات معاهدة أوتوا2.1-النتيجة

نية، الشريك المنفذ، السلطة الوط

المانح
العنقودية التقدم فيما يتعلق بالتزامات اتفاقية الذخائر2.2-النتيجة

نية، الشريك المنفذ، السلطة الوط

المانح
(متر مربع)مساحة األراضي المسلمة مصنفة حسب األرض المزال منها اللغام واألرض المخفضة واألرض الملغاة 2.5-النتيجة

نيةالشريك المنفذ، السلطة الوط مدى تطبيق استراتيجية أو خطة وطنية إلزالة األلغام3.1-النتيجة

يرجى اختيار مؤشرات إضافية على مستوى النتائج للنتائج ذات العالقة من بنك المؤشرات

مؤشرات األثر

يقوم بجمعها الشركاء المنفذون كما هو محدد في بنك المؤشراتيرجى اختيار مؤشرات إضافية على مستوى األثر

...يؤدي إلى
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مساعدة الضحايا
لمخلفات على الشركاء المنفذين جمع أية معلومات بشأن مسائل محددة تتعلق بضحايا ا

ضحايا المتفجرة أثناء تواصلهم مع المجتمع قبل عملية إزالة األلغام وبعدها، وتحديد

.المخلفات المتفجرة وإحالتهم بهدف حشد استجابة متعددة القطاعات لدعمهم

التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة
ول إلى يحسن التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة والتواصل مع المجتمع الوص

المتفجرة البقايا/المجتمعات المتأثرة والتواصل معها، ويحسن فهم التهديدات من األلغام

.من الحرب للمساعدة في توفير المعلومات للمسح غير الفني

تطوير قدرات سلطات إزالة األلغام الوطنية
لفني، مما هنالك وضوح أفضل لدى السلطات الوطنية بشأن التلوث نتيجة المسح غير ا

اء الدولة كما ويحسن أد. يمكنهم من التخطيط االستراتيجي وحشد الموارد بشكل أفضل

.لعنقوديةويمكنهم من تقديم تقارير أكثر دقة بشأن اتفاقية أوتوا واتفاقية الذخيرة ا

بناء قدرات الشركاء المنفذين المحليين
ملية تسليم دعم بناء قدرات المنفذين المحليين لتنفيذ مسح غير فني يمكن أن يسرع ع

مكن من األراضي، ويساعد سلطات إزالة األلغام الوطنية في فهم التلوث بوضوح مما ي

.تخطيط استراتيجي وحشد للموارد بفعالية أكبر

المناصرة واإلشراك
ح الفني وإزالة يجب على أصحاب المصلحة دفع المنفذين المحليين لتنفيذ مسح غير فني قبل المس

ديم التقارير بشأن األلغام إليضاح التلوث للسلطات الوطنية كي تتمكن من التخطيط االستراتيجي وتق

.  االتفاقيات وتحسين استخدام الموارد الشحيحة للمسح الفني وإزالة األلغام

ة األخرى يمكن أن يوفر المسح غير الفني الفرص لتحديد األشخاص ذوي اإلعاقة والفئات المهمش

.والتأكد من إشراكها في عملية المسح غير الفني

التعاون والتنسيق
لتواصل مع التواصل مع المجتمع والتعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة يساعد في ا

تعاون ويمكن لل. المجتمعات ويزيد التعاون من المجتمع مع عملية المسح غير الفني

حسن والتنسيق مع األطراف األخرى خالل المسح الفني وبعده أن يزيد من احتمالية ت

.سبل العيش والخدمات األساسية

.  افة القصوى للقطاعويحب أن ينظر المنفذون في هذه الروابط االستراتيجية لتحقيق القيمة المض. مع الجوانب األخرى من العمل على إزالة األلغام أن تعزز التغيير على مستوى النتائج كما هو موضح هناللروابط االستراتيجيةيمكن 

–تسليم األراضي 

المسح غير الفني

تسليم األراضي من خالل المسح غير الفني: نظرية العمل
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ه لتحقيق القيمة لتقييم األداء فيما يتعلق بتقديم الخدمات بصورة شمولية وتراعي حساسية النزاع من خالل التنسيق داخل القطاع وخارجالفريق أسئلة تأمل الستخدام

االستراتيجية القصوى من تسليم األراضي من خالل المسح غير الفني

ساء والرجال هل يتم تنفيذ المسح غير الفني بصورة تراعي حساسية النزاع وشمولية تمنح الن•

مشاركة؟والفتيات والفتيان واألشخاص من الفئات المهمشة والضعيفة فرصة  متكافئة لل

وي تشرك فرق المسح غير الفني ضحايا المخلفات المتفجرة األشخاص اآلخرين من ذهل•

اإلعاقة، وهل تقوم بتحديدهم وإحالة ضحايا المخلفات المتفجرة لألطراف ذات العالقة؟

الة األلغام هل تشير المجتمعات إلى أت أولويات المسح غير الفني التي يليها المسح الفني وإز•

مستجيبة لالحتياجات المحلية؟

وس المستفادة هل تستخدم األدلة المتوفرة في توجيه السياسات والبرامج؟ هل يتم البناء على الدر•

والتأمل فيها لتحسين فعالية العمل على إزالة األلغام بشكل مستمر؟

ألراضي التوازن بين المسح غير الفني والمسح الفني وإزالة اللغام مناسب؟ هل يتم إلغاء اهل•

غام؟من خالل المسح الفني، حيثما يكون مناسبا ، لتوفير موارد المسح الفني وإزالة األل

ي؟ هل تتمتع هل يوجد وضوح كافي بشأن التلوث من المخلفات المتفجرة نتيجة للمسح غير الفن•

الة األلغام سلطة إزالة األلغام الوطنية بقدرة أفضل للتخطيط االستراتيجي وإدارة العمل على إز

وحشد الموارد نتيجة هذا الوضوح؟

لمسح غير الفني؟هل يتمتع المنفذون المحليون بالقدرة والموارد والفرصة لتوفير القيادة وتنفيذ ا•

سح غير هل المعلومات بشأن المناطق المشتبه بخطورتها التي يتم الحصول عليها من خالل الم•

يم بشأن مخاطر الفني مستخدمة في التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة، وهل ينتج عن التعل

المخلفات المتفجرة أية معلومات تساعد المسح غير الفني؟

تسليم األراضي من خالل المسح غير الفني: نظرية العمل
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...يؤدي إلى

مهام التخلص من المخلفات المتفجرة: نظرية العمل

مهام التخلص من 

العتاد المتفجر

المحلية؛ المعلومات المخزنة مسجلة ومحفوظة وتستخدم في للحفاظ على الحد األدنى من معايير إدارة المعلومات لسجالت سلطات إزالة األلغام( المسح غير الفني، المسح الفني، إزالة األلغام، التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة)المعلومات الواردة من األنشطة : مثال: االفتراضات

زالة األلغام إلى فوائد أمنية حقيقية مستفيدين المحتملين دون تأخير؛ حين تكون األرض قيد االستخدام، ستؤدي إللأو المقاولين تستخدم لتحديد األراضي ذات األولوية إلزالة األلغام منها بناء  على معايير واضحة وشفافة؛ تضمن السلطات تسليم األراضي/من قبل السلطات المحلية و

.31، 28، 27، 22، 21، 19، 17، 16، 15، 13، 7، 4، 2، 1ومتوقعة؛ يرجى أيضا  النظر إلى االفتراضات الملحقة 

جدول نظرية العمل

الحدوثتكرار المالك المخرجاتمؤشرات

ربع سنوي الشريك المنفذ أو أصبحت آمنة أو تم نقلها لمكان آمنعدد المخلفات المفجرة التي تم تدميرها6.1-المخرج

ربع سنوي الشريك المنفذ (مزالةالمخلفات المتفجرة المبلغ عنها ولكنها غير )ة عدد المهام المفتوح6.6-المخرج

ربع سنوي الشريك المنفذ مهام التخلص من المخلفات المتفجرة المنفذةعدد6.7-المخرج

يرجى اختيار مؤشرات إضافية على مستوى المخرجات للتخلص من المخلفات المتفجرة من بنك المؤشرات

مؤشرات النتائج
سنويا   انحالمالسلطة الوطنية، الشريك المنفذ، التقدم فيما يتعلق بالتزامات معاهدة أوتوا2.1-النتيجة

سنويا   انحالمالسلطة الوطنية، الشريك المنفذ، العنقودية التقدم فيما يتعلق بالتزامات اتفاقية الذخائر2.2-النتيجة

كل ستة أشهر الشريك المنفذ (  اقة، والطرقالتعليم، الصحة، الط)يمكن أن تكون مصنفة حسب مجال العمل –( بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة)المنظور بشأن الوصول إلى الخدمات األساسية وتقديمها 5.2-النتيجة

كل ستة أشهر الشريك المنفذ (بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة)عدد المستفيدين المباشرين وغير المباشرين من تسليم األراضي والتخلص من المخلفات المتفجرة 6.2-والنتيجة6.1-النتيجة

كل ستة أشهر الشريك المنفذ (بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة)أو زيادة بالشعور بالتطبيع /في حرية الحركة ونسبة األشخاص الممسوحين الذين أشاروا إلى زيادة6.4-النتيجة

كل ستة أشهر الشريك المنفذ ساعد بتمكين عودتهم اآلمنة لمنازلهمنسبة األشخاص الممسوحين الذين أشاروا إلى أن العمل على إزالة األلغام6.5-النتيجة

يقوم بجمعها الشركاء المنفذون كما هو محدد في بنك المؤشراتيرجى اختيار مؤشرات إضافية على مستوى األثر

...مما يؤدي إلى

انخفاض الخطر من األذى يزيد العودة وحرية الحركة

تنمية اقتصادية ومجتمعات أكثر صمودا  يساهم في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة

...مما يساهم نحو
زيادة صمود المجتمع أمام محركات النزاع يساهم في االستقرار 

وبناء السالم

الذخيرة تقدم قابل للقياس فيما يتعلق باالمتثال التفاقية أوتوا والعهد الخاص ب

العنقودية واالتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة
األهداف االستراتيجية للدول مدعومة وااللتزامات ذات العالقة 

بموجب االتفاقيات محققة

االستخدام اآلمن والمنتج لألرض يحسن سبل العيش والخدمات األساسية، 

مما يحسن جودة الحياة والبيئة

مجتمعات أكثر أمنا  وانخفاض في حاالت الوفاة واإلصابة من 

مخلفات الحرب المتفجر/األلغام

إزالة خطر من المواد المتفجرة
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تسليم األراضي
مهام التخلص من المخلفات المتفجرة لن تكون كافية لوحدها إلزالة كافة مخاطر

عملية المخلفات المتفجرة، ويجب إزالة كافة المخاطر األخرى من خالل المسح الفني و

خلفات تسجيل موقع التخلص من الم(. كجزء من عملية تسليم األراضي)إزالة األلغام 

نشطة المتفجرة في نظام إدارة المعلومات للعمل على إزالة األلغام يعتبر ضروريا  أل

.المسح وإزالة األلغام التي تتبع

التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة
رة إلزالة يخفض التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة الضغط عن الموارد المتوف

ر األلغام ويخلق توعية بشأن المخاطر لتمكين المجتمعات من اإلبالغ عن أي مخاط

.معروفة أو مشتبه بها من المخلفات المتفجرة إلزالتها الحقا  

تطوير قدرات سلطات إزالة األلغام الوطنية
وزيع المهام يمكن لسلطات إزالة األلغام الوطنية القوية إدارة وتنسيق آليات التبليغ وت

.للتخلص من المخلفات المتفجرة

بناء قدرات الشركاء المنفذين المحليين
ات المتفجرة المنفذين المحليين المتمكنين الذين يمكنهم تنفيذ مهام التخلص من المخلف

تلوث من ضروريين بغرض نقل الملكية لألطراف الوطنية والستدامة اإلدارة الوطنية لل

المخلفات المتفجرة

التعاون والتنسيق
ت يضمن التنسيق والتعاون مع المجتمعات واألطراف المحلية والوطنية والقطاعا

رضين األخرى توفر المعلومات للفاعلين اآلخرين في العمل اإلنساني والسكان المع

لفات من خالل التعليم بشأن مخاطر المخ)للخطر للتعرف على المخلفات المتفجرة 

.وكيفية طلب التخلص من المخلفات المتفجرة( المتفجرة

.  افة القصوى للقطاعويحب أن ينظر المنفذون في هذه الروابط االستراتيجية لتحقيق القيمة المض. مع الجوانب األخرى من العمل على إزالة األلغام أن تعزز التغيير على مستوى النتائج كما هو موضح هناللروابط االستراتيجيةيمكن 

مهام التخلص

من المخلفات المتفجرة

مهام التخلص من المخلفات المتفجرة: نظرية العمل

المناصرة واإلشراك
ميع يجب ان تكون آلية طلب التخلص من المخلفات المتفجرة شمولية ويمكن للج

خاص ذوي بمن في ذلك النساء واألش)الوصول إليها بشكل كتساوي في المناطق الملوثة 

فات المتفجرة حين ال تتوفر آلية للتخلص من المخل(. اإلعاقة والفئات الضعيفة والمهمشة

.تطويرهاأو القدرة للقيام بذلك، على كافة أصحاب المصلحة توفير المناصرة والدعم ل
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ه لتحقيق القيمة لتقييم األداء فيما يتعلق بتقديم الخدمات بصورة شمولية وتراعي حساسية النزاع من خالل التنسيق داخل القطاع وخارجالفريق أسئلة تأمل الستخدام

.االستراتيجية القصوى من التخلص من المخلفات المتفجرة

العمل على إزالة األلغام بشأن مخاطر هل تعرف األطراف الوطنية والدولية من خارج قطاع•

لص منها؟المخلفات المتفجرة، كيف يتعرفون على المخلفات المتفجرة وكيف يطلبون التخ

التخلص من هل يتوفر لدى المنفذون المحليون القدرة والموارد والفرص لتوفير القيادة والقيام ب•

المخلفات المتفجرة؟

إلى أن هل تعتبر آلية طلب التخلص من المخلفات المتفجرة شمولية، وهل تشير المجتمعات•

التخلص من المخلفات المتفجرة مستجيب لالحتياجات المحلية؟ 

وس المستفادة هل تستخدم األدلة المتوفرة في توجيه السياسات والبرامج؟ هل يتم البناء على الدر•

والتأمل فيها لتحسين فعالية العمل على إزالة األلغام بشكل مستمر؟

معات المجتهل تتوفر الوسائل لدى سلطات إزالة األلغام الوطنية كي يتمكن المواطنون في•

ستجابة لهذه المتأثرة من طلب التخلص من المخلفات المتفجرة، وهل تتوفر لديها القدرة إلدارة اال

الطلبات؟

لطة هل قدرات االستجابة للتخلص من المخلفات المتفجرة مدمجة ومنسقة بالكامل من قبل س•

جرة في ؟ هل تسجل مهام التخلص من المخلفات المتف(أو األجسام المشابهة)إزالة األلغام الوطنية 

نظام إدارة معلومات وطني وهل يتم إنتاج المعلومات للمسح وإزالة األلغام الحقا ؟

المتفجرة هل يعرف المواطنون في المناطق الملوثة بالمخلفات المتفجرة بشأن مخاطر المخلفات•

فجرة؟ هل تتوفر وكيفية التعرف على المخلفات المتفجرة وكيفية طلب التخلص من المخلفات المت

ئات بمن في ذلك النساء والف)هذه المعلومات بشكل متساوي للجميع في المناطق الملوثة 

؟ (المهمشة

في ( خنمثل رقم خط سا)هل تتوفر معلومات االتصال لطلب التخلص من المخلفات المتفجرة •

التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة؟

مهام التخلص من المخلفات المتفجرة: نظرية العمل
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التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة: نظرية العمل

التعليم بشأن مخاطر 

المخلفات المتفجرة

...يؤدي إلى
...مما يؤدي إلى

...مما يساهم نحو

مجتمعات أكثر أمنا  وانخفاض في حاالت الوفاة واإلصابة 

مخلفات الحرب المتفجر/من األلغام

لخطيرة؛ تخفيف أثر العوامل فجرة مصممة لمجموعات مختلفة مهددة بالخطر بناء  على تحليل قائم على األدلة للسلوكيات المتمثال ، إعداد تحليل للمخاطر لمجموعات ديمغرافية مختلفة مهددة بالخطر بناء  على أدلة موثوقة؛ توجهات التعليم بشأن مخاطر المخلفات ا: االفتراضات

، 27، 22، 21، 16، 13، 7، 4، 2، 1ت الملحقة اضاأو التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة، يشعر الناس بثقة كافية أن األراضي المسلمة آمنة لالستخدام؛ يرجى أيضا  النظر إلى االفتر/االجتماعية االقتصادية أخرى التي تحفز السلوك الخطير؛ بعد المسح الفني وإزالة األلغام و

28 ،31.

جدول نظرية العمل

انخفاض الخطر من األذى يزيد العودة وحرية الحركة

تقدم قابل للقياس فيما يتعلق باالمتثال التفاقية أوتوا والعهد الخاص

بالذخيرة العنقودية واالتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة
األهداف االستراتيجية للدول مدعومة وااللتزامات ذات 

العالقة بموجب االتفاقيات محققة

الحدوثتكرار المالك المخرجاتمؤشرات

ربع سنوي الشريك المنفذ، السلطة الوطنية المقدمةعدد جلسات التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة7.1-المخرج

ربع سنوي الشريك المنفذ، السلطة الوطنية (بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة)عدد المستفيدين المباشرين من جلسات التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة 7.2-المخرج

ربع سنوي الشريك المنفذ، السلطة الوطنية (التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة األخرىمن خالل برامج)عدد المستفيدين غير المباشرين من التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة 7.3-المخرج

المخلفات المتفجرة من بنك المؤشراتيرجى اختيار مؤشرات إضافية على مستوى المخرجات للتعليم بشأن مخاطر

مؤشرات النتائج

سنويا   انحالشريك المنفذ، السلطة الوطنية، الم التقدم فيما يتعلق بالتزامات معاهدة أوتوا2.1-النتيجة

سنويا   انحالشريك المنفذ، السلطة الوطنية، الم العنقودية التقدم فيما يتعلق بالتزامات اتفاقية الذخائر2.2-النتيجة

أشهركل ستة الشريك المنفذ نسبة األشخاص الممسوحين من المجتمعات المتأثرة الذين يشيرون إلى زيادة في عدد األشخاص الذين يتصرفون بصورة أكثر أمانا  6.3-النتيجة

كل ستة أشهر الشريك المنفذ (بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة)أو زيادة بالشعور بالتطبيع /في حرية الحركة ونسبة األشخاص الممسوحين الذين أشاروا إلى زيادة6.4-النتيجة

كل ستة أشهر الشريك المنفذ ساعد بتمكين عودتهم اآلمنة لمنازلهمنسبة األشخاص الممسوحين الذين أشاروا إلى أن العمل على إزالة األلغام6.5-النتيجة

يرجى اختيار مؤشرات إضافية على مستوى النتائج للنتائج ذات العالقة من بنك المؤشرات

مؤشرات األثر

يقوم بجمعها الشركاء المنفذون كما هو محدد في بنك المؤشراتيرجى اختيار مؤشرات إضافية على مستوى األثر

زيادة الوعي بشأن مخاطر العتاد المتفجر
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تسليم األراضي
يؤدي تسليم . اتيمكن أن يستمر التلوث المتبقي بفرض تهديد جسدي ونفسي على األفراد والمجتمع

يها تلوث األراضي إلى تخفيض خطر التعرض لألذى ويساعد في إيضاح المناطق التي ال يزال ف

.  متبقي لتوجيه رسائل التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة

خطيرة لمسحها ويمكن للتعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة أن ينتج المعلومات بشأن المناطق ال

.وإزالة األلغام منها

مساعدة الضحايا
تياجات الناجين يوفر التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة إمكانية الوصول للمجتمع لتقييم اح

لتعليم وعلى غرار ذلك، يمكن لمساعدة الضحايا أن تشير إلى الحاجة ل. واإلحالة لمساعدة الضحايا

شأن مخاطر بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة، ويمكن أن يعزز إشراك الناجين في تقديم التعليم ب

.فات المتفجرةالمخلفات المتفجرة إلى تعزيز مصداقية التعليم ودعم سبل العيش للناجين من المخل

تطوير قدرات سلطات إزالة األلغام الوطنية
تخفض يمكن لالستخدام المنتج لألراضي والفوائد االقتصادية التي ترافق ذلك أن

عمل على ويمكن لسلطات إزالة األلغام الوطنية القوية أن تناصر دمج ال. السلوك الخطير

ها إزالة األلغام في خطط التنمية الوطنية، مما يزيد من استخدام األراضي المزال من

.  الخطيرأو إيجاد سبل عيش بديلة لتخفيض السلوك/األلغام بصورة أكثر إنتاجية و

بناء قدرات الشركاء المنفذين المحليين
تعليم بشأن يوفر المنفذون المحليون المتمكنون طريقة مستدامة وذات مصداقية لتقديم ال

معرضة أو الضعيفة ال/مخاطر المخلفات المتفجرةـ بما في ذلك للمجتمعات النائية و

ا من يمكن أن يستمر التهديد من األثر المتبقي لعدة عقود بعد النزاع، لذ. للخطر

تفجرة لتخفيض الضروري بناء القدرات المحلية لتنفيذ التعليم بشأن مخاطر المخلفات الم

.خطر التعرض لألذى من التلوث المتبقي على المدى البعيد

التعاون والتنسيق
كاء يضمن التعاون والتنسيق مع الحكومة والمؤسسات األهلية واألمم المتحدة والشر

ية وضمن اآلخرين تضمين التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة في المناهج الوطن

ود دعم المؤسسات األهلية، ويضمن أيضا  وج/تدريبات السالمة الخاصة باألمم المتحدة

إنساني وتنموي مشترك أو متسلسل من أطراف أخرى، مما يحسن من سبل العيش

.لتخفيض السلوك الخطير

.  افة القصوى للقطاعويحب أن ينظر المنفذون في هذه الروابط االستراتيجية لتحقيق القيمة المض. مع الجوانب األخرى من العمل على إزالة األلغام أن تعزز التغيير على مستوى النتائج كما هو موضح هناللروابط االستراتيجيةيمكن 

التعليم بشأن مخاطر

المخلفات المتفجرة

المناصرة واإلشراك
يحملها مع ب أن يتم تقديم التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة والرسائل التييج

بل عليهم المجتمعات المستهدفة، ال يمكن للشركاء المنفذين تقديم المعلومات فحسب،

نهم بهدف التشاور مع المواطنين في المجتمعات المتأثرة وإشراكهم والتعاون معهم وتمكي

.إدارة مخاطر المخلفات المتفجرة

التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة: نظرية العمل
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ه لتحقيق القيمة لتقييم األداء فيما يتعلق بتقديم الخدمات بصورة شمولية وتراعي حساسية النزاع من خالل التنسيق داخل القطاع وخارجالفريق أسئلة تأمل الستخدام

.االستراتيجية القصوى من التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة

اطر المخلفات هل يتم إشراك الناجين من المخلفات المتفجرة في تصميم وتقديم التعليم بشأن مخ•

المتفجرة؟

التعليم بشأن هل يتوفر لدى المنفذون المحليون القدرة والموارد والفرص لتوفير القيادة وتقديم•

مخاطر المخلفات المتفجرة؟

م التعليم هل يشرك منفذو التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة المجتمعات، وهل يتم تقدي•

بصورة تراعي حساسية النزاع وحساسية النوع االجتماعي وشمولية؟

هل يتواجد التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة في المنهاج المدرسي الوطني؟•

ناء  على هل التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة مصمم لمختلف الفئات المهددة بالخطر ب•

تحليل شامل للمخاطر؟

وس المستفادة هل تستخدم األدلة المتوفرة في توجيه السياسات والبرامج؟ هل يتم البناء على الدر•

والتأمل فيها لتحسين فعالية العمل على إزالة األلغام بشكل مستمر؟

تنسيق اآلمنة والمنتجة في المجتمع؟ هل ينتج عن المناصرة والهل يوجد كم كافي من األراضي•

مساعدة إضافية من أطراف ثالثة لتخفيض الحافز لسلوك المواطنين بشكل خطير؟

ولويات إلزالة هل يشير المستفيدون من التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة إلى أن تحديد األ•

األلغام مستجيب لالحتياجات المحلية؟

دثة بشأن هل تشمل الرسائل التي يحملها التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة معلومات مح•

المناطق المشتبه بخطورتها أو المؤكدة خطورتها، وهل هذه الرسائل محدثة بما يتوافق مع

أنشطة المسح وإزالة األلغام؟

المتفجرة هل هل ينتج عن التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة طلبات للتخلص من المخلفات•

ن هنالك طلب تضمن اإلجراءات القائمة تنفيذ التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة حين يكو

للتخلص من المخلفات المتفجرة؟

قوموا هل تتطلب اإلجراءات الموضوعة لفرق التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة أن ي•

الضحايا وتعزيز استجابة متعددة القطاعات؟بالتحديد واإلحالة لمساعدة

التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة: نظرية العمل
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الملحق أ

بنك المؤشرات



المؤشرات

ولن . رتشكل المؤشرات المدرجة أدناه بنك للمؤشرات لدعم نظرية التغيي

.يكون كل مؤشر مناسب لكل برنامج أو مرتبط به

من خالل تساعد هذه المؤشرات نظرية التغيير لترجمتها إلى إطار نتائج، و

ركاء وجود مجموعة مشتركة من المؤشرات، يمكنها أن توحد التقارير للش

.المنفذين في ظل تشجيه قاعدة أدلة مشتركة عبر القطاع
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ما الذي يحتويه بنك المؤشرات؟-المؤشرات 

ة التقدم على مستوى المؤشرات لتوفير طريقة متسقة لتقديم التقارير بشأن نظرية التغيير ولمتابعتم تطوير بنك

مل وتعكس هذه المؤشرات األنواع المختلف من برامج العمل على إزالة األلغام، وتش. البرنامج والدولة والعالم

.مؤشرات للنوع االجتماعي واإلشراك والمناصرة وحساسية النزاع والبيئة

منها كمؤشرات 54وتم تحديد . مؤشر لمختلف المخرجات والنتائج والتأثيرات130بنك المؤشرات على يحتوي

التقدم، على وبهدف متابعة. أو الحد األدنى من المؤشرات التي يجب تطبيقها في كافة السياقات)رئيسية مقترحة 

ت ذات اختيار المؤشرا( السلطات الوطنية والمانحين والمنفذين)أصحاب المصلحة في العمل على إزالة األلغام 

.العالقة ببرنامجهم فقط من بنك المؤشرات

يسية يوجد لكل أثر ونتيجة ومخرج من واحد إلى سبع مؤشرات رئ–( أو الحد األدنى منها)الرئيسية المؤشرات

لبيانات الدنيا تستجيب المؤشرات على مستوى المخرجات مع متطلبات ا. المخرج/لمساعدة االستجابة لبيان النتيجة

أما على مستوى األثر والنتائج، فإنها . 05.10لمعايير العمل على إزالة األلغام الدولية الموجودة في المعيار 

.النتيجة/المؤشرات الرئيسية التي تستجيب لبيان األثر

تم تكييف هذه وحيثما أمكن،. تم تقسيم المؤشرات على مالكين مختلفين لمشاركة عبء تقديم التقارير–المالكين

يدة جدؤشراتمالمؤشرات من مؤشرات موجودة، مثل أدوات المسح الخاصة بالشركات المنفذين، وتم النظر في 

.لتسهيل دمجها في التقييمات قبل إزالة األلغام وبعد اإلزالة

.  مؤشراتتم اقتراح الموارد لكل مؤشر، ويتوفر مسح أسري مصمم ليستجيب بشكل مباشر مع بنك ال–الموارد

توجيهات الختيار المؤشرات

وال . مؤشراتالمنفذين والمانحين المشاركة في اختيار الحيثما أمكن، يجب على السلطات الوطنية والشركاء

لنظر عند اختيار المؤشرات، على أصحاب المصلحة ا. ترتبط كافة المؤشرات بكل برنامج أو كل سياق

.بارتباطها وتوفر البيانات وحساسية النزاع والقيمة المالية لجمع البيانات

أو )ت الرئيسية وتساعد المؤشرا. على الشركاء المنفذين والمانحين المكلفين كمالكين فقط اختيار المؤشرات

جب تقييم ولكن ي. األثر/النتيجة/في تحديد المؤشرات األكثر ارتباطا  بالمخرج( الحد األدنى من المؤشرات

قد . مؤشراتارتباط هذه المؤشرات أيضا ، حيث من الممكن أن تكون هنالك مؤشرات أكثر ارتباطا  في بنك ال

ول على التي يتم جمعها على مستوى الدولة لغاية الحصترغب السلطات الوطنية بتحديد كافة المؤشرات

.المعلومات، ولكن يجب التفريق بينها وبين تلك التي تملكها

نعزل، كما هو الحال مع كافة مؤشرات المتابعة والتقييم، الهدف من هذه المؤشرات ليس استخدامها بشكل م

من الضروري أن يفهم أي أحد . وفي العديد من الحاالت، تكون هذه المؤشرات مكملة لبعضها البعض

ر جزءا  من نظام يستخدم بنك المؤشرات الحاجة لتكوين منظور ثالثي للبيانات، وأن استخدام المؤشرات يعتب

.المتابعة والتقييم والتعلم الشام الذي يقدم أدلة قوية تستنبط من عدة مصادر
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مؤشرات مقترحة لألثر

الوصف التكرار المالك المصدر المؤشر الرقم

األهداف االستراتيجية للدول مدعومة وااللتزامات ذات العالقة بموجب االتفاقيات محققة: 1األثر 

التفاقية هذا المؤشر ما إذا كانت التقارير بشأن االتفاقيات تقدم في موعدها وأن األهداف العامة ليقيس

مستوفاة أو تتجه نحو التحقق
سنويا   السلطة الوطنية أو المانح اتالتقارير بشأن االتفاقي حققنحو التالتزامات االتفاقية الدولية ذات العالقة محققة أو تتجه

اقية أوتوا، بما في ذلك االتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية محددة، اتف)

اقة، الذخيرة العنقودية، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاتفاقية

.(اتفاقية حقوق الطفل، الخ

1.1األثر 

موجب خطة العمل على إزالة األلغام الوطنية، ويشمل ذلك االلتزامات بيقيس هذا المؤشر مدى تنفيذ

اتيجية العمل االتفاقيات واألهداف التنظيمية الداخلية في خطط التنفيذ أو خطط المتابعة لخطة أو استر

على إزالة األلغام الوطنية

سنويا   السلطة الوطنية السلطة الوطنية نسبة خطط العمل على إزالة األلغام الوطنية المنفذة 1.2األثر 

ية أو خطط هذا المؤشر مدى تنفيذ الخطط أو االستراتيجيات الوطنية، مثل خطط التنمية الوطنبقيس

.اإلعاقة واإلشراك
سنويا   السلطة الوطنية أو المانح السلطة الوطنية أو المانح حو الخطط واالستراتيجيات الوطنية ذات العالقة محققة أو تتجه ن

اك، في ذلك خطة التنمية الوطنية، خطط اإلعاقة واإلشربما)التحقق 

.(الخ

1.3األثر 

الالزمة موضحة بالخط العريض( الحد األدنى من المؤشرات)المؤشرات الرئيسية 

52



الوصف التكرار المالك المصدر المؤشر الرقم

زيادة صمود المجتمع أمام محركات النزاع يساهم في االستقرار وبناء السالم: 2األثر 

غوط التي تواجهها النزاع والبيانات الكمية والنوعية لتقييم ترتيب الدولة مقارنة بالضيستخدم مؤشر الدولة الهشة تحليل

تصادية ويشمل تصنيف عام قائم على مؤشرات متقاطعة تتعلق بالتماسك واق. وقدرة حكوماتها على إدارة هذه الضغوط

.يجب أن يستخدم هذا المؤشر التصنيف العام فقط. وسياسية واجتماعية

سنويا   المانح مؤشر الدول الهشة في االستقرارتحسن 2.1األثر 

.لدولة أو منطقة محددةيقيس مؤشر السالم اإليجابي مستوى الصمود المجتمعي سنويا   أي أحد مؤشر السالم اإليجابي نتيجة مؤشر السالم العامة إيجابية 2.2األثر 

.المشروع والذين تحسنت ثقتهم بالحكومة المحليةنسبة المواطنين الممسوحين في مناطق

لوصول مقارنة بالوضع قبل إزالة األلغام، هل تتمتع أنت وأسرتك بقدرة أكبر أو أقل على ا: 8.4س: أسئلة المسح األسري

؟(من السلطات المحلية والتجار واآلخرين الذين يأتون للقرية)إلى المعلومات 

مجتمع؟مقارنة بالوضع قبل إزالة األلغام، ما مدى إشراكك وأرتك في االجتماعات وصناعة القرار على مستوى ال: 9.3س

كل ستة أشهر أو سنويا   ذ، المانح، الشريك المنف

التقييم

بيانات خارجيأي مصدر

أو المسح األسري/و

لدولة بشأن العقد االجتماعي بين االمنظور

بيانات مصنفة حسب )والمجتمعات 

(الجنسي والعمر واإلعاقة

2.3األثر 

زيارة مقارنة بالوضع قبل إزالة األلغام، حل حصل أي تغير في قدرتك وقدرة أسرتك على: 9.1س: األسريأسئلة المسح

االحتفاالت؟/األصدقاء والعائلة أو الذهاب إلى المناسبات

مقارنة بالوضع قبل إزالة األلغام، هل تشعر بأنك أكثر قدرة أو أقل قدرة على مساعدة ودعم اآلخرين في: 9.2س

المجتمع؟

ات الي متنوعة، بمن فيها المجموع/عدد األشخاص في المناطق المستهدفة الذين يتعاونون مع أعضاء مجموعات مختلفة

.يتنازعون معها

كل ستة أشهر أو سنويا   ذ، المانح، الشريك المنف

التقييم

إما المسح األسري أو 

مصدر بيانات خارجي 

موجود

انات بي)التماسك االجتماعي المنظور بشأن 

(مصنفة حسب الجنسي والعمر واإلعاقة

2.4األثر 

كلما . 5-1مؤشر كمي ونوعي، يقاس كل مها وفق تصنيف من 23ومكون من مؤشر مركب يقيس درجة السلم في الدول

تمعات سلمية يعرف السالم بأنه المواقف والمؤسسات والبنى التي تخلق مج. كانت النتيجة أقل تكون الدولة سلمية أكثر

.وتحافظ عليها

سنويا   أي أحد مؤشر السالم العالمي مؤشر السالم العالميتقييم 2.5األثر 

يف، وتشمل، التعليم، اإلشراك المالي، التوظ( كل منها تحو الصمود في النزاعتساهم)فئة 11يتم تقييم التصنيف وفق 

ية، العنف بين األزواج، استخدام الهواتف الخلوية، تمثيل برلماني، غياب التمييز القانوني، التحيز لألبناء، القوانين التمييز

.سالمة المجتمع، العنف المنظم

سنويا   حالسلطة الوطنية، المان مؤشر المرأة والسالم 

واألمن

العام للمرأة والسالم واألمنالتصنيف 2.6األثر 

مل على هذا المؤشر مخصص لبرامج العمل على إزالة األلغام التي تسعى إلعادة دمج المقاتلين السابقين من خالل أنشطة الع

.يقيس المساهمة نحو االستقرار ويساعد في متابعة سياق النزاع. إزالة األلغام
كل ستة أشهر أو سنويا   ذالمانح، الشريك المنف مع أشخاص مقابالت

رئيسيين، نقاشات 

مجموعات بؤرية، المسح 

األسري

قين إعادة دمج المقاتلين السابتأثيرمدى

على ديناميكية النزاع

2.7األثر 

األحداث معرفة بأنها المعارك والعنف ضد المدنيين واالنفجارات والعنف عن بعد وأعمال الشغب  سنويا   ذالمانح، الشريك المنف ACLED 

Dashboard -

ACLED 

(acleddata.com)

عدد أحداث النزاع 2.8األثر 

الالزمة موضحة بالخط العريض( الحد األدنى من المؤشرات)المؤشرات الرئيسية مؤشرات مقترحة لألثر
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الالزمة موضحة بالخط العريض( الحد األدنى من المؤشرات)المؤشرات الرئيسية مؤشرات مقترحة لألثر
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الوصف التكرار المالك المصدر المؤشر الرقم

تنمية اقتصادية ومجتمعات أكثر صموداً يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: 3األثر 

.الدولة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامةتصنيف تقدم سنويا   أي أحد دامة تقرير التنمية المست

2021

(sdgindex.org  )

مؤشر أهداف التنمية المستدامة 3.1األثر 

(رات الخمسةوفقا  للمؤش)العيش المستدامة عدد المجتمعات التي تشير في المسح األسري إلى تقدم إيجابي في سبل

ن ونقاشات سيستخدم التقييم البيانات المجمعة ولتكوين منظور ثالثي إلى جانب المقابالت مع األشخاص الرئيسيي

.  المجموعات البؤرية ومراجعة الوثائق

للمسح)كل سنة أشهر أو سنويا  

(  األسري

(للتقييم)سنوات 3-2كل 

الشريك المنفذ

المانح

ماألسري والتقييالمسح د المجتمعصمو 3.2األثر 

لدخل القومي ويصنف نصيب الفرد من ا. مؤشر تنمية النوع االجتماعي مستوى تنمية النوع االجتماعي في الدولةيقيس

.مم المتحدةاإلجمالي الدول بناء  على معدل دخل الذكور مقارنة بالنساء وفقا  لمؤشر تنمية النوع االجتماعي الخاص باأل
سنويا   المانح مؤشر تنمية النوع 

االجتماعي

ي نصيف الفرد من الدخل القومي اإلجمال

لإلناث

3.3األثر 

على مثل الصرف)ومساءلة جيدة للسكان المتأثرين بالنزاع وعدم االستقرار حوكمةالصرف العام الذي يوضح أي

(الصحة والتعليم وخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي بدال  من الصرف على الدفاع
سنويا   المانح مؤشر فجوة النوع 

االجتماعي الخاص 

بالمنتدى االقتصادي 

العالمي

ةنتيجة المشاركة والفرص االقتصادي 3.4األثر 

ن أن بني التقييم يمك. وتلبي احتياجات المجتمعتقييم لما إذا كانت التنمية االجتماعية االقتصادية تتناول محركات النزاع

.األسريةوالمسوحاتبشأن وجهات النظر المسوحاتعلى 
سنوات3-2كل  المانح التقييم ركات اجتماعية اقتصادية تتناول محتنمية

النزاع وتلبي احتياجات المجتمع
3.5األثر 

مجتمعات أكثر أمناً وانخفاض في حاالت الوفاة واإلصابة من المخلفات المتفجرة: 4األثر 

يجب أن يكون هذا المؤشر مصنف حسب الجنس والعمر واإلعاقة سنويا   السلطة الوطنية،

الشريك المنفذ

معلومات نظام إدارة

العمل على إزالة األلغام 

أو مصدر آخر

عدد الحوادث من المخلفات المتفجرة 

مصنفة حسب الجنس والعمر بيانات)

(واإلعاقة

4.1األثر 

يجب أن يكون هذا المؤشر مصنف حسب الجنس والعمر واإلعاقة سنويا   السلطة الوطنية،

الشريك المنفذ

معلومات نظام إدارة

العمل على إزالة األلغام 

أو مصدر آخر

ة عدد حاالت الوفاة من المخلفات المتفجر

مصنفة حسب الجنس والعمر بيانات)

(واإلعاقة

4.2األثر 

يجب أن يكون هذا المؤشر مصنف حسب الجنس والعمر واإلعاقة سنويا   السلطة الوطنية،

الشريك المنفذ

معلومات نظام إدارة

العمل على إزالة األلغام 

أو مصدر آخر

عدد اإلصابات من المخلفات المتفجرة 

مصنفة حسب الجنس والعمر بيانات)

(واإلعاقة

4.3األثر 

وفقا  )ة القطاع على تعزيز تخديم الخدمات الطبية الطارئعملالهدف هو تخفيض هذا الرقم، حيث يشير ذلك إلى أن

كان ناجحا  ( 13.10للمعيار الدول بشأن العمل على إزالة األلغام 
سنويا   السلطة الوطنية،

الشريك المنفذ

بيانات وزارة الصحة أو 

مصدر آخر

الوفيات بين ضحايا المخلفات معدل

المتفجرة

4.4األثر 

يشيرون إلى أنهم يشعرون بأمان أكبر في مناطق المشروعنسبة األشخاص الممسوحين الذين كل ستة أشهر أو سنويا   السلطة الوطنية،

الشريك المنفذ

إما المسح األسري أو 

مصدر بيانات خارجي 

موجود

بيانات)المنظور بشأن األمن واألمان 

(مصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة

4.5األثر 

https://dashboards.sdgindex.org/rankings
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الوصف التكرار المالك المصدر المؤشر الرقم

تحسن في جودة حياة ضحايا المخلفات المتفجرة: 1النتيجة 

ؤرية تحليل مصادر متعددة للبيانات مثل المقابالت مع أشخاص رئيسيين ونقاشات المجموعات الب

.  والمسح األسري التي تتناول التحسينات المتصورة في التعليم والصحة واألمن
كل ستة أشهر  فذالمانح، الشريك المن ين، األشخاص الرئيسيالمقابالت مع

نقاشات المجموعات البؤرية، 

المسح األسري

حسن نسبة الناجين الممسوحين الذين يشيرون إلى ت

بيانات مصنفة حسب العمر )في جودة الحياة 

(والجنس

1.1النتيجة 

الدعم يمكن أن تشمل مساعدة الضحايا الرعاية الطبية الطارئة والمستمرة والتأهيل والدعم النفسي و

االقتصاديالنفسي االجتماعي واإلشراك االجتماعي
كل ستة أشهر  الشريك المنفذ المسح األسري ن نسبة الناجين من المخلفات المتفجرة الممسوحي

ة الذين يشيرون إلى زيادة في الوصول إلى مساعد

الضحايا

1.2النتيجة

ن مصنفة حسب قد تتوفر فقط وطنيا  ومن غير المرجح أن تكو)نقطة إدارية تتوفر البيانات بشأنها ألقل

(اإلعاقة، ولكنها تشير إلى التحسن العام في جودة الحيا في مناطق المشروع
سنويا  أو بنهاية المشروع المانح ومؤشرات جودة الحياةمسوح مؤشر جودة الحياة في منطقة المشروعنتيجة 1.3النتيجة 

مثال ، : دولةالمحدد للتقدم في كل من األعمدة على مستوى القطاع في كليجب اتخاذ القرار بشأن القياس

انخفاض نسبة الوفاة بين المصابين من المخلفات المتفجرة
كل ستة أشهر السلطة الوطنية تقارير ذاتية :المساعدة الضحايالتقدم المحرز في األعمدة الستة

الرعاية الصحية الطارئة والمستمرة( 1

1.4النتيجة 

عدد جلسات العالج الطبيعي المقدمة/الموفرةمثال ، عدد األرجل الصناعية كل ستة أشهر الشريك المنفذ الوزارات، سلطة إزالة المسوح،

األلغام الوطنية
:المساعدة الضحايالتقدم المحرز في األعمدة الستة

الجسديالتأهيل( 2

1.5النتيجة 

لمدربة في توفير دعم الزمالةدراسات الحالة، مثال ، عدد شبكات الناجين كل ستة أشهر الشريك المنفذ دراسات الحالة :المساعدة الضحايالتقدم المحرز في األعمدة الستة

الدعم النفسي والدعم النفسي االجتماعي( 3

1.6النتيجة 

.س، الخعدد األسر التي حصلت على الدعم في إنشاء مشروع صغير، عدد األطفال الناجين في المدارمثال ، كل ستة أشهر الشريك المنفذ األسريالمسح :المساعدة الضحايالتقدم المحرز في األعمدة الستة

اإلشراك االقتصادي االجتماعي( 4

1.7النتيجة 

ب الجنس دراسة الحالة بيانات كمية مثل الزيادة في عدد بيانات الضحايا المصنفة حسيجب أن تشمل

.والعمر واإلعاقة، والزيادة في البيانات النوعية بشأن الدقة
كل ستة أشهر السلطة الوطنية دراسة الحالة :االتقدم المحرز في األعمدة الستة لمساعدة الضحاي

جمع البيانات( 5

1.8النتيجة 

نية بشأن تطور معايير العمل على إزالة األلغام الوطنية بشأن مساعدة الضحايا، وجود سياسة وطمثال ،

.اإلعاقة
سنويا   الشريك المنفذ دراسة الحالة، سلطة إزالة األلغام 

الوطنية، الوزارات

:االتقدم المحرز في األعمدة الستة لمساعدة الضحاي

القوانين واألنظمة والسياسات( 6

1.9النتيجة 

الحكومة أو الرئيسيين أو المسوح التي تشير إلى نسبة الذين يؤكدون على أتالمقابالت مع األشخاص

لضحايا .المؤسسات األهلية وفرت دعم إضافي، مثال ، في مجال التدريب، القروض، الدعم الطبي الخ

.المخلفات المتفجرة في مجتمعاتهم المتأثرة

سنويا  /كل ستة أشهر نحالشريك المنفذ، الما يينمع األشخاص الرئيسالمقابالت ن المجتمع الذين يشيرون إلى وجود دعم منسبة قادة

أطراف حكومية وغير حكومية ذات عالقة لضحايا 

المخلفات المتفجرة في المجتمعات المتأثرة

1.10النتيجة 

.سرديةدراسة حالة أو تقارير كل ستة أشهر الشريك المنفذ تقارير ذاتية يالتوفير المساعدة للضحااستدامة الجهود الوطنية 1.11النتيجة 
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تقدم قابل للقياس فيما يتعلق باالمتثال التفاقية أوتوا والعهد الخاص بالذخيرة العنقودية واالتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة: 2النتيجة 

مقدمة وإذا كانت التقارير المقدمة تشير إلى االمتثال 7بموجب المادة تحليل ما إذا كانت التقارير

اللتزامات االتفاقية
سنويا   أي أحد التقارير بشأن اتفاقية أوتوا د الموا)التقدم فيما يتعلق بالتزامات معاهدة أوتوا 

(المتعلقة بمساعدة الضحايا

2.1النتيجة 

مقدمة وإذا كانت التقارير المقدمة تشير إلى االمتثال 7بموجب المادة تحليل ما إذا كانت التقارير

اللتزامات االتفاقية
سنويا   أي أحد المسح األسري لعنقودية التقدم فيما يتعلق بالتزامات اتفاقية الذخائر ا

(المواد المتعلقة بمساعدة الضحايا)

2.2النتيجة

امتثال كامل وتقديم التقارير بموعدها سنويا   السلطة الوطنية،

المانح

ومؤشرات جودة الحياةمسوح اتفاقية )أو االنضمام إلى اتفاقيات /التقدم نحو توقيع و

متعلقة أوتوا، اتفاقية الذخائر العنقودية، االتفاقية ال

(  بأسلحة تقليدية محددة

2.3النتيجة 

ية الذخائر اتفاقية أوتوا، اتفاق)أو االنضمام لالتفاقيات /توقيع ودراسة حالة لإلشارة إلى التقدم نحو 

خصيات يمكن أن يشمل ذلك بيانات دعم من ش(. العنقودية، االتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية محددة

.حكومية بارزة وتقارير طوعية وجهود مناصرة

كل ستة أشهر السلطة الوطنية،

المانح

تقارير ذاتية فاقية ات)أو االنضمام لالتفاقيات /التقدم نحو توقيع و

تعلقة أوتوا، اتفاقية الذخائر العنقودية، االتفاقية الم

(  بأسلحة تقليدية محددة

2.4النتيجة 

، إلى أنه يسهل إيضاحه من قبل الشركاء 2.2و2.1ضمن المؤشرات رغم أن هذا الجانب يندرج

.7ادة المنفذين والسلطات الوطنية، ويكون هذا المؤشر ذو عالقة حين ال تقدم أي تقارير بموجب الم
كل ستة أشهر السلطة الوطنية،

فذالشريك المنالمانح،

الوزارات، سلطة إزالة المسوح،

األلغام الوطنية
ال مساحة األراضي المسلمة مصنفة حسب األرض المز

متر)منها األلغام واألرض المخفضة واألرض الملغاة 

(مربع

2.5النتيجة 
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محسنة في ظل زيادة التنفيذ المحليحوكمةالعمل على إزالة األلغام مستجيب ويحقق المساواة وطنياً من خالل : 3النتيجة 

على إزالة أو الخطة الوطنية الكاملة للعمليجب أن يقيس المؤشر مدى التنفيذ مقارنة باالستراتيجية

والتي قد ويعتبر هذا أوسع من مجرد المتطلبات التي قد تكون مشمولة في تقارير االتفاقيات. األلغام

موحدة، تشمل أهداف تنظيمية داخلية بشأن النوع االجتماعي والفعاليات والتواصل وإجراءات العمل ال

.الخ

كل ستة أشهر  ، السلطة الوطنية

الشريك المنفذ

األمم المتحدة/السلطات الوطنية مدى تنفيذ استراتيجية أو خطة وطنية للعمل على 

إزالة األلغام

3.1النتيجة 

نسبة مخرجات العمل على إزالة األلغام التي تعزى للمنظمات المحلية كل ستة أشهر  ، السلطة الوطنية

الشريك المنفذ

السلطة الوطنية مخرجات العمل على إزالة األلغام/مدى تطبيق أنشطة

المنفذة من المنظمات المحلية 

3.2النتيجة

%(ع)ص منهم نساء أي عدد الموظفين الكلي س، كل ستة أشهر  الشريك المنفذ الموارد البشرية نسبة النساء المحليات اللواتي تشاركن في العمل على

إزالة األلغام كموظفات

3.3النتيجة 

%(ع)ص منهم نساء أي عدد الموظفين الكلي س، كل ستة أشهر  الشريك المنفذ الموارد البشرية نسبة النساء المحليات الموظفات في العامل على 

إزالة األلغام في مناصب إدارية

3.4النتيجة 

ب الجنس موزعة حس)األلغام مشاركة األسر في صناعة القرار على مستوى المجتمع فيما يتعلق بإزالة

(والمنطقة
كل ستة أشهر ، الشريك المنفذ

المانح

المسح األسري المنظور بشأن التقديم المتساوي للعمل على إزالة 

(بيانات مصنفة حسب العمر والجنس)األلغام 

3.5النتيجة 

ية الوطناألعدافتحليل منظور السلطة الوطنية بأن كافة أصحاب المصلحة يعملون نحو تحقيق 

ويدعمونها
سنويا   المانح المقابالت مع األشخاص /التقييم

مسح المنظور/الرئيسيين

رضى سلطة إزالة األلغام الوطنية عن عمل كافة 

أصحاب المصلحة نحو األهداف الوطنية

3.6النتيجة 

جب أخذ ذلك الشركاء المنفذين المحليين بأنهم لديهم صوت في القطاع وقادرون على القيادة، يتحليل منظور

.ي يقدمونهابعين االعتبار إلى جانب االتجاهات في تمويل الشركاء المنفذين المحليين ومستوى الخدمات الت
سنويا   ، الشريك المنفذ

، السلطة الوطنية

المانح

ليين المقابالت مع الشركاء المنفذين المح

السلطة /إزالة األلغام الوطنيةوسلطة

الوطنية وأدلة أخرى من 

الشركاء المنفذين /المانحين

ن لبناء شركاء المنفذين المحليي/المحليين

.(العقود الخ/المنح)القدرات 

ي مستوى القيادة من الشركاء المنفذين المحليين ف

أنشطة العمل على إزالة األلغامتقديم

3.7النتيجة 

.على إزالة األلغامنتيجة األداء بعد مراجعة العمل سنويا   أي أحد Mineactionreview.org نتيجة أداء البرنامج لوطنيتقييم 3.8النتيجة 

ناء القدرات المشتركة للقدرات من قبل سلطة إزالة األلغام الوطنية والشريك المنفذ لعملية بالنتيجة

بناء القدرات ، باستخدام مصفوفة تقييم(مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)وأصحاب المصلحة اآلخرين 

"(المساعدات الشعبية النرويجية"مثل تلك التي طورتها )

كل ستة أشهر ، الشريك المنفذ

السلطة الوطنية

نتيجة ورشة بناء القدرات وغيرها من

الوثائق

وأنظمة وإجراءات وممارسات إدارة الجودة خطط

الخاصة بسلطة إزالة األلغام الوطنية

3.9النتيجة 

ناء القدرات المشتركة للقدرات من قبل سلطة إزالة األلغام الوطنية والشريك المنفذ لعملية بالنتيجة

بناء القدرات ، باستخدام مصفوفة تقييم(مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)وأصحاب المصلحة اآلخرين 

كل ستة أشهر ، الشريك المنفذ

السلطة الوطنية

نتيجة ورشة بناء القدرات وغيرها من

الوثائق

قدرات معززة ألنظمة اإلدارة واإلجراءات 

والممارسات التشغيلية لدى سلطات إزالة األلغام 

الوطنية

3.10النتيجة 
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(تابع)محسنة في ظل زيادة التنفيذ المحلي حوكمةالعمل على إزالة األلغام مستجيب ويحقق المساواة وطنياً من خالل : 3النتيجة 

اء القدرات المشتركة للقدرات من قبل سلطة إزالة األلغام الوطنية والشريك المنفذ لعملية بنالنتيجة

ناء القدرات ، باستخدام مصفوفة تقييم ب(مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)وأصحاب المصلحة اآلخرين 

كل ستة أشهر  ، السلطة الوطنية

الشريك المنفذ

نتيجة ورشة بناء القدرات وغيرها من

الوثائق
قدرات معززة ألنظمة اإلدارة واإلجراءات 

والممارسات البرامجية لدى سلطات إزالة األلغام 

الوطنية

3.11النتيجة 

اء القدرات المشتركة للقدرات من قبل سلطة إزالة األلغام الوطنية والشريك المنفذ لعملية بنالنتيجة

ناء القدرات ، باستخدام مصفوفة تقييم ب(مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)وأصحاب المصلحة اآلخرين 

"(المساعدات الشعبية النرويجية"مثل تلك التي طورتها )

كل ستة أشهر  ، السلطة الوطنية

الشريك المنفذ

السلطة الوطنية، الشريك المنفذ قدرات معززة ألنظمة اإلدارة واإلجراءات 

والممارسات الخاصة بالمعلومات لدى سلطات إزالة

األلغام الوطنية

3.12النتيجة

اء القدرات المشتركة للقدرات من قبل سلطة إزالة األلغام الوطنية والشريك المنفذ لعملية بنالنتيجة

ناء القدرات ، باستخدام مصفوفة تقييم ب(مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)وأصحاب المصلحة اآلخرين 

"(المساعدات الشعبية النرويجية"مثل تلك التي طورتها )

كل ستة أشهر  ، السلطة الوطنية

الشريك المنفذ

السلطة الوطنية، الشريك المنفذ يتوفر لدى الشركاء المنفذين المحليين خطط وأنظمة 

نتيجة تقييم )وإجراءات وممارسات تشغيلية معززة 

(بناء القدرات من المصفوفة

3.13النتيجة 

اء القدرات المشتركة للقدرات من قبل سلطة إزالة األلغام الوطنية والشريك المنفذ لعملية بنالنتيجة

ناء القدرات ، باستخدام مصفوفة تقييم ب(مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)وأصحاب المصلحة اآلخرين 
كل ستة أشهر  ، السلطة الوطنية

الشريك المنفذ

السلطة الوطنية، الشريك المنفذ يتمتع الشركاء المنفذين المحليين بمهارات ومعرفة 

نتيجة تقييم بناء القدرات من )إدارية معززة 

(المصفوفة

3.14النتيجة 

اء القدرات المشتركة للقدرات من قبل سلطة إزالة األلغام الوطنية والشريك المنفذ لعملية بنالنتيجة

ناء القدرات ، باستخدام مصفوفة تقييم ب(مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي)وأصحاب المصلحة اآلخرين 
كل ستة أشهر  ، السلطة الوطنية

الشريك المنفذ

السلطة الوطنية، الشريك المنفذ قدرات معززة ألنظمة اإلدارة واإلجراءات 

والممارسات الخاصة بالمعلومات لدى الشركاء 

(نتيجة تقييم بناء القدرات من المصفوفة)المنفذين 

3.15النتيجة 

.ام المنفذةالتواؤم بين احتياجات المجتمع والمهام المحددة كأولويات والمهتقييم خارجي لقياس وتقييم سنوات3-2كل  م التقييم، تقيي

ومتابعة وتعلم 

خارجي

إطار تحديد األولويات، قوائم المهام، 

ثر بعد المسوح قبل إزالة األلغام، تقييم األ

إزالة األلغام، مقابالت مع أشخاص 

رئيسيين من المجتمع والبلديات

جات تتوافق عملية تحديد األولويات والمهام مع احتيا

المجتمع

3.16النتيجة 

األشخاص المسح األسري مملوكة من الشريك المنفذ ويجب أن يقيس المؤشر نسبةيجب أن تكون أسئلة

بني التقييم ويمكن أن ي. الممسوحين الذين يقرون بدور السلطة الوطنية في أنشطة العمل على إزالة األلغام

نظور على هذه البيانات من خالل المقابالت مع األشخاص الرئيسيين ومسح المنظور للحصول على م

.ثالثي لألدلة

3-2كلكل ستة أشهر أو 

سنوات 

أو الشريك المنفذ

المانح

المسح األسري أو التقييم دور يقدرون/نسبة األشخاص الممسوحين الذين يقرون

السلطة الوطنية أو سلطة إزالة األلغام الوطنية أو 

مالسلطة المحلية في أنشطة العمل على إزالة األلغا

3.17النتيجة 

%(ع)س من الناس في المجتمع، منهم ص إناث مثال ، تم مقابلة كل ستة أشهر  الشريك المنفذ تقارير ذاتية مخرجات/نسبة اإلناث اللواتي تشاركن في أنشطة

اماأللغالتواصل مع المجتمع بشأن العمل على إزالة

3.18النتيجة 
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العمل على إزالة األلغام مشمول في أو متصل بالمبادرات اإلنسانية أو مبادرات التنمية أو بناء السالم أو تحقيق االستقرار: 4النتيجة 

من الدعم اآلخر ( ص)التي نتج عنها ( تدخل/جلسة/مهمة)أنشطة العمل على إزالة األلغام ( س)عدد

ية من خالل مذكرات تفاهم أو اتفاقيات رسمية أخرى أو من هالل اتفاقيات غير رسم%( )بنسبة ع)

مخططة

كل ستة أشهر  الشريك المنفذ ر بعد تقييم األث/المسوح بعد إزالة األلغام

إزالة األلغام 
عدد ونسبة أنشطة العمل على إزالة األلغام التي نتج 

عنها دعم متسلسل أو مدمج من قطاعات أخرى 

تعزيزاً لجودة العمل على إزالة األلغام

4.1النتيجة 

األسر التي تلقت دعم إضافي بعد أنشطة العمل على إزالة األلغام: سؤال المسح األسري كل ستة أشهر  المسح األسري

ة أو اجتماعات قد تختلف آليات التنسيق بناء  على السياق، ولكن يمكن أن يشمل ذلك اجتماعات عنقودي

يق هذه يقيس هذا المؤشر مدى وجود آلية للتنسيق عبر القطاعي، وأن آلية التنس. حماية عبر قطاعية

بار في تضمن أخذ جميع أصحاب المصلحة للنوع االجتماعي والشمولية ومساعدة الضحايا بعين االعت

.  تخطيطهم وتقاريرهم

كل ستة أشهر  /  السلطة الوطنية

الشريك / المانح

المنفذ

تقارير ذاتية ة وجود آلية تنسيق فعالة للفاعلين في العمل على إزال

األلغام والعاملين في المجال اإلنساني وبناء السالم 

وتحقيق االستقرار والتنمية والبيئة في ظل وجود 

تركيز كثبت على النوع االجتماعي واإلشراك 

ومساعدة الضحايا

4.2النتيجة

ريعي في ذلك الخطط التنموية، مبادرات بناء السالم، اتفاقيات السالم، أو الجسم التشيمكن أن يشمل

الدولة
كل ستة أشهر المانح رات،تقارير القسم السياسي في السفا

PAIإذا كانت مستخدمة
أدلة بشأن دمج العمل على إزالة األلغام في كافة 

أو خطط العمل الوطنية ذات /الخطط االستراتيجية و

العالقة

4.3النتيجة 

برامج عبر أن يقيس هذا المؤشر مدى شعور النساء بأنهن لديهن تأثير على عملية صناعة القرار لليجب

طاعات القطاعية وأنهن تستفدن من هذه المبادرات عبر القطاعية بين قطاع العمل على إزالة األلغام وق

اللواتي شاركن تقوم النسبة والعدد على التغذية الراجعة من النساء. بناء السالم والتنمية والعمل اإلنساني

.في هذه األنشطة، ويمكن الوصول إليها من سجالت األنشطة وأطر النتائج للبرامج األخرى

سنويا  / كل ستة أشهر مقيم / المانح

خارجي

اريع سجالت األنشطة وأطر النتائج للمش

األخرى
اللواتي تشاركن في )نسبة وعدد النساء من المجتمع 

مع العمل اإلنساني المشتركة/التنمية/أنشطة بناء السالم

اللواتي تشرن إلى أنهن ( العمل على إزالة األلغام

تؤثرن على عملية صناعة القرار وتشعرن أنعن 

.ستستفدن من المبادرات المخططة

4.4النتيجة 

شكل مقارنة بالوضع قبل إزالة األلغام، إلى أي مدى تشعر بأنك مجهز ب: من المسح األسري3.6السؤال 

النزاع؟/الكوارث/أفضل للتعامل مع الصدمات
كل ستة أشهر الشريك المنفذ المسح األسري الكوارث أو /المنظور بشأن الصمود أمام الصدمات

)%(النزاع بعد أنشطة العمل على إزالة األلغام 

4.5النتيجة 

و من ضحايا المخلفات المتفجرة أإذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك: من المسح األسري9.10السؤال 

أو الوطنية؟/استفادوا من البرامج اإلنسانية و/ضحية غير مباشرة، هل استفدت
كل ستة أشهر الشريك النفذ 

ةوالسلطة الوطني

تقارير ذاتية الناجين من المخلفات المتفجرة والضحايا غير 

الوطنيةأو/المباشرين مستفيدين من البرامج اإلنسانية و

4.6النتيجة 

المسح األسري



الالزمة موضحة بالخط العريض( الحد األدنى من المؤشرات)المؤشرات الرئيسية مؤشرات مقترحة للنتائج

60

الوصف التكرار المالك المصدر المؤشر الرقم

(تابع)العمل على إزالة األلغام مشمول في أو متصل بالمبادرات اإلنسانية أو مبادرات التنمية أو بناء السالم أو تحقيق االستقرار : 4النتيجة 

س مدى التزام يرتبط هذا المؤشر فقط حين يكون العمل على إزالة األلغام جزءا  من اتفاقيات السالم، ويقي

ام كأحد تدابير أصحاب المصلحة المتنازعين باتفاقية السالم من خالل تنفيذ أنشطة العمل على إزالة األلغ

.بناء الثقة

كل ستة أشهر  /  السلطة الوطنية

الشريك المنفذ

تقارير ذاتية الم يساهم العمل على إزالة األلغام في تنفيذ اتفاقية الس

حيثما يكون مناسبا  

4.7النتيجة 

ان عملهن بأنه تعملن على إزالة األلغام تشعرن وظهور تغييرات في مكتشير األدلة إلى أن النساء اللواتي

د نساء تعملن أصبح لديهن صوتا  ودورا  قياديا ؛ يجب أن يأخذ ذلك بعين االعتبار أيضا  ما إذا كان وجو

.على إزالة األلغام في المجتمع قد غير األعراف والمنظور االجتماعي

كل ستة أشهر  الشريك المنفذ المسوح، نقاشات المجموعات البؤرية األثر التحويلي للعمل على إزالة األلغام على األعراف 

المتعلقة بالنوع االجتماعي

4.8النتيجة

دراسات حالة بشأن التغييرات في المجتمعات وأية تغيرات في سياق النزاع كل ستة أشهر الشريك المنفذ المسوح، نقاشات المجموعات البؤرية األثر التحويلي للعمل على إزالة األلغام على سياق 

النزاع

4.9النتيجة 

مقارنة بالوضع قبل إزالة األلغام، هل 5.2يكون المؤشر مبني على أسئلة المسح األسري، مثل يمكن أن

-1م إجابتك من تغيرت؟ يرجى تقيي( تغطية الغابات، جودة التربة والمياه، جودة الهواء)تشعر بأن البيئة 

لى أو يمكن أن يكون المؤشر مبني ع". تحسن كبير"تشير إلى 5و" تدهور كبير"تشير إلى 1، حيث 5

.نقاشات المجموعات البؤرية أو المسوح بشأن البيئة

كل ستة أشهر أي أحد الة على إزالبيئة في مجموعة عمل العمل

األلغام
نسبة أو عدد تدخالت العمل على إزالة األلغام التي 

تبين أثر بيئي إيجابي

4.10النتيجة 

لىمسح الممارسات البيئية في العمل ع)

(CEOBS–إزالة األلغام 

ة األلغاميقيس هذا المؤشر عدد المستفيدين من أي مبادرات مشتركة أو متسلسلة بين العمل على إزال

ركة أو يمكن أن تكون البرامج المشت. السالم أو تحقيق االستقرار/ العمل اإلنساني/وبرامج التنمية

. المتسلسلة قائمة على اتفاقيات رسمية أو غير رسمية

كل ستة أشهر الشريك المنفذ سجالت المشاركين في األنشطة، خطط

العمل
عدد المستفيدين من الخطط المشتركة بين الشركاء 

المنفذين واألطراف األخرى العاملة في المجال 

اإلنساني أو السالم أو تحقيق االستقرار أو البيئة

4.11النتيجة 

يح المقاتلين العمل على إزالة األلغام التي تستخدم هذا العمل في تسرينطبق هذا المؤشر فقط على برامج

السابقين ونزع السالح منهم وإعادة دمجهم
كل ستة أشهر الشريك النفذ المسوح، نقاشات المجموعات البؤرية تشاور نسبة أفراد المجتمع الذين يشيرون إلى أنه تم ال

ن معهم كجزء من عملية إعادة دمج المقاتلين السابقي

وأنهم يدعمون جهود إعادة الدمج

4.12النتيجة 

إلى لدراسة حالة إليضاح مدى تأثير أنشطة العمل على إزالة األلغام على تخفيض الحوافز للوصو

ق يركز هذا المؤشر على الروابط بين العمل على إزالة األلغام ومبادرات تحقي. األسلحة والذخيرة

االستقرار وبناء السالم

سنويا  / كل ستة أشهر ، الشريك المنفذ

التقييم

دراسات حالة ةتخفيض الحوافز للوصول إلى األسلحة والذخير 4.13النتيجة 

https://ceobs.org/survey-of-environmental-practices-in-mine-action/
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االستخدام اآلمن والمنتج لألرض يحسن سبل العيش والخدمات األساسية، مما يحسن جودة الحياة والبيئة: 5النتيجة 

يجة العمل على إزالة نسبة المستفيدين المباشرين الممسوحين الذين يشيرون إلى تحسن في سبل العيش نت

األلغام

كل ستة أشهر  الشريك المنفذ يدين المسح األسري، المقابالت مع المستف

أو التقييمات بعد إزالة األلغام/و
فة بيانات مصن)المنظور بشأن تحسن سبل العيش 

دون نسبة المستفي–( حسب الجنس والعمر واإلعاقة

المباشرون وغير المباشرون الممسوحون الذين 

شطة يشيرون إلى تحسن في سبل العيش نتيجة أن

العمل على إزالة األلغام

5.1النتيجة 

سبل العيش التقييم بعد إزالة األلغام بشأن ما إذا تحسنت/ يكون ذلك من سؤال في المسح األسرييمكن أن

من )بعة نتيجة أنشطة العمل على إزالة األلغام، أو يمكن تقسيمه إلى أربعة مؤشرات لمجاالت العمل األر

):أسئلة المسح األسري

مقارنة الوضح الحالي بالوضع قبل إزالة األلغام، هل الحظت أي تغير في مرافق مدارس: 6.3س

أطفالك؟

حية في مقارنة الوضح الحالي بالوضع قبل إزالة األلغام، هل الحظت أي تغير في المرافق الص: 7.1س

منطقتك؟

ول إلى الوص/مقارنة الوضح الحالي بالوضع قبل إزالة األلغام، هل الحظت أي تغير في توفير: 8.2س

الطاقة ألسرتك؟

بعد إزالة األلغام، هل تغيرت الطرق للوصول إلى األسواق والمدارس والمستشفيات؟: 8.3س

كل ستة أشهر  الشريك المنفذ يمات بعد المقابالت مع المستفيدين والتقي

إزالة األلغام، المسح األسري
المنظور بشأن الوصول إلى الخدمات األساسية 

بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر )وتقديمها 

يمكن أن تكون مصنفة حسب مجال –( واإلعاقة

(  التعليم، الصحة، الطاقة، والطرق)العمل 

5.2النتيجة

أو

.  وجودتهاقصص التغيير التي توضح التغيرات الحاصلة في القدرة على الوصول إلى الخدماتإعداد

الحالة يجب أن تشمل دراسات. يجب أن تشمل دراسات الحالة النساء والفتيات والناجين وذوي اإلعاقة

لى إزالة المقاتلين السابقين إذا كان البرنامج يهدف إلعادة دمج المقاتلين السابقين من خالل العمل ع

.األلغام

سنويا   اء تقييمات الشرك

المنفذين

مقابالت مع أشخاص رئيسيين في 

األساسية،المجتمعات ومزودي الخدمات

المسوح األسرية

دراسات حالة بشأن توفير الخدمات األساسية 

والوصول إليها

( 2لغايات سكنية، ( 1للعمل على إزالة اللغام الطبعة الثانية، أي مقسمة وفق توحيد تعريفات المستفيدين

شوارع، ( 6بنية تحتية، ( 5موارد طبيعية، ( 4خدمات عامة، /تنمية المجتمع( 3رعوية، /لغايات زراعية

.  جسور، مسارات وغيرها من طرق الوصول

كل ستة أشهر  الشريك المنفذ التقييمات بعد إزالة األلغام خدم مساحة األراضي التي كانت ملوثة وأصبحت تست

بعد أنشطة تسليم األراضي

5.3النتيجة 
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االستخدام اآلمن والمنتج لألرض يحسن سبل العيش والخدمات األساسية، مما يحسن جودة الحياة: 5النتيجة 

(  التغير في الدخل، قيمة األرض)النتائج المجمعة من أسئلة رأس المال في المسح األسري  كل ستة أشهر  الشريك المنفذ المسح األسري تحسن رأس المال 5.4النتيجة 

(  الغابات، التربة، المياه، جودة الهواء)هل تشعر بأن البيئة تغيرت؟ : 5.2المسح األسري س كل ستة أشهر  الشريك المنفذ المسح األسري ر عدد األس–المنظور بشأن التغيرات في البيئة 

، الممسوحة وعدد ونسبة الذين يشيرون إلى تحست

تدهور أو عدم تغيير في البيئة

5.5النتيجة

طة م وعلى عائالتكم قد انخفض نتيجة أنشهل تعتقدون أن أثر النزاع عليك: 9.14المسح األسري س

.العمل على إزالة األلغام
سنويا  / كل ستة أشهر  الشريك المنفذ المقابالت مع المستفيدين ونقاشات

إزالة المجموعات البؤرية والتقييمات بعد

األلغام

(  المستفيدين غير المباشرين)نسبة المجتمعات 

على الممسوحة والتي تشير إلى أن أثر النزاع عليهم و

الة عائالتهم قد انخفض نتيجة أنشطة العمل على إز

األلغام

5.6النتيجة 

السابقين من العمل على إزالة األلغام التي تسعى إلعادة دمج المقاتلينينطبق هذا المؤشر فقط على برامج

خالل العمل على إزالة األلغام
كل ستة أشهر  الشريك المنفذ تقييمات المخاطر، عمليات التحقق،

المنظمات التي تعمل مع المقاتلين 

السابقين

ن بخطر عدد المقاتلين السابقين الذين يعتبرون مهددي

العودة للنزاع أو النشاط غير المشروع

5.7النتيجة 

لجمهور، تستخدم من قبل اوأصبحتهذا المؤشر عدد المرافق الخدماتية التي أزيلت منها األلغام يقيس

لشركاء يهدف المؤشر لقياس مدى تواصل وتنسيق ا. وبالتالي ليس فقط المرافق المزال منها األلغام

أللغام المنفذين في العمل على إزالة األلغام مع السلطات والقطاعات األخرى ذات العالقة لضمان إزالة ا

من المرافق واستخدامها

كل ستة أشهر  الشريك المنفذ نظام إدارة معلومات العمل على إزالة 

األلغام، تقارير ذاتية
(  يميةمثل المرافق الطبية والتعل)عدد مرافق الخدمات 

التي تمت إزالة األلغام منها وأصبحت تستخدم من

الجمهور

5.8النتيجة 
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انخفاض الخطر من األذى يزيد العودة وحرية الحركة: 6النتيجة 

للعمل على إزالة اللغام الطبعة الثانيةتوحيد تعريفات المستفيديناستخدام كل ستة أشهر  الشريك المنفذ التقييمات قبل إزالة األلغام وبعدها عدد المستفيدين المباشرين من تسليم األراضي

ة بيانات مصنف)والتخلص من المخلفات المتفجرة 

(حسب الجنس والعمر واإلعاقة

6.1النتيجة 

للعمل على إزالة اللغام الطبعة الثانيةتوحيد تعريفات المستفيديناستخدام كل ستة أشهر  الشريك المنفذ أصغر وحدة إدارية/ السلطة من القرية راضي عدد المستفيدين غير المباشرين من تسليم األ

ة بيانات مصنف)والتخلص من المخلفات المتفجرة 

(حسب الجنس والعمر واإلعاقة

6.2النتيجة

يمكن جمعها على مستوى فردي أو على مستوى األسر من خالل المسح األسري، أو على مستوى 

المجتمعات من خالل نقاشات المجموعات البؤرية
كل ستة أشهر الشريك المنفذ نقاشات المجموعات البؤرية، المسح 

األسري
رة نسبة األشخاص الممسوحين من المجتمعات المتأث

الذين يشيرون إلى زيادة في عدد األشخاص الذين

 ً يتصرفون بصورة أكثر أمانا

6.3النتيجة 

ر بن قبل إزالة األلغام، هل تشعر بحرية حركة أكبر؟ هل تشعمقارنة بالوضع: 9.11المسح األسري س

األمور أصبحت أكثر طبيعية اآلن؟
كل ستة أشهر  الشريك المنفذ المسح األسري ادة نسبة األشخاص الممسوحين الذين أشاروا إلى زي

أو زيادة بالشعور بالتطبيع /في حرية الحركة و

(بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة)

6.4النتيجة 

، هل تعتقد أن العمل على إزالة األلغام (2.11إشارة إلى س)إذا كنت عائد : 9.12األسري سالمسح

ساعد في عودة أسرتك األمنة للمنزل؟
كل ستة أشهر  الشريك المنفذ المسح األسري نسبة األشخاص الممسوحين الذين أشاروا إلى أن 

ة العمل على إزالة األلغام ساعد بتمكين عودتهم اآلمن

لمنازلهم

6.5النتيجة 

بل قبل إزالة األلغام، ما مدى شعورك باألمان للقيام بأنشطة سمقارنة بالوضع: 5.4المسح األسري س

ال أشعر "يشير إلى 1، حيث 5-1المتفجرات؟ يرجى تقييم إجابتك من /العيش ألسرتك فيما يتعلق باأللغام

"أشعر بأمان كبير"5و" بأمان بشكل كبير

كل ستة أشهر  الشريك المنفذ المسح األسري نهم نسبة األشخاص الممسوحين الذين يشيرون إلى أ

يشعرون بأمان أكبر نتيجة إزالة األلغام

6.6النتيجة 

يتعلق فقط بالقرى أو البلديات التي نفذ فيها العمل على إزالة األلغام كل ستة أشهر  أي أحد األمم المتحدة لتنسيق الشؤونمكتب

دياتالبل/منظمة الهجرة الدولية/اإلنسانية
المهجرين للبلديات/عدد األشخاص العائدين 6.7النتيجة 

االنفجارات غير المخططةيقيس هذا المؤشر عدد المجتمعات التي أزيل أو انخفض فيها خطر كل ستة أشهر  الشريك المنفذ

وسلطة إزالة 

األلغام الوطنية

تقارير ذاتية ات عدد المجتمعات التي انخفض فيها خطر االنفجار

ت غير المخططة للذخيرة أو المخزون أو التي انخفض

يئ فيها إمكانية الوصول إلى المخزون المدار بشكل س

أو مخازن المخلفات المتفجرة 

6.8النتيجة 
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متفجرةالزيادة الوصول إلى الخدمات الطبية وخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي وفرص اإلشراك االقتصادي االجتماعي لضحايا المخلفات: 1المخرج 

وفقا  للمعايير ربع سنوي ، الشريك المنفذ

السلطة الوطنية

السلطة الوطنية إدخالها نماذج الضحايا والحوادث يتم تعبئتها شعرياً و

لقاعدة بيانات نظام إدارة معلومات العمل على إزالة 

األلغام

1.1المخرج 

(  ين الطبعة الثانيةبموجب التعريفات الموحدة للمستفيد)من مساعدة الضحايا المستفيدون المباشرونتحديد 

مساعدة كضحايا المخلفات المتفجرة الذين يحالون إلى أو يتلقون الخدمات في القطاعات التي يكون

ناعية الضحايا جزءا  منها، أي الرعاية الطبية الطارئة والمستمرة، والتأهيل بما في ذلك األطراف الص

.يوتقويم العظام، والصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي، واإلشراك االجتماعي االقتصاد

ربع سنوي ، الشريك المنفذ

السلطة الوطنية

الشريك المنفذ ا عدد المستفيدين المباشرين من مساعدة الضحاي

(عة الثانيةبموجب التعريفات الموحدة للمستفيدين الطب)

1.2المخرج 

:من مساعدة الضحايا إلى مجموعتينالمستفيدون غير المباشرونينقسم

وتمت 13.10األشخاص الذين تم تحديدهم بموجب المعيار الدولي بشأن العمل على إزالة األلغام 1.

ايا جزءا  مشاركة معلوماتهم مع المنظمات التي توفر الخدمات في القطاع الذي تعتبر مساعدة الضح

.منه

.األشخاص الذين يعيشون في نفس منزل مستفيد مباشر2.

ربع سنوي ، الشريك المنفذ

السلطة الوطنية

الشريك المنفذ حايا عدد المستفيدين غير المباشرين من مساعدة الض

(عة الثانيةبموجب التعريفات الموحدة للمستفيدين الطب)

1.3المخرج 

دراسات حالة أو تقارير نوعية ربع سنوي ، الشريك المنفذ

السلطة الوطنية

تقارير ذاتية ذة الفجوات المحورية في الوصول إلى الخدمات المنق

ابين للحياة محللة بناء  على معدل الفيات بين المص

ومرسلة لألطراف ذات العالقة

1.4المخرج 

تقارير نوعية ربع سنوي ، الشريك المنفذ

السلطة الوطنية

تقارير ذاتية ات ، الصحة ومنتدي(الحماية)العمل على إزالة األلغام 

لفات التنسيق األخرى ذات العالقة تشمل ضحايا المخ

المتفجرة واألشخاص ذوي اإلعاقة

1.5المخرج 
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انخفاض مخزون العتاد المتفجر: 2المخرج 

(إذا كان ذي عالقة)مؤشر كمي يمكن أن يتم إدراجه في إطار النتائج  ربع سنوي ، الشريك المنفذ

السلطة الوطنية

نظام إدارة معلومات العمل على إزالة 

تقارير ذاتيةاأللغام، 
عدد المخلفات المتفجرة المدمرة من خالل التفجير

مصنفة حسب فئة( )تخفيض المخزون)بالجملة 

(المخلفات المتفجرة

2.1المخرج 

(إذا كان ذي عالقة)مؤشر كمي يمكن أن يتم إدراجه في إطار النتائج  ربع سنوي ، الشريك المنفذ

السلطة الوطنية

تقارير ذاتية عدد مخازن األسلحة والذخيرة التي أصبحت آمنة من

حيثما كان )خالل أنشطة ذخيرة األسلحة واإلدارة 

(مناسباً 

2.2المخرج 

الذخيرة استخدام البيانات بشأن عدد األشخاص الذين يعيشون في أصغر منطقة إدارية محيطة بمخازن

المحددة
ربع سنوي ، الشريك المنفذ

السلطة الوطنية

تقارير ذاتية بب عدد تقديري للذين تأثروا بس)عدد المستفيدون 

انفجار غير متوقع في مخازن الذخيرة والتي تم 

(الوقاية منها من خالل أنشطة تخفيض المخزون

2.3المخرج 

ذخيرة من خالل ثالثية المنظور وتحليل لرغبة الحكومة السياسية لتخفيض الوصول إلى األسلحة والأدلة

.يمكن أن يشمل ذلك المبادرات الحكومية أو المبادرات المنفذة بالشراكة مع الحكومة. المبادرات
سنويا   المانح المتابعة والتقييم رغبة سياسية واضحة لدعم المبادرات لتخفيض

الوصول إلى األسلحة والذخيرة

2.4المخرج 
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قدرات معززة للمنظمات المنفذة في العمل على إزالة األلغام: 3المخرج 

مؤشر كمي يمكن أن يتم إدراجه في إطار النتائج ربع سنوي الشريك المنفذ تقارير ذاتية، سجالت التدريب عدد الموظفين من المنظمات المنفذة في مجال العمل

على إزالة األلغام المدربين أو المدعومين بأنشطة 

ب مصنفين حسب الجنس ومجال التدري)بناء قدرات 

بي، مثل التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة، ط)

.((التخلص من المخلفات المتفجرة، الخ

3.1المخرج 

ن والشركاء يقيس هذا المؤشر نسبة التنفيذ مقارنة بخطة بناء القدرات المعدة من قبل الشركاء المنفذي

المنفذين المحليين

ربع سنوي الشريك المنفذ تقارير ذاتية (من الخطة)نسبة أهداف بناء القدرات المحققة  3.2المخرج 

يمكن أن يكون مؤشر كمي وأن توفر التفاصيل في التقارير النوعية ربع سنوي الشريك المنفذ تقارير ذاتية عدد السياسات واألنظمة واإلجراءات المطورة 

ل على والموجودة للشركاء المنفذين المحليين في العم

إزالة األلغام

3.3المخرج 

حاليا  وفق تدريب وينفذون أنشطة العمل على إزالة األلغامإجمالي عدد الموظفين المحليين الذين تلقوا

معايير العمل على إزالة األلغام الدولية
ربع سنوي /  الشريك المنفذ

السلطة الوطنية

تقارير للسلطة الوطنية عمل عدد الموظفين المحليين الذين ينفذون أنشطة ال

على إزالة األلغام المدربين

3.4المخرج 

أطراف وطنية، مثل الشرطة أو الدفاع المدني أو المنظماتعدد المنظمات التي من الممكن أن تشمل

الوطنية أو المحلية غير الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني
ربع سنوي /  الشريك المنفذ

السلطة الوطنية

تقارير ذاتية لقت عدد المنظمات المحلية أو األطراف الوطنية التي ت

الدعم من خالل بناء القدرات

3.5المخرج 

نوعية المحليين، ويمكن تقديم تقاريريشير هذا المؤشر إلى سياسات أو إجراءات أو أنظمة المنفذين

بشأنها من قبل الشريك المنفذ الذي يقوم بعملية بناء قدرات السلطة الوطنية
ربع سنوي الشريك المنفذ إجراءات العمل الموحدة مراجعة السياسات أو اإلجراءات أو األنظمة لضمان 

مراعاتها لحساسية النوع االجتماعي واإلشراك 

وحساسية النزاع والبيئة

3.6المخرج 
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قدرات معززة لسلطة إزالة األلغام الوطنية: 4المخرج 

ن والشركاء يقيس هذا المؤشر نسبة التنفيذ مقارنة بخطة بناء القدرات المعدة من قبل الشركاء المنفذي

المنفذين المحليين

ربع سنوي /  السلطة الوطنية

الشريك المنفذ

خطة بناء القدرات (من الخطة)نسبة أهداف بناء القدرات المحققة  4.1المخرج 

مؤشر كمي يمكن أن يتم إدراجه في إطار النتائج ربع سنوي الشريك المنفذ تقارير ذاتية، سجالت التدريب عدد الموظفين من السلطة الوطنية المدربين أو 

مصنفين حسب )المدعومين بأنشطة بناء قدرات 

مثل التعليم بشأن مخاطر)الجنس ومجال التدريب 

المخلفات المتفجرة، طبي، التخلص من المخلفات

.((المتفجرة، الخ

4.2المخرج 

عدد االجتماعات المنسقة بين األطراف التي تعمل على إزالة األلغام ربع سنوي ، الشريك المنفذ

،السلطة الوطنية

المانح

تقارير ذاتية ل على تحسن التنسيق بين أصحاب المصلحة في العم

إزالة األلغام

4.3المخرج 

يمكن أن يكون مؤشر كمي وأن توفر التفاصيل في التقارير النوعية ربع سنوي /  السلطة الوطنية

الشريك المنفذ

السلطة الوطنية عدد السياسات واألنظمة واإلجراءات المطورة 

والموجودة لدى سلطة إزالة األلغام الوطنية

4.4المخرج 

موزعة على األطراف ذات العالقة من قطاع الصحة، وتتناولها تقارير نوعية ربع سنوي /  الشريك المنفذ

السلطة الوطنية

تقارير ذاتية ذة الفجوات المحورية في الوصول إلى الخدمات المنق

للحياة مقيمة والنتائج موزعة

4.5المخرج 

تقارير نوعية ربع سنوي /  الشريك المنفذ

السلطة الوطنية

التنسيق واالجتماعات العنقودية ات ، الصحة ومنتدي(الحماية)العمل على إزالة األلغام 

لفات التنسيق األخرى ذات العالقة تشمل ضحايا المخ

المتفجرة واألشخاص ذوي اإلعاقة

4.6المخرج 

كمية بشأنه أو إجراءاتها أو أنظمتها، ويمكن تقديم تقاريريشير هذا المؤشر إلى سياسات السلطة الوطنية

أو الشريك المنفذ الذي يقوم ببناء قدرات السلطة الوطنية/من خالل السلطة الوطنية و
ربع سنوي ، السلطة الوطنية

الشريك المنفذ

إجراءات العمل الموحدة، السياسات، 

.الخ
مراجعة السياسات أو اإلجراءات أو األنظمة لضمان 

مراعاتها لحساسية النوع االجتماعي واإلشراك 

وحساسية النزاع والبيئة

4.7المخرج 
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زيادة التعاون مع الفاعلين في مجال العمل اإلنساني والسالم وتحقيق االستقرار والتنمية والبيئة: 5المخرج 

تي عدد االجتماعات المنسقة بين قطاع العمل على إزالة األلغام والقطاعات األخرى واألدلة األخرى ال

تشير إلى مشاركة متعددة القطاعات

ربع سنوي ،السلطة الوطنية

، الشريك المنفذ

المانح

تقارير ذاتية ام تحسن التنسيق بين قطاع العمل على إزالة األلغ

والقطاعات األخرى

5.1المخرج 

متفجرة يمكن أن يكون نشاط العمل على إزالة األلغام مسح أو إزالة ألغام أو مهام التخلص من المخلفات ال

أو تدمير المخزون أو جلسة تعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة أو تدخل لمساعدة الضحايا

ربع سنوي الشريك المنفذ الة تقارير ذاتية، تقييم األثر بعد إز

األلغام، المسوح بعد إزالة األلغام
ا التي يوجد فيهعلى إزالة األلغامعدد أنشطة العمل

دعم مشترك أو متسلسل من أطراف أخرى

5.2المخرج 

عمل يمكن أن تشمل االتفاقيات أو مذكرات التفاهم الرسمية أو غير الرسمية مع أطراف خارج قطاع ال

على إزالة األلغام ألنشطة مشتركة أو متسلسلة لتعزيز الفوائد من العمل على إزالة األلغام
ربع سنوي ن، الشركاء المنفذي

المانحين

مذكرات تفاهم، اتفاقيات رسمية لة مذكرات التفاهم مه األطراف الفاع/عدد االتفاقيات

أو /في مجال العمل اإلنساني وبناء السالم والتنمية و

البيئة لسلسلة األنشطة

5.3المخرج 

لى األسلحة العمل على إزالة األلغام التي تسعى لتخفيض الوصول إينطبق هذا المؤشر فقط على برامج

والذخيرة
ربع سنوي الشريك المنفذ تقارير ذاتية ز عدد الشركاء الذين يمكنهم توفير الدعم لتحفي

األطراف المتنازعة على عدم العودة للتسلح

5.4المخرج 

لى األسلحة العمل على إزالة األلغام التي تسعى لتخفيض الوصول إينطبق هذا المؤشر فقط على برامج

والذخيرة
ربع سنوي المانحين اسي في تقارير القسم السي، تقارير ذاتية

السفارات
فيض رغبة سياسية واضحة لدعم المبادرات الهادفة لتخ

الوصول إلى األسلحة الذخيرة

5.5المخرج 

ويمكن أن . ا  غير رسمية للعمل سوييمكن أن يشمل الشركاء المؤسسات التي يوجد معها اتفاقية رسمية أو

يشمل أيضا  المنظمات الدولية والمؤسسات األهلية المحلية والمؤسسات المجتمعية
ربع سنوي ،السلطة الوطنية

ك الشريالمانحين، 

المنفذ، 

تقارير ذاتية عدد المؤسسات النسوية والمؤسسات األخرى التي

ية تعمل في مجال النوع االجتماعي واإلشراك وحساس

النزاع والبيئة المنضمون كشركاء

5.6المخرج 

المخلفات التعليم بشأن مخاطريمكن أن يشمل ذلك صناعة القرار بشأن األولويات، أنشطة إزالة األلغام،

.المتفجرة، الخ
ربع سنوي ، الشريك المنفذ

السلطة الوطنية

تقارير ذاتية ن عدد أنشطة العمل على إزالة األلغام التي تجمع بي

أطراف النزاع

5.7المخرج 

السابقين من العمل على إزالة األلغام التي تسعى إلعادة دمج المقاتلينينطبق هذا المؤشر فقط على برامج

خالل أنشطة العمل على إزالة األلغام
ربع سنوي ، الشريك المنفذ

السلطة الوطنية

تقارير ذاتية السابقين عدد عمليات الفحص األمني المناسبة للمقاتلين

والتي توجهها تقييمات االحتياجات والمخاطر

5.8المخرج 
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تسليم األراضي الستخدام آمن ومنتج: 6المخرج 

الملحق ب ( 2020، شباط 1التعديل )الطبعة الثانية 05.10إزالة األلغام الدولي أنظر إلى معيار

للمتطلبات الدنيا للبيانات

ربع سنوي الشريك المنفذ نظام إدارة معلومات العمل على 

إزالة األلغام
أو عدد المخلفات المفجرة التي تم تدميرها أو أصبحت آمنة

تم نقلها لمكان آمن

6.1المخرج 

ربع سنوي الشريك المنفذ نظام إدارة معلومات العمل على 

إزالة األلغام
(متر مربع)األراضي المخفضة عن طريق المسح الفني  6.2المخرج 

ربع سنوي الشريك المنفذ نظام إدارة معلومات العمل على 

إزالة األلغام
األراضي المزال منها األلغام بموجب معايير إزالة األلغام 

(متر مربع)الدولية 

6.3المخرج 

ربع سنوي الشريك المنفذ نظام إدارة معلومات العمل على 

إزالة األلغام
متر )المساحة التي يشتبه بأنها خطيرة أو المؤكدة خطورتها 

(هامصنفة بأنها يشتبه بخطورتها أو مؤكد خطورت( )مربع

6.4المخرج 

ربع سنوي الشريك المنفذ نظام إدارة معلومات العمل على 

إزالة األلغام
(متر مربع)األراضي الملغاة من خالل المسح غير الفني  6.5المخرج 

ربع سنوي الشريك المنفذ نظام إدارة معلومات العمل على 

إزالة األلغام
المخلفات المتفجرة المبلغ عنها )عدد المهام المفتوحة 

(مزالةولكنها غير 

6.6المخرج 

ربع سنوي الشريك المنفذ نظام إدارة معلومات العمل على 

إزالة األلغام
عدد مهام التخلص من المخلفات المتفجرة المنفذة 6.7المخرج 

م منطقة مشروع، سجل حول ما إذا أثيرت خالفات رسمية أو غير رسمية بشأن األراضي أو يتلكل

التحقيق فيها
ربع سنوي الشريك المنفذ يمات اإلسكان تقي/ سجالت البلديات

األراضي واألمالك
تحديد الخالفات على األراضي في مناطق المشروع 6.8المخرج 

الملحق ب ( 2020، شباط 1التعديل )الطبعة الثانية 05.10إزالة األلغام الدولي أنظر إلى معيار

للمتطلبات الدنيا للبيانات
ربع سنوي الشريك المنفذ نظام إدارة معلومات العمل على 

إزالة األلغام
المساحة التي يشتبه بأنها خطيرة أو المؤكدة خطورتها 

طورتها مصنفة بأنها يشتبه بخ( )نتر مربع)والمحددة مؤخرا  

(أو مؤكد خطورتها

6.9المخرج 

أن هذا مؤشر جيد بش. أي عدد الزيارات للمجتمع حين يتم اإلبالغ عن مخلفات متفجرة من المجتمع

المخرج )ة يمكن أن يشمل عدد مهام التخلص من المخلفات المتفجر, استجابة القطاع الحتياجات المجتمع

ن رقم أن يختلف هذا الرقم ع( في بعض الحاالت أو لدى بعض الشركاء المنفذين)، ولكن يمكن (6.7

مهام، مثال ، إذا يقوم الشريك المنفذ بزيارة المجتمع ولكن ال يوجد مخلفات متفجرة

ربع سنوي الشريك المنفذ نظام إدارة معلومات العمل على 

إزالة األلغام
عدد عمليات التخلص من المخلفات المتفجرة المنفذة 6.10المخرج 

مصنفة حسب الفئة في التقرير النوعي( كمي)عدد المهام المكتملة والمسلمة  ربع سنوي الشريك المنفذ نظام إدارة معلومات العمل على 

إزالة األلغام
–مصنفة حسب فئة المهمة )عدد مهام إزالة األلغام المنفذة 

.(مثال  منشأة طبية، منشأة تعليمية، الخ

6.11المخرج 
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زيادة الوعي بشأن مخاطر المخلفات المتفجر: 7المخرج 

الجمهور يعتمد تعريف الجلسة والمشاركون المناسبون على السياق ويجب أن يكون ذلك مبنيا  على

المستهدف والمعرض للخطر، بما في ذلك العمر والجنس ومكان السكن

ربع سنوي ، الشريك المنفذ

السلطة الوطنية

نظام إدارة معلومات العمل على إزالة 

تقارير ذاتية/ األلغام
جرة عدد جلسات التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتف

المقدمة

3.1المخرج 

نيف بشأن المتطلبات الدنيا للبيانات يعتمد التص5.10إزالة األلغام الدولي  يرجى اإلشارة إلى أن معيار

(أي ال يتم التصنيف حسب اإلعاقة)حسب الجنس والعمر، وليس حسب الجنس والعمر واإلعاقة 

ربع سنوي ، الشريك المنفذ

السلطة الوطنية

نظام إدارة معلومات العمل على إزالة 

تقارير ذاتية/ األلغام
م بشأن عدد المستفيدين المباشرين من جلسات التعلي

بيانات مصنفة حسب)مخاطر المخلفات المتفجرة 

(الجنس والعمر واإلعاقة

3.2المخرج 

5.10إزالة األلغام الدولي  يرجى اإلشارة إلى معيار ربع سنوي ، الشريك المنفذ

السلطة الوطنية

نظام إدارة معلومات العمل على إزالة 

تقارير ذاتية/ األلغام
شأن عدد المستفيدين غير المباشرين من التعليم ب

م من خالل برامج التعلي)مخاطر المخلفات المتفجرة 

(بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة األخرى

3.3المخرج 

را  بعد الجلسةفوتحسن في نتيجة مستوى المعرفة قبل جلسة التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة ربع سنوي الشريك المنفذ اطر المسوح قبل وبعد التعليم بشأن مخ

المخلفات المتفجرة
لفات زيادة في المعرفة حول التعليم بشأن مخاطر المخ

ن يظهرون المتفجرة، نسبة المستفيدين الممسوحين الذي

بقبلهتحسنا  في نتائج المسح بعد التعليم مقارنة

3.4المخرج 

إذا كانت . مخاطرالزيادة في عدد المخلفات المتفجرة التي التبليغ عنها تشير إلى زيادة في الوعي بشأن ال

وإذا كان ا ،هذه البيانات متوفرة من السلطة الوطنية أو الشريك المنفذ، يمكن تقديم التقارير رع سنوي

.الحصول عليها أكثر صعوبة، يمكن جمعها من خالل تقييم

ربع سنوي أي أحد نظام إدارة معلومات العمل على إزالة 

األلغام
ل من قب)عدد حاالت التبليغ عن مخلفات متفجرة 

(المجتمع

3.5المخرج 



الملحق ب

االفتراضات



االفتراضات

.ريا  وهي شروط الزمة كي ينجح التغيير نظ. اتخذت االفتراضات أدناه والتي تقوم عليها نظرية التغيير

:جمعت االفتراضات التالية إلى ثالث مجموعات

االفتراضات من األنشطة إلى المخرجات( 1

االفتراضات من المخرجات إلى النتائج( 2

االفتراضات من النتائج إلى األثر(3

لها في كل المبادئ األساسية التي تقوم عليها نظرية التغيير بأكمباإلضافة إلى تتواجد هذه المجموعات الثالث 

.مستوى
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أنشطة إلى مخرجات–االفتراضات 

وفي موعدهابفعاليةاالفتراضات التي تمكن أنشطة المقاولين المخططة من تحقيق المخرجات المتوقعة 

النشاط إلى المخرج

فاهم لفترة المشروع، وستدعم سفارات المانحين الشركاء المنفذين في الحصول على مذكرات الت( أو مصادقة/مذكرة تفاهم و)الترتيبات المناسبة مع السلطات الوطنية للعمل في الدولة /يتمتع المقاولون بالسلطة

التصاريح الوطنية لتيسير العمليات/والموافقات
1

يتمكن المقاولون من إنتاج قدرات مناسبة في الدولة بالموعد المطلوب، بما في ذلك الحصول على المركبات المعدات األساسية 2

تنفيذ تقييم للقدرات واالحتياجات بالشراكة مع سلطات إزالة األلغام الوطنية لتطوير فهم مشترك للدعم الالزم 3

عدم تقطع العمل بسبب إحداث طبيعية أو بفعل اإلنسان أو معيقة، ويسمح الوضع األمني والسياسي باستمرار العل دون انقطاع 4

اإلجماع والدعم لتدمير المخزون موفر من السلطات ذات العالقة 5

جالت سلطة مسجلة ومحفوظة ومستخدمة في الحفاظ على الحد األدنى من معايير إدارة المعلومات لس( المسح غير الفني، المسح الفني، إزالة األلغام، التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة)المعلومات الصادرة عن األنشطة 

إزالة األلغام الوطنية
6

(السلطات المحلية واإلقليمية، المجتمعات المحلية، قوى األمن ذات العالقة)يوجد تعاون وتنسيق بين الشركاء المنفذين وأصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين  7

تتوفر لدى سلطات إزالة األلغام الوطنية الرغبة السياسية والسلطة لتحسين قدراهم لتنظيم وإدارة برامج العمل على إزالة األلغام 8

أو خارجي مستدام/قدرة سلطات إزالة األلغام الوطنية على إدارة برامج العمل على إزالة األلغام تعتمد على دعم مالي وفني داخلي و 9

تحليل المخاطر لمختلف الفئات الديمغرافية المهددة بالخطر منفذ ومبني على أدلة موثوقة 10
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مخرجات إلى نتائج–االفتراضات 
بفعاليةمن تحقيق النتائج االفتراضات التي تمكن المخرجات من أي نشاط
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إلى نتيجةمخرج

أو المقاولين وتستخدم في تحديد األراضي ذات األولوية إلزالة األلغام منها بناًء على معايير واضح وشفافة/المعلومات مخزنة من قبل السلطات الوطنية و 11

أو اإلقليمية تسليم األراضي للمستفيدين المحتملين دون تأخير/تضمن السلطات الوطنية و 12

عدم تقطع العمل بسبب أحداث طبيعية أو بفعل اإلنسان أو معيقة، ويسمح الوضع األمني والسياسي باستمرار العل دون انقطاع 13

حين تكون األراضي قيد االستخدام، ستؤدي إزالة األلغام إلى فوائد سالمة حقيقية ومرتقبة 14

العوامل االجتماعية االقتصادية األخرى التي تحفز السلوك الخطير مخففة 15

ة األلغامزاليمتلك أصحاب المصلحة من خارج قطاع العمل على إزالة األلغام الموارد والصالحية والفرصة لتنسيق وتوفير التدخالت المكملة للعمل على إ 16

ية للمستفيدينمولاألراضي المزال منها األلغام تبقى متوفرة للمستفيدين وال تخضع للمصادرة بموجب المبدأ األساسي للنزاع وحساسية النوع االجتماعي والش 17

تتوفر الفرصة للمنفذين المحليين لممارسة القيادة وتزداد الخدمات المقدمة منهم في العمل على إزالة األلغام 18

أو التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة، يشعر المواطنون بالثقة بأن األراضي المسلمة آمنة لالستخدام/بعد المسح الفني، إزالة األلغام و 19

تتوفر لدى سلطات إزالة األلغام الوطنية الرغبة السياسية والسلطة لتحسين قدراهم لتنظيم وإدارة برامج العمل على إزالة األلغام 20

ة مما يضمن عند الضرورة، وهي توائم العمل على إزالة األلغام مع المصالح االستراتيجيمل سفارات المانحين ذوي العالقة على اطالع تام بأنشطة العمل على إزالة األلغام الممولة من المانحين في الدولة، وهي قادرة ومستعدة للع

قيمة إضافية
21

(السلطات الوطنية واإلقليمية، المجتمعات المحلية، قوى األمن ذات العالقة)يوجد تعاون بين الشركاء المنفذين وأصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين  22

أو خارجي مستدام/قدرة سلطات إزالة األلغام الوطنية على إدارة برامج العمل على إزالة األلغام تعتمد على دعم مالي وفني داخلي و 23

ةطيرتوجهات التعليم بشأن مخاطر المخلفات المتفجرة مصممة لمختلف الفئات المهددة بالخطر وموجهة وفق تحليل قائم على األدلة للسلوكيات الخ 24

يتمتع بعض المستخدمين النهائيين بالقدرة الستخدام األراضي المسلمة دون الحاجة لمساعدة إضافية 25

يمكن لسلطات العمل على إزالة األلغام الوطنية التأثير على السياسات والتخطيط خارج قطاع العمل على إزالة األلغام 26



مخرجات إلى نتائج–االفتراضات 
ات المرجوة مع مرور الوقت/االفتراضات التي تمكن المخرجات من تحقيق التغيير
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نتيجة إلى أثر

بتحقيق التغيير( مثل الكوارث الوطنية واألوبئة)الوضع األمني والسياسي والبيئي والصحة الوطنية يسمح 27

م ذات العالقة ع تحقيق االستقرار والعمل اإلنساني والتنمية وبناء السالريالعمل على إزالة األلغام مع األهداف االستراتيجية الوطنية التي تساهم نحو تحقيق أهداف التنمية االستراتيجية، وهو مدمج في خطط ومشايواءم

واالستثمارات المالية فيها
28

يعترف الجمهور بالسلطات كمزودة لخدمات قيمة وشفافة ال يشوبها الرغبة بالظهور بصورة جيدة أمام األطراف الدولية 29

بصورة متساوية من الدعم االجتماعي االقتصادي ويتمتعون بالحرية لممارسة االعتماد على الذاتيتوفر للناجين الفرصة لالستفادة 30

وينظر إليها بأنها كذلك–خدمات العمل على إزالة األلغام والفوائد بعد إزالة األلغام مقدمة بالتساوي لجميع لفئات المهمشة فعلياً  31


