
 

 

 

 

 

 

 

 

 اتــــــــــــــــــراكــــــــــــــز الشـــــــــــزيـــــــــــــتع

ضحايا األلغام املضادة لألفراد و لساعدة امل بشأن تقديممؤتمر عاملي 
 من مخلفات الحرب وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة األخرى  املتفجرات

رةعمان، األردن  ر  ١٢-١٠ من خالل الف  ٢٠١٩ أيلول/سبتم



رها ا وإنتاجها ونقلها وتدم  اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد وتخزي
 
 

 

ـــى اتخـــاذ إجـــراءات ١٩٩٧ـــي عـــام  ـــي متعـــدد األطـــراف لـــم يســـبق لـــه مثيـــل ودعـــا إ ـــي تعـــاون دو ي  ، كانـــت اســـتجابة املجتمـــع الـــدو
ن، وافقت حازمة لتخليص  ى ١٦٤العالم من األلغام املضادة لألفراد. ومنذ ذلك الح   :دولة ع

 

ــــ تقتــــل أو تشــــوه " ا هــــذه األلغــــام املضــــادة لألفــــراد، وال ــــ تســــب وضــــع حــــد للمعانــــاة والخســــائر ال
ـــــوق  ن األبريــــاء العــــزل، وال ســــيما األطفــــال، وتعـ م مــــن املــــدني مئــــات األشــــخاص كــــل أســــبوع، وأغلــــ

ـــــم واملشــــردين داخلًيــــالتنميــــة االقت ــــى بالدهـ ن إ ـــــودة الالجئــــ ــــر، وتحـــــول دون عـ ــــى صــــادية والتعم ا إ
ن بعد وضعها  ".ديارهم، ولها عواقب وخيمة أخرى تستمر طوال سن

 

ى ٦٫٣تنص املادة    أن:  ع
 

ي وضع يتيح لها تقديم املساعدة" رهـا ، تقوم كل دولة تكون  مـن أجـل رعايـة تأهيـل ضـحايا  بتوف
ي واالقتصــــادي ومــــن أجــــل بــــرامج  بمخــــاطر األلغــــام.  التوعيــــة األلغــــام وإعــــادة إدمــــاجهم االجتمــــا

ــي جملــة أمــور، مــن خــالل منظومــة األمــم املتحــدة، أو املنظمــات أو  ويمكــن تقــديم هــذه املســاعدة، 
صــــليب األحمــــر الدوليــــة، أو املؤسســــات الدوليــــة أو اإلقليميــــة أو الوطنيــــة ذات الصــــلة، أو لجنــــة ال

ي الـــذي يضـــمها، أو منظمـــات  الجمعيـــات الوطنيـــة للصـــليب األحمـــر والهـــالل األحمـــر واالتحـــاد الـــدو
ى أساس ثنائي ر حكومية أو ع  ".غ



 

ىي ي مجال حقوق تعزيز الشراكات" مؤتمر  س ن  راء الوطني ر الخ ى توف ومساعدة الضحايا وصناع القرار  األشخاص ذوي اإلعاقة" إ

م الناجون من األلغام  - واألشخاص ذوي اإلعاقة  ستكشاف التحديات واملمارسات الجيدة ملواءمة الجهود من الفرص ال  مزيد منو -بمن ف

ن من ا ي إطار االتفاقية املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي أجل تلبية االحتياجات وضمان حقوق الناج ي الجهود املبذولة  أللغام، باإلضافة إ

ى تحقيق أهداف التنمية املستدامة (CRPD) اإلعاقة   .(SDGs) وتلك الجهود الرامية إ

 

ن ، هو مؤتمر برئاسة تعزيز الشراكات ر مرعد بن رعد بن زيد الحس رة من بو صاحب السمو امللكي األم ي الف - ١٠استضافه االتحاد األوروبي 

ر  ١٢  .(ISU) من وحدة دعم تنفيذ االتفاقية في عمان، األردن، ويحظى بدعم  ٢٠١٩أيلول/ سبتم

)، الذي اعتمده مجلس االتحاد األوروبي ليساند الجهود ال تبذلها ٢٠١٧/١٤٢٨("  يجري فـي سيــاق القرار رقم تعزيز الشراكاتمؤتمر "

 .الدول األطراف لتنفيذ اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ــــــــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــويـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــدول املحتــ ــ ــ ــ ــ   جـ
 
 

ي ملحــــــامــرنبــال  ..............................................................................ـــــــــة ج 

٣  

رنامج املشروح   ٤............................................................................  ال

 ......................................................................ة املناقشات اإلقليمي

٩٫٣٠  

  ٢٢ .............................................................................. الزيارات امليدانية

  ٣٦......................................................................................  تواريخ هامة
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

رهم من األشخاص ذوي اإلعاقة ربية سالٌم لكم ِمن كمباال حيث اجتمع الناجون من األلغام وغ لحضور اجتماعًا وطنيًا ألصحاب املصلحة مع وزارات ال
رويج واالتحاد األورو  ر الحكومية وال ى جنب مع املنظمات غ بي وذلك لبدء والتعليم والصحة والشئون الجنسانية والعمل والتنمية االجتماعية، جنًبا إ

ي مجال اإلعاقة. وقد ُقدم الحوار الوط ألصحاب املصلحة تحت رعاية االتحاد  عملية وضع سياسة وطنية جديدة بشأن اإلعاقة وخطة عمل وطنية 
 .األوروبي
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ن من األلغامحقوق #    حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة#    تعزيز الشراكات#  الناج
  

رنام  ي ملــــــــــال ةــــــــــحــــــــــج   ١
ر ١٢الخميس  سبتم ر ١١األربعاء    سبتم ر ١٠الثالثاء    سبتم   

صباحاً  ٣٠:٨الساعة   
             أصوات اإلدماج 

 غرفة: رواق               

صباحًا ٣٠:٨الساعة   
             أصوات اإلدماج 

               غرفة: رواق 

  صباحاً  ٠٠:٠٩صباحًا وح ٠٠:٨من الساعة 
الحضور  تسجيل  
رواقغرفة:   

 
  

  صباحاً  ٠٨:٤٥الساعة 
  ى الجلسة العامة من الجلسات املوازية لليوم تقديم تقريًرا إ

  السابق

 
  صباحاً  ٣٠:١٠صباحًا وح  ٤٥:٠٨من الساعة 

 رامج من  |  الجلسة العامة الثانية صياغة السياسات وال
  خالل جمع البيانات

  رواقغرفة: 

  صباحاً  ٠٠:١٠صباحًا وح  ٠٠:٠٩من الساعة 
 حفل افتتاح الجلسة  

 رواقغرفة: 

  صباحاً  ٠٠:١١صباحًا وح  ٣٠:٠٩من الساعة 
  ي البلدان  |الجلسة العامة الثالثة ن التأهيل  تحس

  املتضررة من األلغام
  رواقغرفة: 

  

  صباحاً  ١٥:١٠صباحًا وح  ٠٠:١٠من الساعة  
 رنامج   ملحة عامة عن ال

  رواقغرفة: 

جلسات موازية -ظهًرا   ٣٠:١٢صباحًا وح  ٠٠:١١من الساعة   
  ر! هل يمكن  |الجلسة املوازية الخامسة قياس التأث

 قياس املساعدة والحقوق؟
  اباديغرفة: 

 ؛  | الجلسة املوازية السادسة ن الدعم النفس تحس
 األقران ناالستفادة من  الدعم ب

  غرفة: رواق

جلسات موازية -ظهًرا  ٣٠:١٢صباحًا وح ٠٠:١١من الساعة   
 ن  | الجلسة املوازية الثالثة ي عن أحد؛ تحس عدم التخ

ي واالقتصادي اإلدماج   االجتما
  اباديغرفة: 

 الحد من فقدان األرواح  | الجلسة املوازية الرابعة
ن االستجابة للطوارئ والحماية   واألطراف؛ تحس

  غرفة: رواق

ظهًرا  ٣٠:١٢صباحًا وح  ٤٥:١٠من الساعة   
 ى ى أين نحن |   الجلسة العامة األو من أين أتينا ؟ إ

  ذاهبون؟ الحالة الراهنة ملساعدة الضحايا
  رواقغرفة: 

جلسات غداء عصًرا |   ٠٠:١٤وح  ظهًرا ٣٠:١٢من الساعة 
 العمل املوازية

 
فرص للتعاون اإلقليمأسيا:   
اتريومغرفة:   

 
فرص للتعاون اإلقليمأمريكا الالتينية:   

اتريومغرفة:   
 

فرص للتعاون اإلقليمأوروبا:   
اتريومغرفة:   

 
فرص للتعاون اإلقليمالشرق األوسط وأفريقيا الشمالية:   

 غرفة: برج الحمام
 

رى  فرص للتعاون اإلقليم: أفريقيا جنوب الصحراء الك  
  غرفة: برج الحمام

  عصًرا ١٤:٠٠وح  ظهًرا ١٢:٣٠من الساعة 
  (تناول وجبة الغداء، ال توجد جلسات) 

  
  
مساًء | زيارات ميدانية  ١٧:٣٠وح  عصًرا ١٤:٠٠من الساعة  

  موازية
  
  )عن طريق التسجيل فقط(
  

ن؛األردنية اللجنة الوطنية    لأللعاب األوملبية للمعوق
  منطقة املدينة الرياضية، شارع الرياضةاملوقع: 

  
  اإلعاقات ذوي اللجنة الهاشمية للجنود 

  املدينة الطبيةاملوقع: 
  

ر بوبي تشارلتون للدعم والتأهيل/ مركز آسيا للعالج  مركز الس
ي/ آسيا للتدريب    "ADT" امل والتطوير اإلداري الطبي

؛ الطابق ٨٥شارع وصفي التل، شارع الجاردنز، مب رقم املوقع: 
  الثاني

  

جلسات غداء العمل |   عصًرا ٠٠:١٤وح  ظهًرا ٣٠:١٢من الساعة 
 املوازية

 
تحديات التعاون اإلقليمأسيا:   
اتريومغرفة:   

 
تحديات التعاون اإلقليمأمريكا الالتينية:   

اتريومغرفة:   
 

تحديات التعاون اإلقليمأوروبا:   
اتريومغرفة:   

 
تحديات التعاون اإلقليمالشرق األوسط وأفريقيا الشمالية:   

 غرفة: برج الحمام
 

رى  تحديات التعاون اإلقليم: أفريقيا جنوب الصحراء الك  
 غرفة: برج الحمام

 

مساًء   ١٥:١٥وح  عصًرا ٣٠:١٤من الساعة   
ى الجلسة العامة من الجلسات املوازية السابق   ةتقديم تقريًرا إ

  غرفة: رواق
  

 
مساًء   ٤٥:١٦وح  مساءً  ١٥:١٥من الساعة   

  !الشراكات: التعاون واملساعدة؛ تعزيز العامة الرابعة الجلسة
  غرفة رواق

جلسات موازية -مساًء   ٠٠:١٦وح  عصًرا ١٥:١٤من الساعة    
ي سياسات وبرامج  ى : تعزيز دمج مساعدة الضحايا  الجلسة املوازية األو

 وطنية أوسع نطاقاً 
 غرفة: باديا

 
ي صلب  ي والتنوع  الجلسة املوازية الثانية : وضع اإلدماج والنوع االجتما

 الجهود
 غرفة: رواق
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مساًء   ٣٠:١٧وح  مساءً  ٤٥:١٦من الساعة   
ر ألوسلو  ي التحض   ماذا بعد؟ لو. بعد أوس وماشراكات 

  غرفة: رواق

مساًء   ١٥:١٧وح  مساًء ٠٠:١٦من الساعة    
 تقديم تقارير الجلسات املوازية

 غرفة: رواق
مساًء ٠٠:١٩ الساعة   

  حفل استقبال رئيس االتفاقية
رزاملضيف:  ر تون أل سعادة السف  

رويجية    السفارة امللكية ال

  شارع عبد املجيد العدوان، عبدون  ٢١رقم املوقع: 
  

مساًء ٠٠:١٨ الساعة  
والعشاء االستقبالحفل   

االتحاد األوروبي املضيف:   
  اململكة األردنية الهاشمية

  

  شرفة برج الحماماملوقع: 
ركونتيننتال    فندق ان

  

رنامج     ال
    
ر ١٠الثالثاء      سبتم

    صباحًا ١٠:٠٠صباحًا وح  ٠٩:٠٠من الساعة 
  )ERWحفل افتتاح رفيع املستوى: إدراك حقوق ضحايا األلغام املضادة لألفراد واملتفجرات األخرى من مخلفات الحرب (.١

  
ر مرعد بن رعد بن زيد  نصاحب السمو امللكي األم   الحس

  االردنالوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل،  الهيئةرئيس مجلس إدارة 
  املبعوث الخاص لالتفاقية ورئيس تعزيز الشراكات

  
ر من عقد ونصف ي عمل االتفاقية ألك حيث ترأس صاحب السمو امللكي االجتماع الثامن  ؛شارك صاحب السمو امللكي 

ي عام ٨MSPللدول األطراف ( ى شواطئ البحر امليت  ، وقد شغل منصب املبعوث الخاص لهذه االتفاقية منذ عام ٢٠٠٧) ع
ي املسائل املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وقد شغل منصب رئيس ٢٠٠٩ ر مرعد بنشاط كذلك  . شارك األم

ارة اللجنة الوطنية األردنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل، ورئيس اللجنة الهاشمية للجنود ذوي اإلعاقات؛ ورئيس مجلس إد
ى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.   املجلس األع

 
  

  
  
  

ر    ماريا هادجيثيودوسيو ةسعادة السف
ر    وفد االتحاد األوروبي لدى اململكة األردنية الهاشمية ةورئيس ةسف

  
رة املعينة حديًثا.  ي السف رفة عملت مع وزارة الخارجية اسعحيث إن ماريا هادجيثيودوسيو  رة دبلوماسية مح دة السف

رص لدى االتحاد األوروبي رة/ نائبة املمثل الدائم لق رص، وكانت سابًقا السف   .ومكتب رئيس ق

  
ر   هانز براتسكار /سعادة السف

ي جنيف رويج لدى األمم املتحدة  ر ال   سف
  ومؤتمر أوسلو االستعرا االتفاقيةرئيس 

  
ي وزارة الشؤون  اعات وعمليات بناء السالم  رًا ومستشاًرا خاًصا ملنع نشوب ال ي جنيف، كان هانز براتسكار سف قبل تعيينه 

رويجية. كما شغل  ي سريالنكا. الخارجية ال رويجية  ي السفارات ال ر  ي وزارة الشؤون الخارجية وسف سعادته منصب وكيل وزارة 
يا. ي واشنطن العاصمة وكينيا والصومال ومال ى ذلك، عمل    باإلضافة إ

  

رناس رييس     ماريا سوليداد سيست
ن العام لألمم املتحدة املع باإلعاقة  ن.املبعوث الخاص لألم ر التسهيالت للمعاق   وتوف

  
رناس رييس رئيسة لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ( ي، كانت ماريا سوليداد سيست ن الحا ). كما حصلت CRPDقبل التعي

ى الجائزة الوطنية لحقوق اإلنسان ( ي القانون (تخرجت مع مرتبة الشرف العليا) ٢٠١٥-٢٠١٤ع ى شهادة  ي حاصلة ع ). و
ي ا ر  ي املحكمة وماجست ى لقب محامي  ي، وحصلت ع لعلوم السياسية من الجامعة البابوية يونيفرسيداد كاتوليكا دي تشي

  العليا.
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  تون شاناريث
  حملة كمبوديا لحظر األلغام األرضية

  
رهم من األشخاص ذوي اإلعاقة  دعاة منذ أمد بعيد منتون تشاناريث ُيعد  ن من األلغام وغ وأحد رواد حركة ، حقوق الناج

ي عام  ي مؤتمر أوسلو، ومنذ ذلك ١٩٩٧األلغام األرضية.  ي حفل جائزة نوبل للسالم  ن من األلغام  ، مّثل تون تشاناريث الناج
رًا للحملة الدولية لحظر األلغام األرضية. يقود تون تشان ن عمل سف ي الح اريث مشاريع إعادة التأهيل واإلدماج االجتما

ي سيام ريب، كمبوديا. ن  ن اليسوعي ي الحملة الكمبودية لحظر خدمات األلغام األرضية/ الالجئ   واالقتصادي 

  

  

  

رنامج     ال
  دانالمي عمرو بشارو 

ر دائرة    تليفزيونية)رئيس لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (ع
  

ي ٢٠١٨منذ عام  ، أصبح دانالمي عمرو بشارو رئيس لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ال تدعم الدول األطراف 
ى الحقوق. وقد شغل منصب مدير جمعية الرعاية  ي تنفيذ الصكوك القائمة ع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

ر من عقدين، -األنجلو ن ألك رية للمكفوف ي القانون (مع مرتبة الشرف) من جامعة نيج ر  ى درجة املاجست وحاصل ع
ريدج.   كام

  

  
  
  
  
  
  

    
  إحياء ذكرى: آية أغابي، مؤسس "األردن املهيأ"

  
  
  
  
  
  
  

ي جميع  ي عمان والوجهات السياحية  ا  توفر هذه املنظمة األردنية معلومات عن جميع األماكن ال يمكن الوصول إل
ى أماكن عملهم ومنازلهم.أنحاء  ن الوصول إ   األردن، وتعمل مع الشركات واملؤسسات األخرى واألفراد لتحس

  
ي أعادت آية  ي جامعة كاليفورنيا  ا  ى األردن بعد دراس ا هذه املؤسسة، إ ي القوة الخالقة ال تقوم عل غابي، و

ر  ي بالواليات املتحدة األمريكية، لغرس التغي رك ا ب  يتمكن جميع األشخاص ذوي اإلعاقة من االستمتاع بما حف
  يقدمه األردن.

  
ي تُ  ر متوقع  ة. ونحن ٢٠١٩أغسطس  ١٩وفيت آية أغابي بشكل غ ى هذه اللوحة املم . وكان من املقرر أن تنضم إ

ا الهائل ونكرمها. رف بإر   نع
   

 ١٠:١٥صباحًا وح  ١٠:٠٥من الساعة 
  صباحاً 

  

  
رنامج  .٢   ملحة عامة عن ال
  

ي نصا ا ويضعوها  ي نصا م وسيعّرفون الجمهور ماذا يمكن أن نتوقع من ثالثة أيام من العمل، وكيف ستكشف األشياء؟ قابل مقدمي العروض الذين سيضعون األمور 
ى التقنيات الجديدة ال توفر مساحة للتعليقات الفورية املعروفة باسم   ا. افتح متصفح هاتفك واكتب Sli.doع وقدم رأيك  ٨٢٦٠، وأدخل الرمز #sli.do. تعّرف عل

ا. ال توجد تطبيقات  يلهابشأ   .يمكن ت
      

    العميد الركن (املتقاعد) محمد بريكات
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  ، االردن)NCDRالوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل ( للهيئةاملدير الوط 
  

) منذ مايو NCDRاملدير الوط للجنة الوطنية األردنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل (يشغل محمد بريكات منصب 
ر تابعة لسالح الجو امللكي األردني ملدة ل. وكان طياًرا ٢٠٠٥   .الركن عاًما ومن ثم تقاعد برتبة العميد ٢٩طائرة هليكوب

  
  
  
  
  
  
  

  خوان كارلوس روان  
  التابعة التفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد)، ISUمدير وحدة دعم التنفيذ (

  
راتيجية واإلحاطات اإلعالمية  بصفته مدير األمانة الفنية لالتفاقية، يقدم خوان كارلوس روان املشورة االس

ي  ى الدول األطراف. وكان خوان كارلوس روان مسؤواًل أيًضا عن التطوير الفع رها من الخدمات إ واالتصاالت وغ
ي الخارج، وعن لالجتماع ر الرسمية الخاصة باالتفاقية، والدعم اإلمدادي لالجتماعات عند عقدها  ات الرسمية وغ

  قيادة عمل موظفي وحدة دعم التنفيذ خالل هذه املؤتمرات.

 

  

  

 

رنامج     ال
    
ر ١٠الثالثاء      سبتم

  ظهًرا ١٢:٣٠صباحًا وح  ١٠:٤٥من الساعة 
  

  

ىالجلسة .٣   العامة األو
  

ى أين نحن ذاهبون؟ الحالة الراهنة ملساعدة الضحايا   من أين أتينا ؟ إ
  

راف باحتياجات ضحايا  ٢٠، تحتفل اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد بمرور ٢٠١٩ي عام  ي االع ى بدء نفاذها. حيث كانت هذه االتفاقية بمثابة أداة رائدة  عاًما ع
ن.  رجمة أحكام مساعدة الضحايا (وخاصة املادة سالح مع رين من الجهود املبذولة ل ى تحديد ٦٫٣وستستعرض الجلسة العقدين األخ ى أيًضا إ ي. وستس ى واقع عم ) إ

رهم من األشخاص ذوي اإلعاقة. ن من األلغام وغ ن معالجة حقوق واحتياجات الناج   التحديات الرئيسية املتبقية لتحس
  

ي األسئلة التالية: للقيام بذلك،   ستنظر اللجنة 
  

ن من األلغام؟ .١ ى تنفيذ وعد االتفاقية للناج ى أي مدى وصلنا إ  إ
ي عالم اليوم؟ .٢ ا  ي حالة مساعدة الضحايا وما مدى أهمي  ما 
امات بمساعدة الضحايا؟كيف غّ  .٣ ي لحقوق اإلنسان املشهد الذي ننفذ فيه ال  ر القانون الدو
ي تنفيذ  .٤ ي التحديات الرئيسية ال ال تزال قائمة  ى جهود الما   مساعدة الضحايا؟الرامية إ
ي السنوات الخمس املقبلة بعد مؤتمر  .٥ ي ما الذي يمكن تحقيقه    أوسلو ؟ املراجعة 
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  رئيس الجلسة:
  

ي، وأستاذ  ن رذرفورد، مدير مركز االستقرار واالنتعاش الدو   العلوم السياسية بجامعة جيمس ماديسون الدكتور ك
  

ن من األلغام األرضية ( ن رذرفورد هو أيًضا املؤسس املشارك لشبكة الناج ي مجال تقنيات مساعدة LSNك ) وال كانت رائدًة 
رة وأطراف صناعية.ضحايا الحرب، حيث تزود هذه الشبكة اآلالف ممن بُ    رت أطرافهم بأدوات توجيه نظ

  
ى جائزة نوبل للسالم  ي التحالف الحائز ع ن رذرفورد من دعاة الحظر العالم لأللغام املضادة لألفراد وزعيم مشهور  ر ك ويعت

  العنقودية.األسلحة بشأن ذخائر  ٢٠٠٨الذي قاد اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد واتفاقية عام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رنامج     ال
    

    :املحاضرون

  
  
  

ن شارك  ر مرعد بن رعد بن زيد الحس ي قيادة أعمال  صاحب السمو امللكي األم ر من عقد من الزمان  ي عمل االتفاقية ألك
ي عام  ر مرعد  كما. ٢٠٠٩وقد شغل منصب املبعوث الخاص لهذه االتفاقية منذ عام ، ٢٠٠٧الدول األطراف  شارك األم

الوطنية إلزالة األلغام وإعادة الهيئة املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وقد شغل منصب رئيس مجلس إدارة  بالنشاطات
ى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.الهاشمية للجنود ذوي اإلعاقات؛ ورئيس املجلس األ  الهيئةالتأهيل، ورئيس    ع

 
  

  
  

ي أيًضا أحد كبار امل موريل مارشان ي جنيف. و ي التمثيل الدائم لبلجيكا لدى األمم املتحدة  سؤولة عن شؤون نزع السالح 
ي عام  ي لجنة مساعدة الضحايا التابعة لالتفاقية، وترأست اللجنة  ن  ي مجال . تتمتع السيدة مارشان ٢٠١٨املسؤول بخلفية 

ي لحقوق اإلنسان واملساعدات اإلنسانية الدولية.   القانون الدو

  



ي بغداد، العراق بمشاركة الوزارات ذات  الصلة واملديرياتسالٌم لكم ِمن الحوار الوط ألصحاب املصلحة حول مساعدة الضحايا الذي ُعقد 
 .اإلقليمية واملجتمع املدني وذلك من أجل بدء عملية صياغة خطة عمل وطنية جديدة لإلعاقة ومساعدة الضحايا
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ى تعزيز قابلية تشغيل إزالة  مارثا هورتادو ذه الصفة عملت ع رنامج الكولوم ملكافحة األلغام. و نائبة مفوض إزالة التلوث، ال

ي  ى أساس الحقوق. و ا مستشارة التلوث من خالل النهج القائم ع ي ذلك العمل كو ي اإلنساني بما  مناهضًا قويًا للقانون الدو
ى درجة الدكتوراه  للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر منذ ما يقرب من عقد من الزمان. وقد حصلت مارثا هورتادو ع

ي العام والعالقات الدولية. ي القانون الدو ا خلفية    ولد
  

  
ر قوةً  نيس كوغالنكانت األخت د ن عاًما املاضية رائدةً  ُتعت ى مدار الثالث ي ؛ي حركة األلغام األرضية ع حيث عملت أواًل 

ي مجال الدعوة لحظر األلغام. وتقود األخت دنيس  ي التسعينيات حيث بدأت عملها  ن  ن الكمبودي ن التايالندي مخيمات الالجئ
ي مجلس إدارة الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية واالئتالف  ي أيًضا عضو  ي كمبوديا، و ن  ن اليسوعي خدمة الالجئ

  ).ICBL-CMCالعنقودية (األسلحة ر املناهض لذخائ

  

    
  

ن واألشخاص  Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidadبتأسيس  خيسوس مارتينقام  (شبكة الناج
عاًما. تدعم مؤسسته ضحايا العنف املسلح  ١٧ذوي اإلعاقة)، بعد أن نجا من انفجار لغم عندما كان يبلغ من العمر 

ي مجال الدعوة، والدعم  ر املهارات والتدريب الالزم  ي املجتمع من خالل توف واألشخاص ذوي اإلعاقة إلعادة االدماج 
. لقد ي  البدني والنفس ى مساعدة الضحايا  جعله شغفه يتحدث أمام كونغرس الواليات املتحدة حول الحاجة إ

  مجتمعات ما بعد الصراع.

  

  

  

  

  

  

رنامج     ال
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 غداء العمل |  املناقشات اإلقليمية
    

ر ١٠الثالثاء      سبتم
    عصًرا ١٤:٠٠وح  ظهًرا ١٢:٣٠من الساعة 

  : تحديات التعاون اإلقليميالالتينيةأمريكا   سيا: تحديات التعاون اإلقليميآ
    

  غرفة: 

  : رئيس الجلسة
  اتريوم

  فياليوثن سيفاجناناسوثي
  مدير مركز مكافحة األلغام، سريالنكا

  غرفة: 
 رئيس الجلسة: 

  اتريوم
  مارثا هورتادو 

  كولومبيامدير مركز مكافحة األلغام، 

    
ى مندوبي الدول  ن بمناقشة يتم توجيه دعوة خاصة إ واملنظمات واألفراد املهتم

.   التحديات وأفضل املمارسات وتبادل األفكار حول التحديات ال تواجه التعاون اإلقليم
ن بمناقشة التحديات  ى مندوبي الدول واملنظمات واألفراد املهتم يتم توجيه دعوة خاصة إ

.وأفضل املمارسات وتبادل األفكار حول التحديات ال تواجه ا   لتعاون اإلقليم
    

ي الحضور وتطلب ية. إذا كنت ترغب  ي الحضور وتطلب ترجمة . إذا كنت اإلسبانية* سُتقدم هذه الجلسة بالكامل باللغة* سُتقدم هذه الجلسة بالكامل باللغة اإلنجل ترغب 

ي تقديم املساعدة لضحايا األلغام ومجال   (ZIMAC) "استضاف "مركز زمبابوي املع بمكافحة األلغام حقوق الوزارات الرئيسية املشاركة 
ن ه ذه األشخاص ذوي اإلعاقة مثل وزارة الخدمة العامة والعمل والرعاية االجتماعية وشؤون املرأة والشباب والرياضة. إن تعزيز الشراكات ب

بابوي" ي سياقات أوسع مثل وزارة العمل والصحة والرعاية االجتماعية يمكن أن يساعد "مركز زم (VA) الوزارات املختلفة ودمج مساعدة الضحايا
امات املتعلقة بمساعدة الضحايا بموجب االتفاقية ى الوفاء بفعالية تجاه االل  .ع
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ن ملعرفة ما إذا كان  ى التواصل مع املنظم ا، ير ية وإل ترجمة شفهية من اللغة اإلنجل
  يمكن تلبية هذا الطلب.

ن ملعرفة ما إذا كان يمكن تلبية اإلسبانية شفهية من اللغة  ى التواصل مع املنظم ا، ير وإل
  هذا الطلب.

    
  : تحديات التعاون اإلقليميالشرق األوسط وأفريقيا الشمالية  : تحديات التعاون اإلقليميأوروبا

    
  غرفة: 

 : رئيس الجلسة
  اتريوم

  ساسا أوبرادوفيتش 
  مدير مركز مكافحة األلغام، البوسنة والهرسك

  غرفة: 

 : رئيس الجلسة
  برج الحمام

  محمد بريكات
املدير للجنة الوطنية األردنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل ، 

  األردن
    

ن بمناقشة  ى مندوبي الدول واملنظمات واألفراد املهتم يتم توجيه دعوة خاصة إ
.   التحديات وأفضل املمارسات وتبادل األفكار حول التحديات ال تواجه التعاون اإلقليم

ن بمناقشة التحديات  ى مندوبي الدول واملنظمات واألفراد املهتم يتم توجيه دعوة خاصة إ
.   وأفضل املمارسات وتبادل األفكار حول التحديات ال تواجه التعاون اإلقليم

    
ية* سُتقدم هذه الجلسة بالكامل باللغة  ر ترجمة * سُتقدم هذه الجلسة بالكامل   .الصربية والكرواتية والبوسنية واإلنجل لها  شفهيةهذه الجلسة باللغة العربية، مع توف

ا. ية وإل   من اللغة اإلنجل

    

رى: تحديات التعاون اإلقليمي     أفريقيا جنوب الصحراء الك

  
  غرفة: 

 : الجلسةرئيس 

  برج الحمام
  شيال مويمبا 

  .االتفاقية املتعلقة بالذخائر العنقودية مدير وحدة دعم تنفيذ
  

ن بمناقشة  ى مندوبي الدول واملنظمات واألفراد املهتم يتم توجيه دعوة خاصة إ
.التحديات وأفضل املمارسات وتبادل األفكار حول التحديات ال تواجه التعاون    اإلقليم

  
ر * سُتقدم هذه الجلسة بالكامل  ية والفرنسية مع توف ن اإلنجل هذه الجلسة باللغت

ن.   شفهيةترجمة  ى كال اللغت   من/ إ
  
  
  
  
  

  

  

ر ١٠الثالثاء    سبتم

  مساًء   ١٦:٠٠عصًرا وح  ١٤:١٥من الساعة 
  

ى    .٤   الجلسة املوازية األو

ي سياسات    وطنية أوسع نطاقاً  وبرامجتعزيز دمج مساعدة الضحايا 

ي  اء من برامج إزالة لساعدة تقديم املتلعب مراكز اإلجراءات املتعلقة باأللغام دوًرا حيوًيا  ي العمل عقب االن ا  لضحايا، بالرغم من ذلك لن تستمر أغل
ن مساعدة  ى تضم ي إطار سياسات وخطط وأطر عمل وطنية أوسع نطاقً األلغام، وقد اتفقت الدول األطراف ع ا تتعلق الضحايا خارج هذه املؤسسات 

ى املدى  ي ضمان تلبية حقوق ضحايا األلغام ع الطويل بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والصحة والتعليم والتوظيف والتنمية والحد من الفقر، وبالتا
م تحقيًقا مستداًما.   وتحقيق متطلبا

ي قطاعات ومجاالت أشمل سوف ُيطلب من ومن أجل تح ى زيادة دمج مساعدة الضحايا  ي األسئلة التالية: املحاضرينقيق التوعية بالحاجة إ   النظر 

ن من األلغام سالٌم  لكم ِمن جوبا! اجتمعت هذه املجموعة من الناج
ي يوليو  ي جنوب السودان  لبدء  ٢٠١٩واألشخاص ذوي اإلعاقة 

ى املتعلقة باإلعاقة. وقد ُقدم الحوار  تطوير خطة العمل الوطنية األو
 .الوط ألصحاب املصلحة تحت رعاية االتحاد األوروبي



ي سياسات وبرامج أوسع نطاًقا"؟عمليً .١  ا، ما املقصود "بدمج مساعدة الضحايا 
ن من األلغام واألشخاص اآلخرين من ذوي  اإلعاقة بصفة مستدامةما األساليب املمكن تطبيقها لضمان تلبية حقوق واحتياجات  .٢  ؟الناج
رر هذا القلق؟ .٣ ي أطر عمل  أشمل، فهل يوجد ما ي ايد   يوجد يعض القلق املتعلق بفقدان الزخم بتنفيذ مساعدة الضحايا حيث ُتدمج بشكل م

ي حال وجوده، ما الذي يمكن تنفيذه للتعامل مع هذا األمر؟   و

  

  :لجلسةرئيس ا

ي،  ري بي يش ن  راء املتخصص رالياذوي اإلعاقة ومساعدة الضحايا، بريسبان،  األشخاص حقوق  أحد الخ   أس

رام حيث عملت ملدة تزيد عن  رة تحظى باالح ي خب ري بي ر ش ن من األلغام واألشخاص  ١٥تعت ي مجال الناج عام 
ي ذلك العمل ملدة خمس  ياآلخرين ذوي اإلعاقة بما  ي األمانة  برامج سنوات كمتخصصة  مساعدة الضحايا 

  وحدة دعم التنفيذبتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد، ال التابعةالفنية 
  

ي  ري برامج وباعتبارها متخصصة  ي الدول  نصائحمساعدة الضحايا، قدمت ش راتيجية للسلطات الحكومية  اس
دف ااملتضررة لتطوير خطط اإلجراءات املتبعة  نوتنفيذها وذلك  من  لتعامل مع حقوق واحتياجات الناج

ي عضوً  األلغام ري بي ي الجمعية واألشخاص ذوي اإلعاقة، وقد ُعينت ش راليةا  "لتقديم املساعدة اإلنسانية  األس
رامج املُ و ية لحظر األلغام األرضية من خالل الحملة الدول   قدمة ملساعدة الضحايا"من خالل ال

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

رنامج     ٢  ال
    

    :املحاضرون

  
  

رة ، ياحبيب خان زاز  ي اإلجراءات املتعلقة باأللغام ويرأس حاليً  ٢٧يتمتع بخ ي مركز تنسيق عام  ا قسم مساعدة الضحايا 
ي أفغانستاناإلجراءات املتعلقة  ن بما يتضمن  ،ا من هذه الصفةوانطالقً  .باأللغام  فهو يقدم الدعم لوزارة الدولة لشؤون املعاق

راتيجية مساعدة الضحايا واألشخاص ذوي اإلعاقة.   تطوير اس

  

  



    
ر  ، زوران جيسيك ن  خب ن القدماء املصاب ي البوسنة والهرسك وهو املسؤول عن مشاريع إعادة تأهيل املحارب ي وزارة األمن 

ر زوران عضوً  ن من األلغام. فضاًل عن ذلك، يعت ا باإلعاقة من خالل الرياضات واألعمال ال تعزز تلبية الحقوق اإلنسانية للناج
ي اتحادات ومؤسسات مختلفة تدعم الفعااًل  ي   تكامل وممارسة الرياضة داخل الدولة، كما يعمل منسق ملساعدة الضحايا 

  منظمة األشخاص مبتوري األطراف ومؤسس والعب وقائد متمرس لنادي الكرة الطائرة لألشخاص ذوي اإلعاقة "بانجا لوكا"

  

  

ن ي جينالدكتور وراوت سماثكل ي البعثة التايالندية الدائمة لألمم املتحدة  عن قضايا  -مع آخرين-يف وهو املسؤول ، يعمل 
ي وزارة الخارجية التايالندية من ى ٢٠٠٦عام  ذنزع السالح، ويعمل  ي دراسات شرق آسيا من درجة ، كما حصل ع الدكتوراة 

ي كالفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية ي جامعة ستانفورد    .قسم العلوم السياسية 

  

  

    

ي مجال  ٢٥ي مجال التنمية املحلية والدولية واألعمال اإلنسانية ملا يزيد عن ، عملت هوتنتوتكي لإي ي متخصصة  عام و
ى املشاركة واإلجراءات املتعلقة باأللغام ي والتنمية القائمة ع ي املجال اإلنساني  .اإلعاقة وإعادة التأهيل املجتم تعمل 

ي مدربة  ي أخصائية عالج طبي ي مساعدة الضحايا، و ي سياسة الحد من العنف املسلح ومتخصصة  والدمج كرائدة 
ي والدراسات املتعلقة بذوي اإلعاقة، فضاًل  ي إعادة التأهيل املجتم ر  ى درجة املاجست ا معلمة يوجا حائزة ع  عن كو

  معتمدة.

 
  

راوسالدكتور إي ي مكتب األمم املتحدة باألردن حيث يعمل كمقيم ومنسق للشؤون كي هارد س ر مستشاري حقوق اإلنسان  ، كب
ى مدار ما يقرب من عقدين من الزمن ي مكتب األمم املتحدة وعمل مفوضً ، اإلنسانية، وع ا سامًيا تقلد املناصب املختلفة 

ي وحقوق لحقوق اإلنسان وممثل للمفوض السامي لحقوق اإلنس ي القانون الدو ى درجة الدكتوراة  ي موريتانيا، وحصل ع ان 
  ، أملانيابوتسداماإلنسان من جامعة 

  

  

   
  

ي برنامج تطوير األمم شنكو، شأوكسانا لي ي التنمية وسياسات اإلجراءات املتعلقة باأللغام  تعمل حاليا كمتخصصة 
رنامج الذي يربط  ،الصفةا من هذه وانطالقً  .مكتب األزمات-املتحدة  فه تقدم املشورة املتعلقة بالسياسات ودعم ال

وتحظى  .اإلجراءات املتعلقة باأللغام بالتنمية وتحقيق أهداف التنمية املستدامة وتحقيق السلم واملصالحة والحوكمة
رنامج التنمية التابع لألمم املتحدة فيما  ي ل راتي ي إعداد إطار عمل اس يتعلق بالتنمية واإلجراءات املتعلقة بمكانة هامة 

  ٠)٢٠١٦باأللغام (

  

رنامج    ٢  ال
    
ر ١٠الثالثاء      سبتم

    مساًء  ١٦:٠٠عصًرا وح  ١٤:١٥من الساعة 
    

  الثانية املوازيةالجلسة .٥
  

يوضع اإلدماج والنوع  ي صلب الجهود االجتما   والتنوع 
  

ا وبالتحديد الدمج ومراعاة الجنس اتفقت الدول األطراف أن فعالية جهود  ى مجموعة من املبادئ األساسية الواجب مراعا مساعدة الضحايا يعتمد تنفيذها ع
ر هذه املبادئ أيضً  ي ظل شعار والتنوع، وتعت ن  ي حقوق اإلعاقة العامل ا بدوننا ."ا بمثابة دليل إرشادي ألعمال ممث ء عنَّ   " ال 



[ ١٢ ] 

  
ى  رامج الوطنية الواردة قيمة هذه املبادئ واألساليبومن أجل التأكيد ع ي األسئلة التالية: املحاضرينُيطلب من  ،ي السياسات وال   النظر 

  
رامج ذات الصلة و  .١ ي تطوير وتنفيذ السياسات  وال ن من األلغام واألشخاص ذوي اإلعاقة  اإلشراف ما الذي يعيق املشاركة الكاملة والهادفة للناج

ا؟  عل
ي .٢ ي بذل الجهود؟ ما  ن والتنوع  ن الجنس ي تطبيق الدمج واملساواة ب  مخاطر الفشل 
ي بذل الجهد؟ .٣ ن والتنويع  ن الجنس  كيف يمكن تقييم الجهود املبذولة لتقديم الدمج واملساواة ب
  ما الذي ُيطلب بذله من جهود متضافرة لضمان أفضل دمج وتحقيق تقدم يمكن تقييمه؟ .٤

  
  

  :رئيس الجلسة
  

ي منطقة آسيا واملحيط الهادئ، آبيا أكرم ، مؤسسة برنامج تبادل املواهب الخاص وتقود النساء متوحدي اإلعاقة 
ا اليونيسيف لألطفال ذوي اإلعاقة.   كما ترأس الشراكة العاملية ال أقام

  
ر آبيا مدافعة عاملية عن حقوق األشخاص  ى تنفيذ اتفاق ذوي اإلعاقةوتعت ية حقوق األشخاص من خالل عملها ع

ي الشؤون الجنسانية والتنمية الدولية من جامعة  ر  ى درجة املاجست ذوي اإلعاقة، وقد حصلت اآلنسة أكرم ع
  ، اململكة املتحدة.وارويك

  

  
  
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رنامج     ٢  ال
    

    :املحاضرون

  



[ ١٣ ] 

    

ي تشاد، ويشمل عبدواليمريم  ي املفوضية العليا الدولية لإلجراءات املتعلقة باأللغام  ، رئيسة قسم خدمات مساعدة الضحايا 
ي بالخدمات املُ  االصابات عملها تتبع  عن تسهيل وصول الضحايا  تاحة داخل املجتمعات املتضررة، فضاًل وتقديرها وزيادة الو

ي ذلك امل ى هذه الخدمات بما  ن إ ي القانون العام والعلوم وقد  .شاريع املحققة للدخلوالناج ر  ى درجة املاجست حصلت مريم ع
  .السياسية

  
  

راء هانز براتسكار ر الخ ي األمم املتحدة  كب رويج  ي التفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد واملمثل الدائم لل وهو الرئيس الحا
ي جينيف اعات . واملنظمات الدولية األخرى  رًا ومستشاًرا خاًصا ملنع نشوب ال ي جنيف، كان هانز براتسكار سف قبل تعيينه 

رويجية. كما شغل سعادته منصب  ي وزارة الشؤون الخارجية ال ي وزارة الشؤون الخارجية و وعمليات بناء السالم  كيل وزارة 
ى ذلك، عمل  ي سريالنكا. باإلضافة إ رويجية  ي السفارات ال ر  يا.وسف    ي واشنطن العاصمة وكينيا والصومال ومال

  

  

    
ي أوغندا واملفوضة من التحالف اإلفريقي للعمل أوريك شمارجريت آرا ن من األلغام األرضية  ، مديرة مؤسسة الناج

ن األديان من أجل السالم وعضو املجلس الوط األوغندي لإلعاقة رك ب رة شرفية بالحملة الدولية  .املش ا سف وبصف
ر من عقد من ، لحظر األلغام األرضية ن من األلغام األرضية واألشخاص ذوي اإلعاقة ألك تدعم مارجريت حقوق الناج

ى جائزة االتحاد األوروبي عام  ا  ٢٠١٨الزمن، وقد حصلت ع ال تبُذلها كمدافعة عن حقوق اإلنسان من أجل مجهودا
ي أوغندا وحمالت نزع السالح والسالم واإلعاقةلصالح األ ن من األلغام    .شخاص ذوي اإلعاقة والناج

  

  

ي بجينيف إلزالة األلغام ماريون بروفينشر ي املركز الدو ، مسؤولة برنامج الشؤون الجنسانية واإلجراءات املتعلقة باأللغام 
ي تقديم املساعدة الفنية والتدريب والتوعية واألبحاث املتعلقة بالشؤون الجنسانية  ألغراض إنسانية، ويشمل عملها املساهمة 

ي اإلجراءات املتعلقة باأللغام م الجنسية،  عضو فعالي و  .والتنوع  رين بشأن هوي ي األنشطة املتعلقة بالحركة النسائية واملتح
ي علم األجناس البشرية ( ر  ى درجة املاجست روبولوجيكما حصلت ع   ) والتنمية االجتماعية.اأن

  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

  

رنامج    ٢  ال

    



    
 ١٧:١٥وح  مساًء ١٦:٠٠من الساعة 

  مساًء  
    

  

  
ى والثانية ن األو ن املوازيت   تقديم تقرير لجميع األعضاء عن الجلست

ى أسئلة  رؤساء الجلسة املشاركون يقدم  ى جميع األعضاء والرد ع ن إ ن املوازيت   الحضور:تقارير مختصرة عن الجلست
  

 ي ري بي  ش
 آبيا أكرم  

  
  
  

      مساًء ١٨:٠٠الساعة 
  

  ا، استقبال مفتوحمرحبً 
  

  االتحاد األوروبي واململكة األردنية الهاشميةي ضيافة 

  برج الحمام شرفة  املوقع
ركونتيننتال   فندق ان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رنامج    ٢  ال

ن من األلغام ٢٠١٩ ٣-٢٩ بتاريخ  ي ذلك الناج ، اجتمع ممثلو الحكومة واملجتمع املدني بما 
ى  ي ورشة العمل الدولية األو ي مقديشيو، الصومال  ي وذلك واألشخاص ذوي اإلعاقة  للبدء 

عملية صياغة خطة اإلجراءات املتعلقة باملساعدة الدولية للضحايا / اإلعاقة، وٌعقد االجتماع 
ألمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام واليابان وحظي بالدعم الف من تحت رعاية دائرة ا



[ ١٥ ] 

    
ر ١١ األربعاء     سبتم

 ٠٨:٣٠الساعة 
   صباًحا

      

  

  
 از ميميكيج: لقاء نادمأصوات اإل  .١

  

 

 

 

 

 

 

ى از ميميك ساقه بعد يفقد ن ي بلده البوسنة والهرسك، ولكنه بالرغم من ذلك لم يفقد اإلرادة.مضاد  لغم   ان داس ع   لألفراد أثناء الحرب 

ي االتحادات الرياضية املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة، لكنه ما لبث أن يبعد الحرب أصبح ن ي عملية تأسيس رابطة الكرة الطائرة  ى بعض تاز عضًوا  اق إ
ى رياضة ال    لج.السرعة وحول اهتمامه إ

از أول ريا بوس يتأهل للمنافسات األوملبية الدولية، واستكمل حياته الرياضية ليصبح العب ألعاب القوة األول والوحيد من ي، أصبح ن٢٠٠٩ي عام 
ي فانكوفر. ي منافسات األلعاب األوملبية الشتوية    البوسنة والهرسك الذي شارك 

ي للي عن ذلك، اهتم نوفضاًل  ى مدار عقدين من الزمن قدم ناز بتقديم الو عرض عن مخاطر مخلفات  ٣٠٠٠از ما يزيد عن يشباب حول مخاطر األلغام، وع
ي البوسنة والهرسك. لج الوحيدة  ى أطفال املدارس داخل الدولة وأنشأ مدرسة ال   الحرب من املتفجرات ع

ر الدمجاز قائاًل يولقد صرح ن ي  ---  "يعت ا للغاية". " أدركت الدور شديد األهمية الذي يمكن للرياضة أن تلعبه والذي ال ا صعبً املجتمع طريًق أو إعادة الدمج 
  ا"يمكن االستغناء عنه تقريبً 

ي التنمية الرياضية لألشخاص ذوي اإلعاقة ( تم تكريمهولقد  ى ما قام به من أعمال وُمنح جائزة املساهمة الخاصة  وضية ) وجائزة اليونيسيف واملف٢٠١٦ع
ي الدمج من خالل الرياضة.   األوروبية ملساهمته 
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رنامج    ٢  ال
    
ر ١١ األربعاء     سبتم

    صباًحا ١٠:٣٠وح  صباًحا ٠٨:٤٥من الساعة 
  

  

  الثانية العامةالجلسة .٢
  

رامج من خالل جمع البيانات   صياغة السياسات وال
  

ر  ر كفاءة وفعالية ويشمل ذلك معلومات عن عدد ضحايا من الضروري توف ي الوقت املناسب لضمان استخدام املصادر املحدودة بشكل أك البيانات الجيدة 
م واملشاكل ال تواجههم وتجمع كال من مراكز اإلجراءات املتعلقة باأللغام وأنظمة مراقبة الصحة واإلصابات  اًل األلغام واألشخاص ذوي اإلعاقة، فض عن احتياجا

ر تضرًرا باألل ي الدول األك رامج ذات الصلة بمساعدة الضحايا  ي بعض الدو  .غامومقدمو الخدمات واإلحصاءات الوطنية البيانات املتعلقة بالسياسات وال  ،ل و
ى ذوي اإلعاقة لتحديد احتياجات الضحايا.   يستخدم صانعو السياسة ومقدمو الخدمات بيانات من الدراسات االستقصائية الوطنية ع

  
ي الدول األقل نمًوا املتضررة من األلغام ن جمع البيانات واإلدارة  ي املحاضرينُيطلب من  ،ومن أجل تحس   األسئلة التالية: النظر 

  
ي ما الدروس األ  .١ ساسية املستفادة فيما يتعلق بجمع البيانات الخاصة بمساعدة الضحايا/ واألشخاص ذوي اإلعاقة وال يمكن أن تساعد 

ي هذا الشأن؟ ن الجهود   تحس
ى أي مدى يمكن تلبية متطلبات البيانات من خالل املراقبة الدولية للصحة واإلصابات واإلحصاءات الوطنية واآلليات األخرى؟ .٢  إ
ي جمع البيانات؟ما  .٣  الذي يمكن فعله لضمان األخذ بنهج متسق 
 همة املتعلقة باألطراف املعنية؟ما الذي يمكن فعله إليجاد قاعدة بيانات وطنية موحدة/ مركزية تتم بإتاحة املعلومات امُل  .٤
ر إفادة والدعم املُ  .٥ ي األدوات األك   تاح للمجاالت ال تتم بندرة املوارد؟ما 

  
  الجلسة:رئيس 

  
، منسق أبحاث مساعدة الضحايا والوفيات، مرصد األلغام األرضية والذخائر العنقودية رس   لورين ب

  
  .٢٠٠٤ا مع املرصد حول مساعدة الضحايا منذ عام أجرى لورين بحثً 

  
ى الصعيد ا، سابًق  اع ع ي البحوث مع أكاديمية جينيف بشأن تسجيل ضحايا ال رس مستشاًرا  ، مع عمل لورين ب العالم

، ومع منظمة اإلنسانية واإلدماج (املنظمة  ى املستوى اإلقليم رة ع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي بشأن مراقبة األسلحة الصغ
ع السالح وعمل مع منظمة  ن سابًقا) بشأن حقوق الضحايا والدعوة ل طوياًل بشأن  Standing Tall Australiaالدولية للمعاق

ي العلوم السياسية (الدراسات املتعلقة بالسالم).التشريعات وتن ر  ى درجة املاجست   فيذ مساعدة الضحايا، وقد حصل ع

  

 
  

 

 

 

 

 

 

  

  



[ ١٧ ] 

رنامج     ٢  ال
    

    :املحاضرون

  
اث ي كامبوديا وهو ماو بو يئة مساعدة الضحايا واإلجراءات املتعلقة باأللغام  املسؤول عن ، مدير قسم مساعدة الضحايا 

ي فضاًل  .تنسيق أنشطة مساعدة الضحايا مع األطراف املعنية داخل الدولة  عن جمع البيانات وتقديم التقارير، وساهم ماو 
رة من  ي الف ي كامبوديا تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة  راتيجية الدولية  ٢٠٣٣-٢٠١٩تطوير خطة السياسة الوطنية  وتطوير االس

رة من لإلجراءات املتعلقة ب ي إدارة األعمال واإلدارة ودرجة  .٢٠٢٥-٢٠١٨األلغام خالل الف ر  ى درجة املاجست كما حصل ع
ي االقتصاد   .البكالوريوس 

  

  

    
  

ي ، آبيا أكرم ى تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي و مدافعة عاملية عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل عملها ع
ي منطقة آسيا واملحيط الهادئ، كما أسست برنامج خاص لتبادل املواهب و اإلعاقة وتقود  رأست تالنساء ذوي اإلعاقة املوحدة 

ا اليونيسيف لصالح األطفال ذوي اإلعاقة.   الشراكة العاملية ال أقام

  

  

ن فرانسوا تراني ن الصحة العقلية واإلعاقة وشده الضعف والفقر مع دكتور ج ى إجراء أبحاث ، درس التداخل ب رك ع ال
اع والبالد ذات الدخل  ي الدول الهشة املتضررة من ال ميدانية تعرض السياسة وشكل الخدمة لألفراد الذين يعيشون 

راليون والصومال والسودان واملغرب وتونس، ويعمل الدكتور تراني  ا أفغانستان والهند ونيبال وس املنخفض وال من بي
ي مركز األ عضوً  ي ا  ى درجة الدكتوراة  ي مدرسة براون، وقد حصل ع ي  بحاث الوقائية ومعمل تصميم النظام االجتما

  الديموغرافيا ودراسات السكان.

  

    
  

ي ري بي ي، ش ن  راء املختص ي  األشخاص ذوي اإلعاقةحقوق  أحد الخ رة بدولة بريسبان  ومساعدة الضحايا الشه
راليا م خمس سنوات  ١٥عملت ملا يزيد عن  وقد ،أس ن واألشخاص اآلخرين من ذوي اإلعاقة من بي عام لصالح الناج

ي األمانة الف ي مساعدة الضحايا  وحدة دعم التنفيذ. ومن هذا بحظر األلغام املضادة لألفراد،  التفاقيةية نكمتخصصة 
ي الدول املتضررة فيما يتعلق بتنفيذ مساعدة  ،املنطلق راتيجية للسلطات الحكومية  ي املشورة االس ري بي قدمت ش

  الضحايا.

  

  

ي املكتب املركزي الفلسطي رامي الدبس ي  لإلحصائيات، ويتضمن تخصصه إحصائيات األم ، مدير قسم اإلحصاء الص
ن. فضاًل   عن ذلك، يجري رامي الدراسات االستقصائية املتعلقة بالصحة واإلعاشة لذوي اإلعاقة وهو بذلك أحد والطفل واملعاق

ي املنطقة العربية، وهو أيضً  راء  رةأفضل الخ   .ا صاحب التقرير املنشور وممثل مجموعة واشنطن الشه

  

  

ن أي   ي لخدمات اإلجراءات املتعلقة باأللغام التابع لألمم أحمد .حس رنامج الصوما ي ال ، مدير مشروع إدارة املخاطر 
ي عام يرأس أيضً و املتحدة،  ي الصومال. و ي مجموعة الحماية  ، نفذ ٢٠١٨ا مجال مسؤولية اإلجراءات املتعلقة باأللغام 

ن أحمد بالتعاون مع الهيئة ا ي األول ملساعدة الضحايا،حس ويواصل  لصومالية لإلجراءات املتعلقة باأللغام التقييم املرح
ن حاليً  ي تنمية الخطة الوطنية لإلجراءات، ولقد شغل حس ي ذلك املساهمة  ي الصومال بما  ا دعم االستجابة الفعالة 

ي الصومال ملدة    تزيد عن عشر سنوات.أحمد عدة مناصب تختص باإلجراءات املتعلقة باأللغام 

  



[ ١٨ ] 

رنامج    ٢  ال
    
ر ١١ األربعاء     سبتم

    ظهًرا ١٢:٣٠وح  صباًحا ١١:٠٠من الساعة 
  

  

  الثالثة املوازيةالجلسة .٣
  

ن  ي عن أحد؛ تحس ي واالقتصادي اإلدماجعدم التخ   االجتما
  

ي العودة  م  ن من األلغام ملساعد ى املدرسة وإيجاد الوظائف أو تعلم مهارات جديدة،من الضروري تقديم الدعم للناج ي ذلك العودة/ الذهاب إ  للمجتمع بما 
ر أحد التحديات البارزة ال تواجه  ،وبالرغم من ذلك .عقب الرعاية الطبية وإعادة التأهيل ن من األلغام يعت ي للناج فإن تحقيق الدمج االقتصادي واالجتما

ي الدول املتضررة من األلغام، و  ي حال غياب تعزيز االقتصاديات الوطنية فسوف تواصل البالد املتضررة من األلغام كفاحها لتحقيق النجاح  من املعروف أنه 
  هذا الشأن.

  
ي هذا الشأن ي واالقتصادي وبذل املزيد من الجهد  ن ولزيادة فهم املشكلة والحاجة لتعزيز الدمج االجتما ى ، يتع ي األسئلة التالية: املحاضرينع   النظر 

  
ن .١ ن الناج ي واالقتصادي ب ي العديد من الدول املتضرر باأللغام، ما الذي يمكن إجرائه لزيادة الدمج االجتما ى ندرة املصادر  من األلغام  بناًء ع

 واألشخاص ذوي اإلعاقة؟
م .٢ ى أساس متساوي مع  كيف يمكن تحقيق مجتمع مدمج يتمتع فيه جميع األشخاص ذوي اإلعاقة بما ف ن من األلغام بحقوق كاملة وع الناج

 اآلخرين؟
ن من األلغام / األشخاص ذوي اإلعاقة وفقا ملا جاءت به خط"ما الذي يمكن فعله لتطبيق سياسة  .٣ ي" عن الناج  ؟٢٠٣٠عمل  ةعدم التخ
ر احتياًج  .٤ ن من األلغام واما الذي يمكن فعله للوصول للمجموعات األك  ألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يسكنون املناطق النائية؟ا مثل الناج

  
  

  رئيس الجلسة:
  

رناشيونال إيلكي هوتنتوت ، واإلدماجاإلنسانية  -، رائدة سياسات الحد من العنف املسلح، مؤسسة هانديكاب إن
  جنيف

  
ي مجال التنمية املحلية والدولية واإلجراءات اإلنسانية ملا يزيد عن لعملت إي ي مجال  ٢٥كي  ي متخصصة  عام و

ي والتنمية التشاركية واإلجراءات املتعلقة باأللغام. ن وإعادة التأهيل املجتم   املعاق
  

ي مساعدة الضحايا تعمل إي ى تخصصها  كرائدة لسياسات الحد من  واإلدماجكي مع منظمة اإلنسانية لوبناًء ع
ي متدربة حاصلة ع ي أخصائية عالج طبي ي العنف املسلح، و ي إعادة التأهيل املجتم ر  ى درجة املاجست

ا معلمة يوجا معتمدة.والدراسات املتعلقة بذوي اإلعاقة، فضاًل     عن كو
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رنامج     ٢  ال
    

    :املحاضرون

  
ي ، ماريا باز الروليت ليتيليه ي كٍل و ي مجال اإلعاقة،  رة واسعة  ا خ ي. لد ي تشي نائبة مدير الدائرة الوطنية املعنية باإلعاقة 

ن عامي  ن العام والخاص. ب ي عام ٢٠١٤و ٢٠١٠من القطاع ، ٢٠١٥، عملت كمنسق إقليم ملنظمة خدمات ودعم اإلعاقة. 
ي ٣٦٠أسست مع شركاء آخرين سوًيا " منظمة انكليو  ى العمل من أجل اإلدماج االجتما دف إ ر ربحية  ي منظمة غ "، و

ي املج ٣٦٠لألشخاص ذوي اإلعاقة. تستخدم منظمة انكليو  ر الثقا راتيجيات مبتكرة تثبت التغي ي. اس ماريا باز وقد حصلت تم
ي اإلدارة املالية. ر  ى درجة املاجست   الروليت ع

  

    
  

ر متخص منظمة العمل الدولية ( ستيفان تروميليعمل  ي ILOكب ي جنيف، وهو مسؤول عن التنسيق  ي مجال اإلعاقة    (
ي لإلعاقة واملنتدى األوروبي  الشبكة العاملية لألعمال واإلعاقة التابعة ملنظمة العمل الدولية. سابًقا، قاد منظمة التحالف الدو

ي أعمال ي عملية التفاوض حول اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  بفعاليةلإلعاقة. شارك ستيفان تروميل  اإلعاقة وشارك 
  اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد لعدة سنوات.

  

را ن  أغنيس نامب ر موظف ي أوغندا. تعمل أغنيس ككب ر مساعدة الضحايا  ي اي منسقة خب لتأهيل ومنسقة للتأهيل املجتم
ي أوغندا. CBRالوط ( ي وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والتنمية االجتماعية  ى درجة وقد حصلت )  را ع أغنيس نامب

ي اإلدارة العامة والتنظيم. ر    املاجست

  

    
راء املختصن واندا مونيوز  ا  ي أحد الخ ي  ١٥مساعدة الضحايا ولد رة، متخصصة  االندماج مجال عاًما من الخ

رة ،  ي اآلونة األخ ي آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية.  ى مستوى املشاريع والسياسات  ي واالقتصادي. عملت ع االجتما
ن ي تطوير شبكة أمريكا الالتينية لجمعيات الناج ي شبكة األمن مونيو  السيدة. من األلغام ساهمت  ي أيًضا عضو  ز 

ي أمريكا الالتينية  .  -اإلنساني  ي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري  وقد حصلتشبكة العمل بشأن األمن البشري 
ي الشؤون الدولية والتنمية االقتصادية والسياسية. ر املزدوجة  ى درجة املاجست   ع

  

ا مؤسسة ومديرة  .ي نيكاراغوا األشخاص ذوي اإلعاقةحقوق لأحد الدعاة البارزين ي و  ساندرا لورينا دارس ى كو باإلضافة إ
ي نيكاراغوا، تعمل ساندرا دارس معلمة ومديرة أعمال وخريجة دراسات القانون. عملت ساندرا  اتحاد النساء ذوات اإلعاقة 

ي مجاال  ر من عقدين مع األشخاص ذوي اإلعاقة  ي، وبناء القدرات، دارس ألك ت التعليم الشامل للجميع، والعمل االجتما
ي أمريكا الالتينية. ي أيًضا األمينة العامة لشبكة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة  ى األطر القانونية. و   والتدريب ع
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رنامج    ٢  ال
    
ر ١١ األربعاء     سبتم

    ظهًرا ١٢:٣٠وح  صباًحا ١١:٠٠من الساعة 
  

  

  الرابعة املوازيةالجلسة .٤
  

ن االستجابة للطوارئ والحماية   الحد من فقدان األرواح واألطراف؛ تحس
  

رة. األخرى ازدادت اإلصابات والوفيات الناجمة عن األلغام املضادة لألفراد واملتفجرات  ي السنوات األخ ى شدة اإلصابات والصدمات و من مخلفات الحرب  بالنظر إ
ى الفعالة ى قيد الحياة.ي الناتجة، فإن االستجابة األو إن االستجابة الفعالة للطوارئ يمكن أن تنقذ األرواح  حيث أمر حيوي إذا أردنا زيادة معدالت البقاء ع

ي الحاالت املعرضة للخطر وخالل حاالت الطوارئ اإلنسانية. ال يزال األشخاص ذوو  ن واألشخاص ذوي اإلعاقة  م  واألطراف وتضمن سالمة الناج اإلعاقة، بمن ف
ر الفئات املعرضة للخطر خالل الك ن أك   وارث الطبيعية والكوارث ال من صنع اإلنسان.الناجون من األلغام، من ب

  
ي االعتبار، ُيطلب من  ي األسئلة التالية:املحاضرين ومع وضع ذلك  ن النظر    املشارك

  
ي ذلك املراحل األخرى للرعاية قبل .١ ي أنشطة االستجابة للطوارئ الحالية بما  ي التحسينات املطلوبة   املستشفى؟ دخول  ما 
ي ١١املادة كيف يمكننا تطبيق  .٢ ي البلدان املتضررة من األلغام؟ الواردة   اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة "حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية" 
ن من األلغام قبل الكوارث  .٣ ي ذلك الناج ي املمارسات الجيدة املتاحة لضمان سالمة األشخاص ذوي اإلعاقة بما    وبعدها؟ وخاللهاما 

  
  

  :الجلسةرئيس 
  
ن العزة، مهند. د ى العام للمجلس األم   األردن ي اإلعاقة ذوي  األشخاص لحقوق  األع
  

ي الحكم الرشيد  ي  ي القانون الجنائي املقارن وأخالقيات البيولوجيا ودبلوم عا ى درجة الدكتوراه  الدكتور العزة حاصل ع
ي مجلس الشيوخ األردني. ،والسياسة العامة ومكافحة الفساد   وهو أيضا عضو مجلس الشيوخ السابق 

  
ي مجال حقوق اإلنسان الدولية حيث عمل مع مختلف وكاالت األمم املتحدة  رة واسعة  يتمتع الدكتور مهند العزة بخ

  واإلقليمية.

  

  
  

  

  

  

  

 

 

  



  

  

  

رنامج     ٢  ال
    

    :املحاضرون

  
ن وإعادة  سيفاجناناسوثيفياليوثن يشغل  ي وزارة السياسات الوطنية والشؤون االقتصادية وإعادة التوط ر  حالًيا منصب سكرت

رنامج األعمال املتعلقة باأللغام الذي  ي سريالنكا. وهو أيًضا املدير الوط ل التأهيل وتنمية املقاطعة الشمالية وشؤون الشباب 
ن فرقة العمل الرئاسية املعنية يغطي أيًضا تنفيذ األحكام املتعلقة  ى ذلك، فهو أم ي سريالنكا. باإلضافة إ بمساعدة الضحايا 

ي مختلف الوزارات. ر    بتنمية املقاطعات الشمالية والشرقية، وقبل ذلك، شغل فياليوثن سيفاجناناسوثي منصب سكرت

  

    
ي مجال اإلجراءات املتعلقة بمكافحة األلغام، ويرأس حالًيا قسم  ٢٧هو محارب قديم يبلغ من العمر و  ،حبيب خان زازاي عاًما 

ي أفغانستان.  ي إدارة مركز تنسيق اإلجراءات املتعلقة بمكافحة األلغام  الصفة، يدعم وزارة  وانطالًقا من هذهمساعدة الضحايا 
ي ذلك وضع اس   راتيجية وطنية لإلعاقة ومساعدة الضحايا.الدولة لشؤون اإلعاقة، بما 

  

ر من  كريستيل لوبفوريستتتمتع  رة مهنية أك ي الشؤون السياسية وحقوق اإلنسان  ٢٠بخ عاًما مع منظومة األمم املتحدة 
ي مكتب األمم املتحدة لتنسيق  الشؤون اإلنسانية وتنسيق الشؤون اإلنسانية واإلجراءات املتعلقة باأللغام، وقادت فرق 

)OCHA) والصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ (CERF) ي دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام  .(UNMAS كريستيل (
ي املوظفة املسؤولة عن مكتب جنيف واملنسق العالم ملسؤولية دائرة اإلجراءات املتعلقة باأللغام،   وقد حصلتلوبفوريست 

ى درجة امل ي العلوم السياسية.ع ر    اجست

  

    
روي ي أخصائية عالج م مدربة مع  واإلدماجي منسقة الوحدة الفنية ملنظمة اإلنسانية و  ،إنغريد ل ي األردن، و

روي مع منظمة  ي الصحة العاملية. تعمل إنغريد ل ر  ى درجة املاجست ي اململكة املتحدة وحاصلة ع ممارسة سريرية شاملة 
رامج إعادة التأهيل واإلدما٢٠١٤اإلنسانية واإلدماج بشأن األزمة السورية منذ عام  ي ، حيث توفر الدعم الف ل ج بما 

ن  ن من األلغام والسكان املعرض ن بصدمات نفسية، ومساعدة الناج ى واملصاب ذلك أنشطة الطوارئ لألشخاص الجر
  للخطر.

  
ر  أليكس مونيامبابازي  عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل شبكة  وأحد الدعاةهو جندي بحسب املهنة، ومستشار نظ

ي أوغندا ال أسسها. إن شغف أليكس مونيامبابازي هو تحقيق الشفاء لألشخاص الذين  املساعدة الذاتية ملبتوري األطراف 
ن من األلغام األرضية، فهو يدعم األشخاص اآلخرين ذوي  اإلعاقة،  مروا بتجربة مؤملة من خالل املشاركة. وبصفته أحد الناج

ي، وتقديم الرياضة املكيفة الخاصة  م للعالج النفس واالجتما وبصفة خاصة أولئك الذين يعانون من فقد األطراف مع إجرا
ن ذوي اإلعاقة، وتركيب األطراف ال ن مثل كرة القدم املخصصة ملبتوري األطراف والسباحة الباراملبية للرياضي ناعية، صباملعاق

ى درجة صح وقد ي علم املناعة السريرية وعلم ل ع ر  ى درجة املاجست رات الطبية ويحصل حالًيا ع ي علوم املخت البكالوريوس 
  األحياء الدقيقة الطبية.

  

 

 

 لإلجراءات املتحدة األمم دائرة
باأللغام املتعلقة  
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  عصر ما بعد التعلم واالستكشاف: الزيارات امليدانية
ر ١١األربعاء    سبتم

    مساءً  ١٧:٣٠صباًحا وح  ١١:٠٠من الساعة 
  

  
    

ناألردنية اللجنة الوطنية    لأللعاب األوملبية للمعوق
  

  . عمانالرياضةشارع  ،املوقع: منطقة املدينة الرياضية
  a.telfah@ncdr.org.joجهات االتصال: عدنان طلفاح، 

  

  للجنود ذوي اإلعاقات  الهاشميةالهيئة 
  

  الطبية املدينة: املوقع: املوقع
  a.telfah@ncdr.org.joجهات االتصال: عدنان طلفاح، 

ي عام  ن  ن،  ١٩٨١تأسس االتحاد األردني لرياضة املعوق ي السنة الدولية للمعوق
وتمشًيا مع فلسفة ودستور األردن نحو البناء والتقدم. ترأس االتحاد صاحب 

ر رعد بن زيد.   السمو امللكي األم
  

ي والخدمات  ي األردن لتقديم الدعم االجتما رح ألول مرة فكرة إنشاء منظمة  ُاق
ي عام  ن  ن العسكري   .١٩٩٦للمصاب

ى األلعاب الرياضية لألشخاص ذوي  ر إمكانية الوصول إ ى توف دف االتحاد إ
ي األلعاب الرياضية اإلعاقة وبرامج التدريب والدورات املتقدمة وفر  صة املشاركة 

  الشاملة واملسابقات والدوريات الرياضية الباراملبية الدولية.
  

ي اململكة لم يتلقوا  ن  ن العسكري ي ذلك الوقت، أصبح من الواضح أن املصاب
ي وفهم حجم  ي الو الرعاية واالهتمام الذي يستحقونه وأن هناك نقًصا عاًما 

ن بن املشكلة، وبعد  ر من املداوالت، أمر صاحب الجاللة امللك الراحل الحس الكث
ن" ووفر  ن العسكري طالل، رحمه هللا، بتأسيس "الجمعية الهاشمية للمصاب

ي للبدء.   للمنظمة التمويل األو
  

  ستنظم مظاهرة لأللعاب الرياضية الشاملة خالل الزيارة.
  

  * التسجيل املسبق مطلوب.
  

ي/ آسيا للتدريب   التسجيل املسبق مطلوب.*  ر بوبي تشارلتون للدعم والتأهيل/ مركز آسيا للعالج الطبي مركز الس
     "ADT" امل والتطوير اإلداري 

  الثاني الطابق - ٨٥ رقم مب - النصر  مجمع - جاردنز ، شارع الالتل وصفي شارع: املوقع  

  
ر ال مركز  ي العمل ُيجري   امل والتطوير  آسيا للتدريب خالل مركز  من تشارلتون  بوبي س

ن ي اإلداري، ر  مؤسسة قبل من األنشطة ُتدعم ح ى رسمًيا العثور ( تشارلتون  بوبي الس  ع
ن يربط الذي املحور  هو  املركز ). أفضل طريقة ر  مثل األخرى  الحيوية األنشطة ب  توف

 السياسية الشؤون ومكتب بولس مركز  خالل من هذا وُيمول  الصناعية، األطراف
  .األمريكية الخارجية بوزارة العسكرية

  
رشد   ى نحن: "األساس بالهدف امل والتطوير اإلداري  آسيا للتدريب ي مركز  العمل يس  نس

 داخل ومنتجة مجدية حياة ليعيشوا اإلعاقة ذوي  لألشخاص فرص إليجاد جاهدين
م  التأهيل إعادة امل والتطوير اإلداري خدمات آسيا للتدريب يقدم مركز  ."مجتمعا

 مؤسسة تركز  التدريبية. والدورات الخاصة واملعالجة الصناعية واألطراف الط والعالج
ر ال ى تشارلتون  بوبي   س ر  ع اع ضحايا مع للعمل املحلية للمنظمات التمويل توف   .ال

  
  .مطلوب املسبق التسجيل*   

ر ١١األربعاء    سبتم
  صباًحا ١٩:٠٠الساعة 

  

ر  رز حفل استقبال رئيس االتفاقية الذي استضافه سعادة السف رويجيةتون أل    ، سفارة اململكة ال
رويج، املوقع: رقم  رة ال   شارع عبد املجيد العدوان، عبدون  ٢١املوقع: سكن سف
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ا رئيس االتفاقية ومؤتمر أوسلو  رويج، بصف ى الدعوة ملزيد وإليه االستعرا لعالم خاٍل من األلغام، بمندوبي عمان. حيث ُيوفر النقل من املكانترحب ال ى الرجوع إ . ير
  من التفاصيل.

  

  

رنامج       ال
    
ر ١٢ الخميس     سبتم

      صباًحا ٠٨:٤٥وح  صباًحا ٠٨:٣٠من الساعة 
    

 أصوات اإلدماج.٥
  

    صباًحا ٠٩:٣٠وح  صباًحا ٠٨:٥٠من الساعة 
  
  

ى الجلسة العامة عن الجلسات املوازية الثالثة والرابعة .٦  تقديم تقرير إ
  

ى أسئلة من الحضور  رؤساء الجلسة املشاركون يقدم  ن من اليوم السابق والرد ع ن املتوازيت   .تقارير موجزة عن الجلست
  

  إيلكي هوتنتوت 
 الدكتور مهند العزة  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ي سيام  (CMAA) عقدت هيئة كمبوديا لإلجراءات املتعلقة بمكافحة األلغام ومساعدة الضحايا ورشة عمل وطنية حول مساعدة الضحايا 
ي كمبوديا والدعم  كان الغرض من ذلك هو مراجعةحيث قدم من وحدة دعم التنفيذ. امُل  الفريب، بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 

ا جمعية إدارة البناء األمريكية وإيجاد ٢٠٢٠- ٢٠١٨خطة تنفيذ مساعدة الضحايا لعام  ن  ال وضع ن التنسيق الوط ب طرق لتحس
ي ورشة العمل بإدراج وزارة ي مجال مساعدة الضحايا وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ولتعزيز التنسيق، أو املشاركون  الجهات الفاعلة 

ي املجموعة الفنية ملساعدة الضحايا ال تعمل تحت قيادة جمعية إدارة البناء األمريكية  .الصحة 



 

 

  

  

رنامج       ال
    
ر ١٢ الخميس     سبتم

      صباًحا ١١:٠٠وح  صباًحا ٠٩:٣٠من الساعة 
    

 الجلسة العامة الثالثة.٧
  

  ج

ي البلدان املتضررة من األلغام ن التأهيل    تحس
  

ر األشخاص الذين نجوا من حوادث األلغام غالًبا ما يعانون من إعاقات شديدة، بما  ى دعم إعادة التأهيل البدني والوظيفي طوال و ، األطراف ي ذلك ب يحتاجون إ
ي  م. كانت إعادة التأهيل  ي برامج جهود  مركز حيا ي ذلك إعادة التأهيل،  ر أن الرعاية الصحية، بما  مساعدة الضحايا لتلبية احتياجات هؤالء األشخاص. غ

ي املتضررةمعظم البلدان  ر من األحيان بسبب الصراعات  باأللغام، تتعطل  ي تقديم خدمات ولهذا السبب، املوارد الشحيحة.  و كث رة  تواجه الدول تحديات خط
ن من األلغام. م الناج   إعادة التأهيل املستدامة لألشخاص ذوي اإلعاقة بمن ف

  
ى ى الجلسة هذه تس راتيجية اإلبداعية بالحلول  والتوصية االستكشاف إ ى للتغلب والواقعية واالس  من وُيطلب والوظيفي، البدني التأهيل إعادة ي التحديات ع
راء   :التالية األسئلة ي النظر  الخ

  
ا؟ التغلب يمكن وكيف األلغام من املتضررة البلدان ي التأهيل إعادة خدمات تقديم دون  تحول  ال الرئيسية التحديات ي ما .١   عل
ن ذلك ي بما اإلعاقة ذوي  لألشخاص التأهيل إعادة احتياجات تلبية يمكن كيف .٢ ى األلغام من الناج األوسع  اإلنمائية األطر  خالل من وجه أفضل ع

  املستدامة؟ التنمية أهداف مثل نطاًقا،
  األلغام؟ املتضررة من البلدان سياق ي القديمة املساعدةالتكنولوجيا  مقابل املتقدمة املساعدةالتكنولوجيا  وسلبيات إيجابيات ي ما .٣
ر  فرص أي هناك هل .٤ ا االستفادة يمكن مستغلة غ   والوظيفي؟ البدني التأهيل إعادة ي تقديم م
ن يمكننا كيف .٥ ن ذلك ي بما اإلعاقة ذوي  لألشخاص الشاملة التأهيل إعادة جهود لتعزيز  املشاركات تحس  من املتضررة البلدان ي األلغام من الناج

  األلغام؟

  
  :رئيس الجلسة

  
، منظمة الصحة العاملية ي الوقاية من اإلصابات، و إعادة التأهيل، و اإلعاقة،  ي املجال املع باألشخاص ذوي  الدكتورة مريم ماليك، املستشار الف

)WHO(  
  

نالدكتور ماليك  ي إعادة التأهيل الط مع  مجال ي أحد املختص من الكلية  تخرجهاالصحة العامة وأخصائي 
ى التكنولوجيا املساعدة ( ن الوصول إ ي الجهود املبذولة لتحس ي لندن. لقد لعبت دوًرا فعااًل  ) ATامللكية لألطباء 

ي  ى املستوى العالم واإلقليم والوط و يا املساعدة من قبل قرار إقليم وعالم بشأن التكنولوج اتخاذع
ي مايو    .٢٠١٨جمعية الصحة العاملية 

  
ي باكستان واليمن وأفغانستان  ي تأسيس مبادرة إعادة تأهيل شلل األطفال  الدكتورة مريم ماليك رائدة أيًضا 

ي بعد زلزال عام  ن بشلل األطفال وتقديم برنامج التأهيل املجتم أيًضا  لها الفضلويرجع . ٢٠٠٥لألطفال املصاب
ي باكسلألشخاص ذوي ا مشروع قانون ي صياغة أول  راتيجية الوطنية إلعاقة  تان وتطوير خطة العمل االس
 .٢٠٢٤-٢٠١٩إلعاقة وإعادة التأهيل لألشخاص ذوي ا
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رنامج       ال
    

    :املحاضرون

  
ريام  ن سيسبيدس م ي كولومبيا ومستشارة و  ،كاستلوإرنست ي وزارة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة  ي مستشارة 

ي أيًضا منسقة ملجموعة إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة، وتتمتع  املجلس الرئاس ملشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة. و
ريام  ي إطسيسبيدس م ي التنسيق املؤسس لتصميم وتنفيذ السياسات االجتماعية العامة  رة  ار النظام الوط بخ

ي كولومبيا.   لإلعاقة واملجلس الوط لإلعاقة 

  

    
ى أنشطة إعادة ICRCهو منسق برنامج إعادة التأهيل البدني للجنة الدولية للصليب األحمر (و  ،مارك زلوت ي جنيف، ويشرف ع  (

ي جميع أنحاء العالم.  من مقدمي الدعم الرئيس إلعادة  اللجنة الدولية للصليب األحمر واحدةً وُتعد التأهيل البدني للمنظمة 
ي البلدان املتضررة من األلغام، واللجنة الدولية ل رهم من األشخاص ذوي اإلعاقة  ن من األلغام وغ لصليب األحمر التأهيل للناج

ا.   ي أيًضا مراقب لالتفاقية ولجان تنسيقها ولجان مساعدة الضحايا الخاصة 

  

ةويالدكتور فراس طام يعمل ي قسم إعادة  ن عبد هللا عن ي إدارة العمليات الطبية والخدمات املتخصصة 
ي إعادة  ة متخصص  ي وزارة الصحة العراقية. الدكتور عن   التأهيل.التأهيل 

  

    
رستعملت  ن HMAي اإلجراءات اإلنسانية املتعلقة باأللغام ( ن (كيكي) ل. لينك ي مساعدة الضحايا والناج من األلغام )، و

)VA ر من ي مجال اإلعاقة ألك ي العديد من املواقف االجتماعية  ٢٠)، و اعات،  -عاًما  السياسية املعقدة، وحاالت ال
ي الصحة العامة،  وقد حصلتواملواقف االقتصادية.  ر  ي ودرجة املاجست ي العالج الطبي ى ترخيص وشهادة ممارس  مع و ع

ي الصحة الدولية وصحة املجتمع وال رك  ن ال تنمية وحقوق اإلنسان والحاالت الطبية املعقدة، سمحت للسيدة لين الجمع ب
اع تحت مظلة اإلدماج  ن من ال مجموعة مهارات فريدة من نوعها لتلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة والضحايا والناج

ي، والتنمية الشاملة لإلعاقة، والتعليم، وأنظمة الصحة، وأنظمة إعادة   التأهيل. االجتما
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ر ربحية، و LLCRمؤسس اليف الين لالستشارات وإعادة التأهيل ( وهو ، كامل السعدي ي منظمة أردنية غ قد )، و
ي عام  ي مشاريع التوعية باأللغام ومشاريع مساعدة الضحايا منذ ما يقرب من عقدين، و ، بعد أن فقد ١٩٧٩عمل 

، كرس  ي مواقف مماثلة، وأصبح جزًءا من ساقه اليسرى بسبب انفجار لغم أر كامل نفسه ملساعدة اآلخرين 
يقدم كامل  ،الحركة العاملية لحظر األلغام األرضية. من خالل منظمة اليف الين لالستشارات وإعادة التأهيل

رهما مخلفات الحرب و  ملصابي االلغام إلعادة التأهيل البدني الالزم السعدي الدعم  ن وغ ن واألردني . وهو لسوري
ي الواليات املتحدة. رغ،  ي األطراف الصناعية  وتقويم العظام من بيتس ى شهادة    حاصل ع

  
 

  

  

رنامج       ال
    
ر ١٢ الخميس     سبتم

        هًراظ ١٣:٠٠وح  صباًحا ١١:٣٠من الساعة 
    

  الجلسة املوازية الخامسة.٨
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ر! هل يمكن قياس    املساعدة والحقوق؟قياس التأث

  
، والتعليم، والعمل، غالًبا ما ترتبط مساعدة الضحايا باعتبارها مسألة شاملة لعدة مجاالت مثل اإلعاقة، والصحة، والتنمية، والحد من الفقر، وحقوق اإلنسان

ن أن هناك حاجة ماسة للبيانات لتوجيه عملية صنع القرار للسياسة ال ي ح ر والفجوات والتحديات القائمة والحماية ضمن أمور أخرى.  وطنية، فإن قياس التأث
ى أي م ن ومقدمي الخدمات. يمكن أن توضح البيانات إ ًرا للمانح ر املجاالت يمكن أن يكون عملية معقدة وتستغرق وقًتا كب دى وصلنا وما الخطأ ي التنفيذ ع

ي تلبية احتياجات و  ن من األلغام وبالتبعية كافة األشخاص ذوي اإلعاقة. ومع ذلك، فإن عدم الذي حدث وكيف أن تخصيص املوارد كان فعااًل  حقوق الناج
ر مستحياًل تقريًبا.  وجود خط أساس يجعل قياس التأث

 
ى  ى هذه الجلسة إ ي أطر واسعة النطاق لإلعاقة، ستس ي ذلك  ي مساعدة الضحايا بما  ن القابلية للقياس  اإلجابة عن األسئلة دف استكشاف كيفية تحس

رة. راء وعمل املجموعات الصغ  التالية من خالل عروض الخ
 

ي مجال مساعدة الضحايا؟ .١ ي البلدان النامية، لتتبع التقدم املحرز وتحديد التحديات وحلها   ما الذي يتطلبه األمر لوضع آليات وظيفية 
ي األدوات املُ  .٢ ي قياس ما  ر؟تاحة ملساعدة الدول   التأث
ي السنوات الخمس املقبلة؟كيف يمكننا قياس التقدم املُ  .٣  حرز لتحقيق أهداف مساعدة الضحايا وإحراز تقدم ملموس 

 
ن: رؤساء الجلسة  املشارك

 
 خايمي شيسانو (موزمبيق)، رئيس لجنة االتفاقية املعنية بمساعدة الضحايا

 
املعنية  ي البعثة الدائمة  ي جنيف ورئيس لجنة االتفاقية خايم شيسانو هو الوزير املفوض  وسفارة جمهورية موزمبيق 

 بمساعدة الضحايا.
 

وشغل سابًقا منصب رئيس إدارة االتحاد األفريقي بمديرية أفريقيا والشرق األوسط بوزارة الشؤون الخارجية 
ي موزمبيق، وتشمل وظائفه السابقة لواندا، وأنغوال، وستوكهولم، والسويد، و  أديس أبابا، وإثيوبيا. والتعاون 

ر من جامع أديس أبابا وجنيف. ى درجة املاجست    وحاصل السيد شيسانو ع
 

 
ي لجنة االتفاقية املعنية بمساعدة الضحايا  موريل مارشان (بلجيكا)، عضو أقدم 

 
ي التمثيل الدائم لبلجيكا لدى األمم املموريل مارشان  ي جنيف. وقبل ذلك، سؤولة عن قضايا نزع السالح  املتحدة 

ي اللجنة املعنية  ي لبنان. موريل مارشان عضو  ن  ي مخيمات الالجئ ي نيويورك وستوكهولم وعملت  كانت معينة 
ي عام ٢٠١٦بمساعدة الضحايا منذ عام  ي لحقوق اإلنسان ٢٠١٨، وترأست اللجنة  ي القانون الدو ا خلفية  . ولد

  لية.واملساعدات اإلنسانية الدو 

  
  

 

 

  

  

رنامج       ال
    

راء املحاضرون     :الخ
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رو راتيجيات الحماية االجتماعية والخدمات املتكاملة التابعة لوزارة الصحة و  ،إيرينا مي ي رئيسة سياسات واس
ي لألشخاص ذوي  ى املجاالت املتعلقة باإلدماج االجتما ا املهنية، ركزت ع ي ألبانيا. خالل حيا والحماية االجتماعية 

ي ذلك التشريعات وصياغة  اإلعاقة تمشًيا مع اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، بما 
رة من  ى  ٢٠١٦السياسات املتعلقة باإلدماج وإمكانية الوصول وخطة العمل الوطنية للف  األشخاصمن أجل  ٢٠٢٠إ

ي مجموعات وزارية للخدمات االجتماعية املتكاملة، ورصدت إمكانية وقد اإلعاقة.  ي ذو  رو أيًضا  شاركت إيرينا مي
  ى الخدمات.الحصول ع

  

    
رس ن ومساعدة ضحايا األلغام األرضية ومرصد ذخائر و  ،لورين ب العنقودية. أجرى بحًثا مع األسلحة هو منسق أبحاث املصاب

رس سابًقا ٢٠٠٤املرصد بشأن مساعدة الضحايا منذ عام  ي البحوث مع أكاديمية جينيف . وعمل لورين ب بشأن تسجيل مستشاًرا 
 ، ى املستوى اإلقليم رة ع ، مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي بشأن مراقبة األسلحة الصغ ى الصعيد العالم اع ع ع ومضحايا ال

ن سابًقا)  ع السالح  والدعوةبشأن حقوق الضحايا منظمة اإلنسانية واإلدماج (املنظمة الدولية للمعاق عمل مع منظمة و ل
Standing Tall Australia  ،ي العلوم السياسية  وقد حصلطوياًل بشأن التشريعات وتنفيذ مساعدة الضحايا ر  ى درجة املاجست ع

  .(الدراسات املتعلقة بالسالم)
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رنامج       ال
    
ر ١٢ الخميس     سبتم

        ضهًرا ١٣:٠٠وح  صباًحا ١١:٣٠من الساعة 
    

 الجلسة املوازية السادسة.٩
  

  ج

؛ االستفادة من  الدعم ب ن الدعم النفس   األقران نتحس
  

ي غالًبا ما يتحمل مبتوري األطراف عمليات  طويلة ومؤملة بعد إصابة مؤملة، مثل تلك الناتجة عن لغم أو من املتفجرات األخرى من مخلفات الحرب. وغالًبا ما  تعا
ن وعلماء النفس)  يتعرض الناجون من األلغام لفقدان الثقة بالنفس والقلق والخوف. ولهذا السبب، ُيعد الدعم النفس (الدعم امل الذي يقدمه األطباء النفسي

ي والدعم النفس ي واالقتصادي الناجح. ومع ذلك،  االجتما ي إعادة الدمج االجتما ي) عاماًل أساسيًا  ره من أشكال الدعم االجتما (تقديم املشورة لألقران وغ
ي ال يكون ُمتاًحا دائًما لالنفس فإن الدعم النفس و  ن من األلغام.االجتما   ألشخاص الناج

  
ية التالية:النفس دف تعميق الفهم فيما يتعلق بالدعم النفس و  ي األسئلة التوج ى املدى الطويل، سينظر أعضاء فريق الجلسة  ره ع ي وتأث   االجتما

 
 ملاذا هذا الجانب الحاسم من مساعدة الضحايا وملاذا إذن عدم االهتمام؟ .١
ي  .٢ ي الدعم النفسما  ا؟النفس  /التحديات والثغرات املتبقية  ي ال يجب معالج  االجتما
ي هذا الصدد، وملاذا؟ .٣ ي سد الثغرات   من يجب أن يأخذ زمام املبادرة 
ي الدعم ا .٤ ر الواردة  ي؟ي غياب املوارد الكافية، ما الذي يمكن أن تفعله الدول األطراف للوفاء بالحد األدنى من املعاي / النفس االجتما  لنفس
ي؟ .٥ / النفس االجتما ي الدعم النفس ن  ي السياسات والعامل ي األدوات واملوارد املتاحة لصان  ما 
ي قلب جهود مساعدة الضحايا؟ يجبملاذا  .٦ ي  / النفس االجتما  وضع الدعم النفس

 
 :الجلسة رئيس

 
ادا، مسؤول دعم التنفيذ بوحدة دعم  روز عل   تنفيذ اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد، جنيفف

  
ادا هو موظف دعم التنفيذ لدى األمانة الفنية لالتفاقية، بوحدة دعم التنفيذ ( روز عل ي جنيف. ISUف  (

ي تنفيذ أحكام مساعدة الضحايا. ي االتفاقية    ويشمل عمله دعم الدول األطراف 
  

ي مجاالت مساعدة  ر وقد عمل  الضحايا/ حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ونزع السالح لألغراض اإلنسانية ألك
ي ذلك مع الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية ( ١٥من  )، وخدمات األمم املتحدة لألعمال ICBLعاًما بما 

ن )، لألغراض اإلنسانية واإلدماج، ولجنة الصليب األحمر الدولية وشبكUNMASاملتعلقة باأللغام ( ات الناج
ا  ي سياسة التنمية وممارس ر  ى املاجست رنامج التنفيذي للحصول ع ي ال رك  ي أفغانستان. وقد اش ن  املحلي

ي جنيف. ي للدراسات الدولية والتنمية   من املعهد العا
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رنامج     ال
    

  :املحاضرون
  

  

  
  
  

ي  سحر مصطفى ي السودان، و ي مركز اإلجراءات املتعلقة باأللغام  ي مساعدة الضحايا تعمل حالًيا  ن  راء املختص أحد الخ
ي السودان   .مسؤولة عن تقديم مساعدة الضحايا 

  

ى مركز اإلجراءات املتعلقة باأل ا قبل االنضمام إ ي الوظيفة ال شغل ا العمل كطبيب ممارس (ممرضة)؛ و ر لغام. تشمل خ
ي أمراض النساء والتوليد. ي العلوم  ر  ى درجة املاجست   سحر مصطفى حاصلة ع

  
  

ي لجمعيات سارة هاريسون  ي االتحاد الدو ي حاالت الطوارئ  ي  ي الصحة العقلية والدعم النفس االجتما ي مستشارة فنية 
ي للدعم النفس  ي (الصليب األحمر والهالل األحمر باملركز املرج ي أيًضا رئيس مشارك ملجموعة  ).IFRC PS Centerاالجتما و

ي حاالت الطوارئ ( ي  ن الوكاالت واملعنية بالصحة العقلية والدعم النفس االجتما ركة ب ). IASC MHPSSاللجنة الدائمة املش
ا هذه األدوار، عملت مع الهيئة الطبية الدولية، ومفوض األمم املتحدة السامي  ن (وقبل تول )، وتحالف UNHCRلشؤون الالجئ

ي  )، واملؤسسة الدولية إلجراءات املعونة.IOMالكنائس للتنمية، واملنظمة الدولية للهجرة ( رة  ر من عشر سنوات من الخ ا أك لد
ي منطقة البحر الكاري ي السياقات اإلنسانية بعد أن عملت  رمجة االجتماعية  رة دعم ال )  مجال الصحة العقلية وخ (هاي

  وأفريقيا وآسيا والشرق األوسط.

  

    
نواندا مونيوز  راء املختص ا  ي أحد الخ ي  ١٥مساعدة الضحايا ولد رة، متخصصة  ي مجال عاًما من الخ االندماج االجتما

ي اآلونة  ي آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية.  ى مستوى املشاريع والسياسات  ي تطوير واالقتصادي. عملت ع رة ، ساهمت  األخ
ن ي أمريكا الالتينية  السيدة. من األلغام شبكة أمريكا الالتينية لجمعيات الناج ي شبكة األمن اإلنساني  ي أيًضا عضو   -مونيوز 

ر املزدوجة ى درجة املاجست ي حاصلة ع . و ي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري ي  شبكة العمل بشأن األمن البشري 
  الشؤون الدولية والتنمية االقتصادية والسياسية.

  
ن  Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad املؤسس املشارك لشبكة خيسوس مارتين (شبكة الناج

ي املجتمع من  واألشخاص ذوي اإلعاقة). تدعم مؤسسته ضحايا العنف املسلح واألشخاص ذوي اإلعاقة إلعادة االندماج 
ي مجال الدعوة، والدعم البدني  ر املهارات والتدريب الالزم  كان خيسوس مارتين مديًرا لشبكة وقد . والنفسخالل توف

ن من األلغام األرضي ي دعم األقران.الناج راء املختصن  ي السلفادور، وهو أحد الخ ن)    ة (فيلق الناج

  

    
ن رذرفورد،  ي مدير مركز االستقرار الدكتور ك ي، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة جيمس ماديسون  والتعا ن  .الدو ك

ن من األلغام األرضية ( ي مجال تقنيات مساعدة LSNرذرفورد هو أيًضا املؤسس املشارك لشبكة الناج ) وال كانت رائدًة 
رة وأطراف صناعية. رت أطرافهم بأدوات توجيه نظ ن  ضحايا الحرب، حيث تزود هذه الشبكة اآلالف ممن ب ر ك ويعت

ى جائزة نوبل للسالم الذ ي التحالف الحائز ع ي رذرفورد من دعاة الحظر العالم لأللغام املضادة لألفراد وزعيم مشهور 
  العنقودية.األسلحة بشأن ذخائر  ٢٠٠٨قاد اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد واتفاقية عام 
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رنامج  ال
    

ر ١٢الثالثاء      سبتم
  عصًرا ١٤:٠٠وح  ظهًرا ١٢:٣٠من الساعة 

  
  

  
  فرص للتعاون اإلقليميسيا: آ

رى:    لتعاون اإلقليميل فرصأفريقيا جنوب الصحراء الك

    
  غرفة: 

  : رئيس الجلسة
  اتريوم

  فياليوثن سيفاجناناسوثي
  نكاال مدير مركز مكافحة األلغام، سري

  غرفة: 

 : رئيس الجلسة

  برج الحمام
  شيال مويمبا 

  .االتفاقية املتعلقة بالذخائر العنقودية مدير وحدة دعم تنفيذ

    
ن بمناقشة يتم  ى مندوبي الدول واملنظمات واألفراد املهتم توجيه دعوة خاصة إ

.   التحديات وأفضل املمارسات وتبادل األفكار حول التحديات ال تواجه التعاون اإلقليم
ن بمناقشة التحديات  ى مندوبي الدول واملنظمات واألفراد املهتم يتم توجيه دعوة خاصة إ

.وأفضل    املمارسات وتبادل األفكار حول التحديات ال تواجه التعاون اإلقليم
    

ي الحضور وتطلب ية. إذا كنت ترغب  * سُتقدم هذه الجلسة بالكامل باللغة اإلنجل
ن ملعرفة ما إذا كان  ى التواصل مع املنظم ا، ير ية وإل ترجمة شفهية من اللغة اإلنجل

  يمكن تلبية هذا الطلب.

ر ترجمة * ستُ  ية والفرنسية مع توف ن اإلنجل قدم هذه الجلسة بالكامل هذه الجلسة باللغت
ن. ى كال اللغت   فورية  من/ إ

    
  لتعاون اإلقليميل فرص: أمريكا الالتينية  فرص للتعاون اإلقليمي: أوروبا

    
  غرفة: 
رئيس 

  : الجلسة

  اتريوم
  ساسا أوبرادوفيتش 
  األلغام، البوسنة والهرسكمدير مركز مكافحة 

  غرفة: 
 رئيس الجلسة: 

  اتريوم
  مارثا هورتادو 

  كولومبيامدير مركز مكافحة األلغام، 
    

ن بمناقشة  ى مندوبي الدول واملنظمات واألفراد املهتم يتم توجيه دعوة خاصة إ
.التحديات وأفضل املمارسات وتبادل األفكار حول التحديات ال تواجه    التعاون اإلقليم

ن بمناقشة التحديات  ى مندوبي الدول واملنظمات واألفراد املهتم يتم توجيه دعوة خاصة إ
.   وأفضل املمارسات وتبادل األفكار حول التحديات ال تواجه التعاون اإلقليم

    
يةالصربية والكرواتية والبوسنية * سُتقدم هذه الجلسة بالكامل باللغة  ي الحضور وتطلب ترجمة اإلسبانية* سُتقدم هذه الجلسة بالكامل باللغة  .واإلنجل . إذا كنت ترغب 

ن ملعرفة ما إذا كان يمكن تلبية اإلسبانية شفهية من اللغة  ى التواصل مع املنظم ا، ير وإل
  هذا الطلب.

    

  اإلقليميتعاون لل فرص: الشرق األوسط وأفريقيا الشمالية  
    
  غرفة:     

 : رئيس الجلسة

  برج الحمام
  محمد بريكات

املدير للجنة الوطنية األردنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل ، 
  األردن

    
ن بمناقشة التحديات    ى مندوبي الدول واملنظمات واألفراد املهتم يتم توجيه دعوة خاصة إ

.وأفضل املمارسات وتبادل األفكار حول    التحديات ال تواجه التعاون اإلقليم
    
  
  
  
  
  

ر ترجمة فورية لها من * سُتقدم هذه الجلسة بالكامل  هذه الجلسة باللغة العربية، مع توف
ا. ية وإل    اللغة اإلنجل
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رنامج       ال
    
ر ١٢ الخميس     سبتم

        مساءً  ١٥:١٥وح  عصًرا ١٤:٣٠من الساعة 
    

 تقديم تقارير بشأن الجلسات املوازية الخامسة والسادسة.١٠
  

  ج

ى أسئلة الحضور التالية: ى الجلسة العامة ويردون ع ن إ ن املوازيت   يقدم رؤساء الجلسة املشاركون تقارير موجزة عن الجلست
  

 خيسوس مارتين 
 موريل مارشان  

  
  

      مساًء ١٦:٤٥وح  عصًرا ١٥:١٥من الساعة 
  

 الجلسة العامة الرابعة.١١
  

 التعاون واملساعدة؛ تعزيز الشراكات
  

ي األعمال اإلنسانية  ي وكذلك من خالل القطاعات الدولية املتعلقة باأللغام تتلقى مساعدة الضحايا الدعم من خالل التعاون واملساعدة  ى الصعيد الدو ع
ا والوطنية األخرى، مثل حقوق اإلنسان، واإلعاقة،  ي االتفاقية ال  والصحة، والحد من الفقر، والتنمية، وحقوق اإلنسان. ومع ذلك، فإن الدول األطراف 

ن من األلغام األرضية تفيد باستمرار أن نقص املوارد يعيق الجهود املبذولة لتلبية حقوق واحتياجات ضحايا األلغ رة من الناج   ام.أعداد كب
  

ي األسئلة التالية:دف البحث عن حلول لقضية امل ي هذه الجلسة النظر  ن    وارد املخصصة ملساعدة الضحايا، ُيطلب من املشارك
 

ن املوارد املخصصة ملساعدة الضحايا؟ .١  هل نتبع النهج الصحيح لتأم
ي  .٢ تدفقات التمويل األخرى مثل ما الذي يمكن أن تفعله الدول املتأثرة باأللغام واملتفجرات األخرى من مخلفات الحرب إلدراج مساعدة الضحايا 

 الصحة والتنمية والحد من الفقر؟
ي خطة عمل أوسلو؟ .٣ ى الدول األطراف لتوليد الدعم لتنفيذ جوانب مساعدة الضحايا  رحها ع ي اإلجراءات امللموسة ال تق  ما 
 مساعدة الضحايا، وملاذا؟برامج من يجب أن يمول  .٤

 
 :الجلسة رئيس

  
  خوان كارلوس روان

  )، التابعة التفاقية حظر استخدام األلغام املضادة لألفرادISUمدير وحدة دعم التنفيذ (
  

راتيجية واإلحاطات اإلعالمية  بصفته مدير األمانة الفنية لالتفاقية، يقدم خوان كارلوس روان املشورة االس
ى الدول األطراف.  رها من الخدمات إ   واالتصاالت وغ

  
ر الرسمية الخاصة  ي لالجتماعات الرسمية وغ كان خوان كارلوس روان مسؤواًل أيًضا عن التطوير الفع

ي الخارج، وعن قيادة عمل موظفي وحدة دعم باالتفاقية، وا لدعم اإلمدادي لالجتماعات عند عقدها 
  التنفيذ خالل هذه املؤتمرات.
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رنامج       ال
    

    :املحاضرون

  
رويج. تضم حافظة أعمالها نزع السالح إنغريد شوين  ي ال ي وزارة الشؤون الخارجية  لألغراض أحد املستشارين الكبار 

ي ذلك تنفيذ اتفاقية حظر األلغام املضادة  اإلنسانية، وقضايا الحماية واإلجراءات العاملية املتعلقة باأللغام، بما 
ي  ي لإلجراءات املتعلقة باأللغام  ي مسؤولة عن الدعم املا دولة. وقد  ٢٠لألفراد واتفاقية ذخائر األسلحة العنقودية. و

ى شهاد ي العلوم السياسية والعالقات الدولية.حصلت إنغريد شوين ع ر    ة املاجست

  

    
رغارا ي بينغوز ف رو "معهد أدريانا ريبازا فلوريس إلعادة التأهيل."( لي ي ب ي ليما، وهو INRي مديرة املعهد الوط إلعادة التأهيل   (

رو واليابان، والذي يقدم الخدمات منذ ما يقرب من خمسة عقود. وهذا املعهد هو مركز متخصص  مشروع تعاون من حكوم ب
ي بينغوز  الفنيةانب للغاية تابع لوزارة الصحة، ويتناول الجو  إلعادة التأهيل وتقديم الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة. تعمل لي

ر  ى درجة املاجست ي حاصلة ع ي إعادة التأهيل، و جراحة متخصصة: حيث تخرجت من جامعة سان ماركوس الوطنية املتخصصة 
  ي إدارة الخدمات الصحية من جامعة فيديريكو فياريال الوطنية.

  

ي مركز السنغال ملكافحة األلغام (ديوغويي سي  )، ونقطة التنسيق CNMASهو رئيس قسم مساعدة الضحايا 
ي السنغال وتنسيقها وتقييمها.  ى تخطيط مساعدة الضحايا  الوطنية ملساعدة الضحايا. يشرف ديوغويي سي ع

ي وشهادتي ماجست ي العمل االجتما ى درجة البكالوريوس  ي إدارة املشاريع والسياسات العامة وهو حاصل ع ر 
  والتنمية.

  

    
ي شعبة نزع السالح وعدم االنتشار ومراقبة تصدير األسلحة التابعة فرانك ميوسن  املسؤول عن الحد من األسلحة التقليدية 

ي األوروبية ( ن عامي  بمراقبة تصدير األسلحة.). وهو الرئيس املناوب لفريق عمل املجلس املع EEASلدائرة العمل الخار ب
رة، ٢٠١٦و  ٢٠٠٨ ي مديرية مراقبة األسلحة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية البلجيكية. قبل تلك الف ، عمل فرانك ميوسن 

ي  ي مجلس الوزراء لنائب رئيس الوزراء  اعات وتحديد األسلحة وحقوق اإلنسان  ي ومنع ال ى األمن الدو الحكومة عمل ع
ي ذلك باكس كريس ومنظمة العفو الدولية. ٢٠٠٣-١٩٩٩الفيدرالية البلجيكية ( )، وكذلك بالنسبة للمجتمع املدني، بما 

ي العالقات الدولية. ر  ى درجة املاجست راسبورغ وحصل ع ي أنتويرب وس   درس 

  
  
  

رناس رييس ن العام  ماريا سوليداد سيست ر التسهيالت املبعوث الخاص لألم لألمم املتحدة املع باإلعاقة وتوف
ن. اقبل  للمعاق رناس رييس رئيسة لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  تعيي ي، كانت ماريا سوليداد سيست الحا

)CRPD رناس رييس ). كما حصلت ى الجائزة الوطنية لحقوق اإلنسان (ماريا سوليداد سيست ي ). ٢٠١٥-٢٠١٤ع و
ي املبعوث الخاص من  مديرة العديد من املشاريع القانونية واملتعددة التخصصات ومؤلفة منشورات مختلفة. و
ي.   مواليد شي
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رنامج     ال
    

  :املحاضرون
  

  

  
  
  

ي برنامج تطوير شنكو، شأوكسانا لي ي التنمية وسياسات اإلجراءات املتعلقة باأللغام  -األمم املتحدة تعمل حاليا كمتخصصة 
رنامج الذي يربط اإلجراءات املتعلقة  ،ا من هذه الصفةوانطالقً  .مكتب األزمات فه تقدم املشورة املتعلقة بالسياسات ودعم ال

ي إعداد إطار  .باأللغام بالتنمية وتحقيق أهداف التنمية املستدامة وتحقيق السلم واملصالحة والحوكمة وتحظى بمكانة هامة 
رات رنامج التنمية التابع لألمم املتحدة فيما يتعلق بالتنمية واإلجراءات املتعلقة باأللغام (عمل اس ي ل ي أحد  ٠)٢٠١٦ي أوكسانا 

ر من  ي مجال التنمية: حيث عمل ألك ن  رنامج األمم املتحدة اإلنمائي، ومكتب دعم  ١٨املمارس ي مكتب األزمات التابع ل عاًما 
رامج، واملكت ).السياسات وال ي املقر الرئيس ي املكاتب القطرية أو    ب اإلقليم ألوروبا ورابطة الدول املستقلة (سواء 

  
  
  

رنامج اإلقليم لأل سارة هاريسون  ي السنغال وغينيا بيساو والرأس األخضر. غكاترين جيليت، مديرة ال راض اإلنسانية واإلدماج 
ي  رة  ر من ثالثة عقود من الخ ا أك ر من عقدين من لد ي ذلك أك ر الحكومية، بما  العمل مع مختلف املنظمات الدولية وغ

ي مختلف البلدان. رنامج  ي  الزمان مع مدير ال رنامج، بما  تنسق كاثرين جيليت إعداد وتنفيذ مشاريع التنمية أو الطوارئ داخل ال
ي داكار حيث تنسق تنفيذ ذلك املشاريع املتعلقة بالحد من العنف املسلح (مساعدة الضحايا  ي تقيم حالًيا  وإزالة األلغام). و

ي كازامانس) وغينيا بيساو والرأس األخضر. ي ذلك إزالة األلغام  ي السنغال (بما    ثمانية مشاريع 
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رنامج       ال
    
ر ١٢ الخميس     سبتم

        مساءً  ١٧:٣٠وح  مساًء ١٦:٤٥من الساعة 
    

ي ال.١٢ ر ألوسلو  ال تمت شراكاتما   لو؟بعد أوس وماي التحض
  

  ج

ن ر مرعد بن رعد بن زيد الحس   صاحب السمو امللكي األم
  الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل، املبعوث الخاص لالتفاقية ورئيس تعزيز الشراكات الهيئةرئيس مجلس إدارة 

  
ر من عقد ونصف، حيث ترأس صاحب السمو امللكي االجتماع الثامن شارك صاحب السمو  ي عمل االتفاقية ألك امللكي 

ي عام ٨MSPللدول األطراف ( ى شواطئ البحر امليت  ، وقد شغل منصب املبعوث الخاص لهذه االتفاقية منذ عام ٢٠٠٧) ع
ي املسائل املتعلقة بحقوق ٢٠٠٩ ر مرعد بنشاط كذلك  األشخاص ذوي اإلعاقة. وقد شغل منصب رئيس . شارك األم

مجلس إدارة اللجنة الوطنية األردنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل، ورئيس اللجنة الهاشمية للجنود ذوي اإلعاقات؛ ورئيس 
ى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  املجلس األع

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  إنغريد شوين

رويج.   ي ال ي وزارة الشؤون الخارجية    أحد املستشارين الكبار 
  رئاسة اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد

  
زع السالح لألغراض اإلنسانية، وقضايا الحماية واإلجراءات العاملية املتعلقة ن إنغريد شوين تضم حافظة أعمال

ي ذلك تنفيذ اتفاقية حظر األلغام امل ي مسؤولة عنباأللغام، بما  ضادة لألفراد واتفاقية ذخائر األسلحة العنقودية. و
ي  ي لإلجراءات املتعلقة باأللغام  ي العلوم  ٢٠الدعم املا ر  ى شهادة املاجست دولة. وقد حصلت إنغريد شوين ع

  .السياسية والعالقات الدولية
 

  
  خايمي شيسانو

  موزمبيق لدى األمم املتحدةالبعثة الدائمة لجمهورية ي وزير مفوض  
 رئيس لجنة االتفاقية املعنية بمساعدة الضحايا

 
ي جنيف ورئيس لجنة االتفاقية املعنية  ي البعثة الدائمة وسفارة جمهورية موزامبيق  خايم شيسانو هو الوزير املفوض 

شغل سابًقا منصب رئيس إدارة االتحاد األفريقي بمديرية أفريقيا والشرق األوسط بوزارة الشؤون  بمساعدة الضحايا.
ي موزمبيق، وتشمل وظائفه السابقة لواندا، وأنغوال، وستوكهولم، والسويد، وأديس أبابا، وإثيوبيا.  وقد الخارجية والتعاون 

ر من جامع أديس أبابا وجنيف. حصل ى درجة املاجست     ع
  
  
  
  
  
  
 

  
 

 



 

  

  

رنامج       ال
    

ن من الشباب: أصوات اإل .١٣ ر ٣٫٠دماج للناج  وقوة التأث
  

  ج

ا طفلة شابة مثل العديد من اآلخر  سيلما جوسولدت وُ  ا تتذكر كو رة عملها كصحفية تثبت ذلك جيًدا. إ ي التواصل وف ا  ي لتكون جاذبة لالنتباه. إن شهاد ين. 
ي رحلة ممتعة ال يعرفون أن بقايا متفجرة من الحرب ال ي الغابة  ي العاشرة من عمرها، كانت تتجول مع ابن عمها  ي  ا البوسنة والهرسك  أحد األيام، و مزق

ء. ا لم تكن أبًدا نفس ال   كانت راكدة. وحيا
  

ول ي املناطق الحضرية، واجهت بعض النظرات وعدم التفاهم. ومع ذلك، ال يمكن ألحد أن يمنعها من السباحة وال ى حمام  عندما كانت مراهقة شابة  إ
ي أول نادي سباحة لألشخاص ذ ي سباقات السباحة، فازت السباحة. وقد أصبحت عضًوا  راكها  ي. وعند اش ي بلدها األص ر  ٥٠بسباق سيلما وي اإلعاقة  م

ي ذلك بطولة كرواتيا للسباحة. تستخدم  ١٠٠و ي مختلف اللقاءات بما  ر  ن من الشباب، الذين سيلما م ى حياة الناج ا إلضفاء منظور جديد ع اآلن مهارا
ي نشرات األخبار، ي  يظهرون غالًبا  ن لخطر األلغام ال تتسبب  ى األطفال املعرض ا، إ ى قل ر عزيزة ع ي منتديات األعمال املتعلقة باأللغام بل وأك ويتحدثون 

  .والهرسكنفايات البوسنة 
  
  

 

 

 

 

 

 
 

ر  هوملز فابيان أوردين غاباندونشأ  ن صغار بعد وفاة والده بشكل غ ي كولومبيا حيث كان هو وأشقائه السبعة يعملون كمزارع ا الحرب  ي منطقة مزق
ي حياته: حيث كانت تجعل املستحيل ممكًنا ومّكنت فابيان من الحصو  راًسا حقيقًيا  ر. وقد كانت والدته ن ى التعليم. متوقع عندما كان مجرد طفل صغ ل ع

ى عقبوبعد شهر م ى لغم أر قلب حياته رأًسا ع له، ع ى الوطن مستعًدا ملمارسة ما تعلمه بعيًدا عن م   .ن تخرجه، صعد فابيان، الذي كان قد عاد إ

ر مماثل قد وفر لهم الدعم الذي يحتاج ى ما تحمله، فإن مقابلة اآلخرين الذين عانوا من مص ى التغلب ع ى ونبينما ساعدته عائلته وإيمانه ع ه بشدة. وع
ى عدد ال يح من اآلخرين الذين عانوا من خسارة وحزن و  تقديم جناح السرعة، أدرك هوملز أنه من خالل شبكة مخصصة من أقرانه، يمكنه الوصول إ

ن من األلغام الذي ي القيادة؛ حيث أسس شبكة إقليمية من الناج ى أن يكونوا الدعم الالزم لهم. كانت مسألة وقت فقط قبل بدء مهاراته  ن يتطلعون اآلن إ
ي هذه العملية كيفية التفاعل مع مختلف طبقات الحكومة واجتمع مع رئيس كولومبيا (وحائز جا . ولقد تعلم  ئزة نوبل جزًءا من مجلس الضحايا الوط

ي، حيث يمكنك ال ًرا.للسالم). تعلم فابيان أيًضا درًسا مهًما حول قوة الصحافة وشبكات التواصل االجتما   عثور عليه كث
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٢٠٢٠ - ٢٠١٩تواريخ هامة |  

 
 

 

٢  ٠  ١  ٩ 
       

 
ر  ١٨   الذكرى الحادية والعشرون العتماد االتفاقية ٢٠١٩سبتم

ي أوسلو، جنيف    رية الثانية للمؤتمر االستعرا الرابع    الجلسة التحض

  
ر ٢٩ - ٢٥   مؤتمر أوسلو االستعرا حول عالم خاٍل من األلغام نوفم

 

ر ٣   اليوم العالم لألشخاص ذوي اإلعاقة   ديسم

  

ر ٤ - ٣  الذكرى الثانية والعشرون لتوقيع االتفاقية   ديسم

 
 
 

 

٢  ٠  ٢  ٠ 
  
راير  * رعات    ف ي الخامس إلعالن الت   لتنفيذ االتفاقية الالزمة املؤتمر الدو

          الذكرى الحادية والعشرون لبدء نفاذ االتفاقية     مارس ١

ائي لتقديم الدول األطراف تقارير الشفافية بموجب املادة     أبريل ٣٠  ٢٠١٩ال تغطي السنة التقويمية  ٧املوعد ال

ن الدورات لعام    * مايو أو يونية  جنيف، ٢٠١٩االجتماعات املعقودة فيما ب

ر  ١٨  الذكرى السنوية الثالثة والعشرون العتماد االتفاقية    سبتم

ر ر  -* نوفم  االجتماع الثامن عشر للدول األطراف   ديسم

ر ٣   اليوم العالم لألشخاص ذوي اإلعاقة   ديسم

ر ٤ - ٣  والعشرون لتوقيع االتفاقية الثالثةالذكرى    ديسم
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  .تخضع للموافقة *
 
 
 
 

ي سراييفو، واستضافته مركز األعمال املتعلق ي أكتوبر  ي البوسنة والهرسك، الذي ُعقد  ي سالٌم لكم ِمن الحوار الوط ألصحاب املصلحة  ة باأللغام 
  البوسنة والهرسك وتحت رعاية االتحاد األوروبي.

  

  

  

  

ي البوسنة والهرسك، الذي  ي سالٌم لكم ِمن الحوار الوط ألصحاب املصلحة  ي سراييفو، واستضافته مركز األعمال املتعلقة باأللغام  ي أكتوبر  ُعقد 
  البوسنة والهرسك وتحت رعاية االتحاد األوروبي.

  

  تم إعداد هذا املنشور من ِقبل
  وحدة دعم تنفيذ اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد، 

ى الدعم املُقدم من االتحاد األوروبي  ي ذلك إ   ويرجع الفضل 
 

 

ي األمانة الفنية التفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد لعام ISUوحدة دعم التنفيذ ( ر تلك األلغام. وتكون  ١٩٩٧)  وتدم
ي: ي االتفاقية، وال سيما عن طريق القيام بما ي   وحدة دعم التنفيذ مكلفة بدعم الدول األطراف 

 يع الدول األطراف من خالل دعم آلية تنفيذ تقديم الدعم الالزم لجم
ي املناصب،   االتفاقية وشاغ

 ،التواصل وتقديم املعلومات حول االتفاقية  

  ي ذلك عن طريق تقديم تقديم الدعم لفرادى الدول األطراف، بما 
، الفاملشورة والدعم    بشأن التنفيذ وإضفاء الطابع العالم

  ر الرسمية بموجب االتفاقية؛ حفظ سجالت االجتماعات الرسمية وغ
 و،
  ي االتصال والتنسيق مع املنظمات الدولية ذات الصلة ال تشارك 

  عمل االتفاقية.
  

ي إلزالة األلغام لألغراض اإلنسانية. تمول وحدة دعم تكون وحدة دعم التنفيذ مسؤولة مباشرًة أمام الدول األطراف بينما يستضيفها مركز جني ف الدو
ي االتفاقية. ي من قبل الدول األطراف  ى أساس طو   التنفيذ ع

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  خالل:يمكنكم العثور علينا من 
  اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد

  وحدة دعم التنفيذ
  

 

Facebook.com/AntiPersonnelMineBanConvention  
  

Chemin Eugène-Rigot 2C  

  
  

Flickr.com/photos/APMineBanConvention  
  ١٢١١ ١٣٠٠ص.ب 
  ، سويسرا١جنيف 

  
  

@MineBanTreaty  
  +٤١)٠(٢٢٧٣٠٩٣١١هاتف: 
  +٤١)٠(٢٢٧٣٠٩٣١١: فاكس

  
  @MineBanTreaty  

روني:  ريد اإللك   isu@apminebanconvention.orgال
 

اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد
ا األلغام املضادة لألفراد اء املعاناة والخسائر ال تسب  إ


