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 !الشراكات  وتعزيز والمساعدة التعاون
٢٠١٩ لعام العالمي المؤتمر متابعة  

 الحرب  مخلفات  من  المتفجرات من وغیرها لألفراد  المضادة  األلغام  ضحایا  حقوق بشأن
https://bit.ly/CoopAssist-VA  

 

 معلومات أساسية 
 

 تأهیلهم، وإعادة  األلغام  ضحایا لرعایة المساعدة  تقدیم في  جهدها  قصارى  بذل " إلى  األطراف  الدول لألفراد المضادة  األلغام حظر  اتفاقیة  تدعو
الدل   سعت  وقد.  (VA) الضحایا مساعدة أنه على  االلتزام هذا تعریف تم ". األلغام لضحایا واالقتصادي  االجتماعي  الدمج  إعادة ذلك  في بما

 ."  لالتفاقیة األخرى  األهداف مع الحال  هو كما صرامة وال الدقة  بنفس " مساعدة الضحایا تنفیذ ضمان  إلى  األطراف
 

 مع یتماشى بما نطاقا   األوسع الوطنیة  القانونیة  واألطر والخطط   السیاسات في الضحایا مساعدة دمج بضرورة  الدول قبلت ، الهدف  هذا لتحقیق
  تحقیق  في  الفقر  من والحد والتنمیة  والتوظیف والتعلیم  الصحة تحسین لدعم المبذولة والجهود ؛  (CRPD)اإلعاقة ذوي األشخاص حقوق اتفاقیة

 . SDGs)(  المستدامة  التنمیة أهداف
 
  مخلفات   من  األخرى  والمتفجرات  األلغام  من  الناجین  من  كبیرة  أعداد  لدیها  التي  الدول  حددت   ،  ٢٠١٩  لعام  الشراكات  لتعزيز  العالمي  المؤتمر  في

  الخدمات  توفیر أمام ا  كبیر ا  تحدی  باعتباره" التمویل إلى صول الح  ونقص التقنیة الموارد  نقص  اآلخرین المصلحة وأصحاب  (ERW)الحرب

  الضحایا،   لمساعدة   المخصصة  باأللغام  المتعلقة  لألعمال   المحدودة  األموال  ضوء  في    أنه  على  عام  بشكل  المشاركون  اتفق".    لضحایال  والفرص
  اللجان  إحدى  في .  التنمیة و  الفقر من والحد  ، المعوقین حقوق  في  الفاعلة الجهات  مع  الشراكات تعزیز خالل  من ،  الموارد   حشد  المنطقي فمن

  األوروبي  واالتحاد   اإلنمائي  المتحدة  األمم   وبرنامج  والسنغال   وبیرو   النرویج  ذلك  في   بما  العروض   من مقدميالخبراء    قام  ،  المؤتمر   في   الخاصة 
  الدروسبالمشارکة ب  الوصول وإمكانیة باإلعاقة المعني المتحدة لألمم العام ألمینل الخاص المبعوث معبالتعاون  ، (HI) شمول وال واإلنسانیة

 .الضحایا مساعدة ل الموارد  على  للحصول الممارسات وأفضل  المستفادة
 

 من مالي بدعم( ISU) االتفاقیة تنفیذ دعم  وحدة ستستضیف ، النقص هذا  لمعالجة طرق عن للبحث سعیها في  الدول ودعم النقاش هذا لمواصلة 

 .األرضیة، األلغام من للناجین األفغانیة المنظمة المتحدثین الخبراء وسیتضمن. الضحایا مساعدة تمویل  حول عالمیة مناقشة  األوروبي االتحاد
 
  لتوقیع والعشرین الثانیة السنویة الذكرى  مع ا  أیض یتزامن والذي ، ٢٠٢٠ کانون األول  /دیسمبر ٤  في  اإلنترنت  عبر الحدث عقدتم سی 

  مساعدة  لجنة رئیس  ویدیره ، بهولندا االتفاقیة  ورئیس األوروبي االتحاد الحدث وسیفتتح. ١+  جرینتش  بتوقیت ١٥:٠٠ الساعة  في  ، االتفاقیة
  مجال  في   نالمتخصصو نالممارسو. كولومبیا ، والمساعدة  التعاون بتعزیز المعنیة اللجنة  رئیس  قدمها التي االستنتاجات مع ، تایلند ، الضحایا

و  المعاقین حقوق  سیتم  . واإلسبانیة  والفرنسیة واإلنجلیزیة العربیة  اللغة من الفوریة  الترجمة توفیر سیتم.  للحضور مدعوون   الضحایا مساعدة 
التسجیل عند الخبرات  لتبادل  الكلمة أخذ طلب أو  سؤال  إلرسال  مدعوون المهتمون المشاركون . اإلشارة لغة توفیر   

https://bit.ly/CoopAssist-VA. 
 

 المناقشة  توجه   التي واألسئلة المالحظات 
 

  على  عمل سی   والذي   الحسین  زید   رعد  مرعد  األمیر   الملكي   السمو   صاحب   الشراكات   تعزيز   مؤتمر   رئیس   قدمها  التي  االستنتاجات   بعض  یلي   فیما
 ،  کانون األول  / دیسمبر ٤ مناقشة  متابعة/   توجیه

 
  ، المجتمع مستوى  على  الخدمات  مقدمو  یتأثر. والمطالب  االحتیاجات  لتلبیة  المتاحة  الموارد  تكفي  ال ، الحاالت  من  كثیر في  أنه  الواضح من .1

  األجل   طویل   مستدام  تمویل  إلى   حاجة  هناك.  التمویل  في   الفجوات  لتغطیة  احتیاطیات  لدیهم  یكون  ما  ا  نادر  حیث   ،  الناجین  جمعیات  ذلك  في  بما
 التمويل؟  لهذا   جذابة منظمة أو  دولة  يجعل  الذي  ما  بذلك؟  القيام  يمكن  كيف . والفرص الخدمات  على  والناجین الضحایا حصول  لضمان

 
  الخطوات  هي  ما. والمساعدة  التعاون آفاق  بتحدید األمر  یتعلق عندما تؤدیه  دور  المساعدة  تناشد التي والمنظمات األطراف  الدول  لجمیع .2

 المنظمات؟  أو  الدول  تتخذها  أن  يمكن  التي   األولى
 

  ؛  أوسع  مجاالت  مع  الشراكات  خالل  من:  ذلك  في  بما  مبتكرة  مناهج  استكشاف  یمكن  ،  الخدمات  تقدیم  مسؤولیة  الحكومة  عاتق  على  تقع بینما .3
  الخدمات   تقدیم  في   الفجواتسد    دعم  في  الشركات /    الخاص  القطاع   إشراك  خالل  ومن  ؛  اإلقلیمیة  موال األصنادیق    إمكانات   استكشاف  خالل   من

  في  لالندماج يمكن  كيف الجيدة؟ األمثلة  بعض هي ما. اإلنسان حقوق واحترام االجتماعیة المسؤولیة تعزیز ذلك في بما األخرى والفرص
 األلغام؟  من المتضررة المجتمعات  تحتاجها  التي الضرورية  الموارد  توفير  استمرار ضمان   في  يساهم   أن  ا  أکثر إتساع  مجاالت 

 

  القيام   ضمان  والمنظمات   للدول  يمكن   كيف.  التمییز  وعدم  الحقوق  مبادئ  مع  یتماشى  بما  استثمارها  یجب  ،  التمویل  مصادر  عن  النظر  بغض .4
 صحيح؟  بشكل  بذلك

http://www.apminebanconvention.org/
https://bit.ly/CoopAssist-VA
https://bit.ly/CoopAssist-VA


2 

 

  التي  المنظمات قدرات بناء وكذلك ، اإلعاقة  ذوي األشخاص من وغیرهم الناجین یشمل الذي اإلنمائي التعاون تشجیع بمكان األهمیة من .5
.  األموال   استخدام  بشأن  المساءلة  وتعزیز  ،  اإلعاقة   ذوي  األشخاص   ومنظمات  الناجین  شبكات   مثل  تمثلهم  التي  المنظمات  من  الناجین  مثل  تمثلهم

 بها؟  وترحب  المانحة  الجهات   تتخذها  أن  يمكن  التي  المساءلة تدابير هي  ما المشتركة؟ المشاريع  هذه  وجود   على الجيدة  األمثلة هي  ما
 

.  اإلقلیمي  التعاون   لمتابعة   الفرص  مختلف   بالنظر في   منفصلة   إقلیمیة   مناقشة   مجموعات   في   ن وجتمعالم  المندوبون  قام   ، "  الشراكات   تعزیز"  في .6
 : التالیة  التعاون نماذج كل أو بعض تطبیق  أو تطویر طریق  عن إما  شموال   أكثر مساعدة  تحقیق یمكن أنه على  هؤالء اتفق وقد
 
 ؛  اإلقلیمیة المنظمات  مع والروابط   اإلقلیمي التعاون تعزیز .أ

 ؛  الموارد لتعبئة إقلیمیة( صنادیق )  صندوق. ب
 ؛  والخاص  العام القطاعین بین شراكات .  ج
 ؛  الجنوب بلدان  بینفیما   التعاون. د
 ؛  األفكار  وتبادل  الجیدة والممارسات  الخبرات لتبادل آلیات . ـه
 ،  و  ؛ التدریب ومتابعة الخدمات مقدمي تدریب  فرص   تعزیز. و
 . CRPD  - اإلعاقة ذوي  األشخاص حقوق  واتفاقیة  SDG -المستدامة  التنمیة أهداف  أجندة خالل من  الضحایا مساعدة ضمان.  د

 
 ؟ إبرازها  يمكن الجهود  لهذه  جيدة  أمثلة  هناك  هل


