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العام لألمين الخاص المبعوث  مع عالمي  حوار : الشراكات تعزيز  

الوصول  وإمكانية  اإلعاقة  بشأن  المتحدة لألمم  
الحرب مخلفات من المتفجرات من وغیرها لألفراد المضادة األلغام ضحایا لحقوق العالمي المؤتمر متابعة  

https://bit.ly/GlobalConversationVA 

 
 تأهیلهم، وإعادة  األلغام  ضحایا لرعایة المساعدة  تقدیم في  جهدها  قصارى  بذل " إلى  األطراف  الدول لألفراد المضادة  األلغام حظر  اتفاقیة  تدعو

الدول   سعت  وقد. (VA) الضحایا مساعدة أنه على االلتزام هذا تعریف تم". األلغام لضحایا واالقتصادي االجتماعي الدمج إعادة ذلك في بما

  لدیها  التي للدول  بالنسبة ف  ."  لالتفاقیة األخرى  األهداف  مع الحال  هو  كما صرامة وال  الدقة  بنفس " أن هذا اإللتزام یتم تنفیذه ضمان  إلى  األطراف 

  ذوي  األشخاص حقوق  اتفاقیة بموجب بااللتزامات للوفاء تنفذها التي تلك  مع الضحایا مساعدة  جهود تزامن یستلزم ذلك فإن ، األلغام ضحایا
 . (SDGs)  المستدامة التنمیة أهداف  وتحقیق  (CRPD) اإلعاقة

   
  الضحایا   لمساعدة  التزاماتها  تنفیذ  على  التأكید  األطراف  الدول  أعادت  حیث  ، (OAP) أوسلو  عمل   خطة  خالل  من  هذه  التآزر  أوجه   تشجیع  تم  وقد

  جهود   بذل "  إلى   األطراف   الدول  أوسلو  عمل   خطة  تدعو  كما "  التمییز  وعدم  والشمول   الجنسین   بین  والمساواة   اإلنسان  حقوق   احترام  أساس   على"
 ".اإلعاقة ذوي األشخاص   حقوق  التفاقیة  الصلة ذات  األحكام  مع یتماشى بما...  القطاعات  متعددة

 
  وحدة   ستستضیف   ،   التآزر   أوجه   تعزیز  ولزیادة   ،   االتفاقیة   على   للتوقیع   والعشرین  الثانیة  والذكرى   اإلعاقة   ذوي  لألشخاص   العالمي   الیوم   بمناسبة

 المعني المتحدة  لألمم  العام  لألمین الخاص المبعوث  مع  عالمیة افتراضیة  محادثة األوروبي االتحاد من مالي بدعم  (ISU) االتفاقیة تنفیذ دعم

 .١+  جرینتش بتوقیت  ١٣:٣٠ الساعة ٢٠٢٠ کانون األول  /دیسمبر ٣ في  رییس  سیسترناس  سولیداد ماریاالسیدة  الوصول  وإمكانیة  باإلعاقة
 

، مساعدة   الشراكات  لتعزیز العالمي المؤتمر بعد ، والمنظمات الدول عنها أعربت التي االهتمامات على الخاص المبعوث مع المحادثة ستبني
  في والحمایة  والسالمة  الضحایا مساعدة حول  ٢٠٢٠ لعام  الدورات  بین ما  اجتماعات مناقشة  وجلسة  ، ٢٠١٩ لعام  اإلعاقة  وحقوق  الضحایا

 .الخاص المبعوث وخبرة  مساهمة من كالهمااستفاد و ،اإلنسانیة الطوارئ  حاالت و  المخاطراألوضاع المحفوفة ب 
 

  مخلفات  من األخرى والمتفجرات  األلغام  ضحایا رفاهیة ضمان في  مكانة لها أن حیث ، لالنضمام مدعوة المهتمة والمنظمات الدول  وجمیع
.  للحضور الضحایا مدعوون     مساعدة و  المعاقین  حقوق   مجال   في  ن المتخصصو  الممارسون .  اآلخرین  مع   المساواة  قدم   على   منها  والناجین  الحرب 

 المهتمون  المشاركون.  النصي  والشرح  اإلشارة  لغة  ضمان  سیتم.  واإلسبانیة  والفرنسیة   واإلنجلیزیة  العربیة  اللغة  من  الفوریة  الترجمة  توفیر  سیتم
 .التسجیل عند الخبرات لتبادل الكلمة  أخذ طلب  أو سؤال إلرسال  مدعوون

  
 ، التالیة  باألسئلة المحادثة توجیه سیتم

 
 اإلعاقة؟  ذوي  األشخاص حقوق   واتفاقیة الضحایا مساعدة بین ، اً وعملی اً نظری  ، التكامل أوجه  هي ما .1

 
  واستراتیجیات  التنمیة خطط  تشمل  نطاقاً   أوسع أطر في ُتدمج أن ینبغي الضحایا مساعدة أن واسع نطاق على اآلن به المعترف من .2

  الخطوات   هي  ما .  باإلعاقة   المتعلقة   والبرامج  والهیاكل   السیاسات   في  الضحایا  مساعدة   إدراج  الشائعة  الممارسات  ومن .  الفقر  من   الحد
 ؟نطاقاً  أوسع وطنیة  أطر في الضحایا  لمساعدة  الفعال  اإلدماج  لضمان تطبیقها الدول على یتعین التي الُنهج أو

 
  من  الناجون فیهم بمن اإلعاقة  ذوي  األشخاص حقوق  لتلبیة األدوات هذه من  لالستفادة اً أیض الدولي المجتمع یفعله  أن یمكن الذي  ما .3

 األلغام؟
 

  بذل تم حین في ، ذلك ومع ؛ الضحایا ومساعدة  اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق  اتفاقیة من كل محور هما لشمولوا الوصول إمكانیة .4
  ،  والشمول  الوصول  إمكانیة فهم ونقص  ، الموارد  ندرة  مثل تحدیات  مالحظة یتم ما اً غالب  ، الصدد  هذا في  الجهود  من العدید

/   المتأثرة البلدان على ونهتقترح الذي  ما ، االعتبار في التحدیات هذه أخذ مع. السیاسي االهتمام  إلى االفتقار/   المتنافسة واألولویات
 ؟ والشمول الوصول  إمكانیة لضمان به القیام النامیة
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