تعـ ـ ـ ـ ـزي ـ ـ ـ ـز الش ـ ـ ـ ـ ـراك ـ ـ ـ ـ ـ ـات
مؤتمر عاملي بشأن تقديم املساعدة لضحايا األلغام املضادة لألفراد و
املتفجرات األخرى من مخلفات الحرب وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

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

اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد وتخزي ا وإنتاجها ونقلها وتدم ﺮها

ــي عــام  ،١٩٩٧كانــت اســتجابة املجتمــع الــدو ي ــي تعــاون دو ــي متعــدد األط ـراف لــم يســبق لــه مثيــل ودعــا إ ــى اتخــاذ إج ـراءات
حازمة لتخليص العالم من األلغام املضادة لألفراد .ومنذ ذلك الح ن ،وافقت  ١٦٤دولة ع ى:
"وض ــع ح ــد للمعان ــاة والخس ــائر ال ـ تس ــب ا ه ــذﻩ األلغ ــام املض ــادة لألف ـراد ،وال ـ تقت ــل أو تش ــوﻩ
مئ ــات األش ــخاص ك ــل أس ــبوع ،وأغل ـ م م ــن امل ــدني ن األبري ــاء الع ــزل ،وال س ــيما األطف ــال ،وتعـ ــوق
ً
داخلي ـا إ ــى
التنمي ــة االقتص ــادية والتعم ــﺮ ،وتح ــول دون عـ ــودة الالجئ ـ ن إ ــى بالدهـ ــم واملش ــردين
ديارهم ،ولها عواقب وخيمة أخرى تستمر طوال سن ن بعد وضعها".
تنص املادة  ٦٫٣ع ى أن:
"تقوم كل دولة تكون ي وضع يتيح لها تقديم املساعدة ،بتوف ﺮهـا مـن أجـل رعايـة تأهيـل ضـحايا
األلغ ــام وإع ــادة إدم ــاجهم االجتم ــا ي واالقتص ــادي وم ــن أج ــل بـ ـرامج التوعي ــة بمخ ــاطر األلغ ــام.
ويمكــن تقــديم هــذﻩ املســاعدة ،ــي جملــة أمــور ،مــن خــالل منظومــة األمــم املتحــدة ،أو املنظمــات أو
املؤسس ــات الدولي ــة أو اإلقليمي ــة أو الوطني ــة ذات الص ــلة ،أو لجن ــة الص ــليب األحم ــر الدولي ــة ،أو
الجمعيــات الوطنيــة للصــليب األحمــر والهــالل األحمــر واالتحــاد الــدو ي الــذي يضــمها ،أو منظمــات
غ ﺮ حكومية أو ع ى أساس ثنائي".

يس ى مؤتمر "تعزيز الشراكات" إ ى توف ﺮ الخ ﺮاء الوطني ن ي مجال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومساعدة الضحايا وصناع القرار
واألشخاص ذوي اإلعاقة  -بمن ف م الناجون من األلغام -ومزيد من الفرص الستكشاف التحديات واملمارسات الجيدة ملواءمة الجهود من
أجل تلبية االحتياجات وضمان حقوق الناج ن من األلغام ،باإلضافة إ ي الجهود املبذولة ي إطار االتفاقية املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة ) (CRPDوتلك الجهود الرامية إ ى تحقيق أهداف التنمية املستدامة(SDGs).
تعزيز الشراكات ،هو مؤتمر برئاسة صاحب السمو امللكي األم ﺮ مرعد بن رعد بن زيد الحس ن وباستضافه االتحاد األوروبي ي الف ﺮة من -١٠
 ١٢أيلول /سبتم ﺮ  ٢٠١٩ي عمان ،األردن ،ويحظى بدعم ف من وحدة دعم تنفيذ االتفاقية(ISU).
مؤتمر "تعزيز الشراكات" يجري فـي سيــاق القرار رقم ) ،(١٤٢٨/٢٠١٧الذي اعتمدﻩ مجلس االتحاد األوروبي ليساند الجهود ال تبذلها
الدول األطراف لتنفيذ اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد.

ً
ً
ٌ
سالم لكم ِمن كمباال حيث اجتمع الناجون من األلغام وغ ﺮهم من األشخاص ذوي اإلعاقة لحضور اجتماعا وطنيا ألصحاب املصلحة مع وزارات ال ﺮبية
ً
والتعليم والصحة والشئون الجنسانية والعمل والتنمية االجتماعية ،جنبا إ ى جنب مع املنظمات غ ﺮ الحكومية وال ﺮويج واالتحاد األوروبي وذلك لبدء
ُ
عملية وضع سياسة وطنية جديدة بشأن اإلعاقة وخطة عمل وطنية ي مجال اإلعاقة .وقد قدم الحوار الوط ألصحاب املصلحة تحت رعاية االتحاد
األوروبي.

ج ـ ـ ـ ــدول املحت ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــات
الب ـرن ـام ـ ـج ي ملح ـ ـ ــة ..............................................................................
٣
ال ﺮنامج املشروح ٤ ............................................................................
املناقشات اإلقليمية ......................................................................
٩٫٣٠
الزيارات امليدانية ٢٢ ..............................................................................
تواريخ هامة ٣٦ ......................................................................................

#تعزيز الشراكات
١

#حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ال ﺮنامـ ـ ـ ـج ي ملـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـة
الثالثاء  ١٠سبتم ﺮ

ً
ً
من الساعة  ٨:٠٠صباحا وح  ٠٩:٠٠صباحا
تسجيل الحضور
غرفة :رواق

ً
ً
من الساعة  ٠٩:٠٠صباحا وح  ١٠:٠٠صباحا
 حفل افتتاح الجلسة
غرفة :رواق
ً
ً
من الساعة  ١٠:٠٠صباحا وح  ١٠:١٥صباحا
 ملحة عامة عن ال ﺮنامج
غرفة :رواق
ً
صباحا وح ً ١٢:٣٠
ظهرا
من الساعة ١٠:٤٥
 الجلسة العامة األو ى | من أين أتينا ؟ إ ى أين نحن
ذاهبون؟ الحالة الراهنة ملساعدة الضحايا
غرفة :رواق

ً
من الساعة ً ١٢:٣٠
عصرا | جلسات غداء العمل
ظهرا وح ١٤:٠٠
املوازية
أسيا :تحديات التعاون اإلقليم
غرفة :اتريوم

األربعاء  ١١سبتم ﺮ

ً
الساعة  ٨:٣٠صباحا
 أصوات اإلدماج
غرفة :رواق

ً
ً
من الساعة  ٠٨:٤٥صباحا وح  ١٠:٣٠صباحا
 الجلسة العامة الثانية | صياغة السياسات وال ﺮامج من
خالل جمع البيانات
غرفة :رواق

ً
صباحا وح ً ١٢:٣٠
ظهرا  -جلسات موازية
من الساعة ١١:٠٠
 الجلسة املوازية الثالثة | عدم التخ ي عن أحد؛ تحس ن
اإلدماج االجتما ي واالقتصادي
غرفة :باديا
 الجلسة املوازية الرابعة | الحد من فقدان األرواح
واألطراف؛ تحس ن االستجابة للطوارئ والحماية
غرفة :رواق
ظهرا وح  ١٤:٠٠عصراً
من الساعة ً ١٢:٣٠
)تناول وجبة الغداء ،ال توجد جلسات(
ً
ً
مساء | زيارات ميدانية
عصرا وح ١٧:٣٠
من الساعة ١٤:٠٠
موازية

#حقوق الناج ن من األلغام
الخميس  ١٢سبتم ﺮ

ً
الساعة  ٨:٣٠صباحا
 أصوات اإلدماج
غرفة :رواق

ً
الساعة  ٠٨:٤٥صباحا
ً
تقريرا إ ى الجلسة العامة من الجلسات املوازية لليوم
 تقديم
السابق
ً
ً
من الساعة  ٠٩:٣٠صباحا وح  ١١:٠٠صباحا
 الجلسة العامة الثالثة | تحس ن التأهيل ي البلدان
املتضررة من األلغام
غرفة :رواق
ً
صباحا وح ً ١٢:٣٠
ظهرا  -جلسات موازية
من الساعة ١١:٠٠
 الجلسة املوازية الخامسة | قياس التأث ﺮ! هل يمكن
قياس املساعدة والحقوق؟
غرفة :باديا
 الجلسة املوازية السادسة | تحس ن الدعم النفﺴ ؛
االستفادة من الدعم ب ن األقران
غرفة :رواق
ً
من الساعة ً ١٢:٣٠
ظهرا وح  ١٤:٠٠عصرا | جلسات غداء
العمل املوازية
أسيا :فرص للتعاون اإلقليم
غرفة :اتريوم
أمريكا الالتينية :فرص للتعاون اإلقليم
غرفة :اتريوم

أمريكا الالتينية :تحديات التعاون اإلقليم
غرفة :اتريوم

)عن طريق التسجيل فقط(

أوروبا :تحديات التعاون اإلقليم
غرفة :اتريوم

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

أوروبا :فرص للتعاون اإلقليم
غرفة :اتريوم

الشرق األوسط وأفريقيا الشمالية :تحديات التعاون اإلقليم
غرفة :برج الحمام

اللجنة الهاشمية للجنود ذوي اإلعاقات
املوقع :املدينة الطبية

الشرق األوسط وأفريقيا الشمالية :فرص للتعاون اإلقليم
غرفة :برج الحمام

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

مركز الس ﺮ بوبي تشارلتون للدعم والتأهيل /مركز آسيا للعالج
الطبي ي /آسيا للتدريب امل والتطوير اإلداري ""ADT
املوقع :شارع وصفي التل ،شارع الجاردنز ،مب رقم ٨٥؛ الطابق
الثاني

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

ً
ً
مساء  -جلسات موازية
عصرا وح ١٦:٠٠
من الساعة ١٤:١٥
الجلسة املوازية األو ى  :تعزيز دمج مساعدة الضحايا ي سياسات وبرامج
ً
وطنية أوسع نطاقا
غرفة :باديا

ً
ً
مساء
عصرا وح ١٥:١٥
من الساعة ١٤:٣٠
ً
تقريرا إ ى الجلسة العامة من الجلسات املوازية السابقة
تقديم
غرفة :رواق

الجلسة املوازية الثانية  :وضع اإلدماج والنوع االجتما ي والتنوع ي صلب
الجهود
غرفة :رواق

ً
ً
مساء
مساء وح ١٦:٤٥
من الساعة ١٥:١٥
الجلسة العامة الرابعة :التعاون واملساعدة؛ تعزيز الشراكات!
غرفة رواق

][٣

ً
ً
مساء
مساء وح ١٧:١٥
من الساعة ١٦:٠٠
تقديم تقارير الجلسات املوازية
غرفة :رواق
الساعة  ١٨:٠٠مساءً
حفل االستقبال والعشاء
املضيف :االتحاد األوروبي
اململكة األردنية الهاشمية

ً
مساء
الساعة ١٩:٠٠
حفل استقبال رئيس االتفاقية
املضيف :سعادة السف ﺮ تون أل ﺮز
السفارة امللكية ال ﺮويجية
املوقع :رقم  ٢١شارع عبد املجيد العدوان ،عبدون

املوقع :شرفة برج الحمام
فندق ان ﺮكونتيننتال

ً
ً
مساء
مساء وح ١٧:٣٠
من الساعة ١٦:٤٥
شراكات ي التحض ﺮ ألوسلو وما بعد أوسلو .ماذا بعد؟
غرفة :رواق

][٣

ال ﺮنامج
ً
ً
من الساعة  ٠٩:٠٠صباحا وح  ١٠:٠٠صباحا
 .١حفل افتتاح رفيع املستوى :إدراك حقوق ضحايا األلغام املضادة لألفراد واملتفجرات األخرى من مخلفات الحرب )(ERW

الثالثاء  ١٠سبتم ﺮ

صاحب السمو امللكي األم ﺮ مرعد بن رعد بن زيد الحس ن
رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل ،االردن
املبعوث الخاص لالتفاقية ورئيس تعزيز الشراكات
شارك صاحب السمو امللكي ي عمل االتفاقية ألك ﺮ من عقد ونصف؛ حيث ترأس صاحب السمو امللكي االجتماع الثامن
للدول األطراف ) (MSP٨ع ى شواطئ البحر امليت ي عام  ،٢٠٠٧وقد شغل منصب املبعوث الخاص لهذﻩ االتفاقية منذ عام
 .٢٠٠٩شارك األم ﺮ مرعد بنشاط كذلك ي املسائل املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .وقد شغل منصب رئيس
مجلس إدارة اللجنة الوطنية األردنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل ،ورئيس اللجنة الهاشمية للجنود ذوي اإلعاقات؛ ورئيس
املجلس األع ى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
سعادة السف ﺮة ماريا هادجيثيودوسيو
سف ﺮة ورئيسة وفد االتحاد األوروبي لدى اململكة األردنية الهاشمية
ً
ماريا هادجيثيودوسيو ي السف ﺮة املعينة حديثا .حيث إن سعادة السف ﺮة دبلوماسية مح ﺮفة عملت مع وزارة الخارجية
ومكتب رئيس ق ﺮص ،وكانت ً
سابقا السف ﺮة /نائبة املمثل الدائم لق ﺮص لدى االتحاد األوروبي.

سعادة السف ﺮ /هانز براتسكار
سف ﺮ ال ﺮويج لدى األمم املتحدة ي جنيف
رئيس االتفاقية ومؤتمر أوسلو االستعرا
ً
ومستشارا ً
ً
خاصا ملنع نشوب ال اعات وعمليات بناء السالم ي وزارة الشؤون
قبل تعيينه ي جنيف ،كان هانز براتسكار سف ﺮا
الخارجية ال ﺮويجية .كما شغل سعادته منصب وكيل وزارة ي وزارة الشؤون الخارجية وسف ﺮ ي السفارات ال ﺮويجية ي سريالنكا.
باإلضافة إ ى ذلك ،عمل ي واشنطن العاصمة وكينيا والصومال ومال يا.
ماريا سوليداد سيست ﺮناس رييس
املبعوث الخاص لألم ن العام لألمم املتحدة املع باإلعاقة وتوف ﺮ التسهيالت للمعاق ن.
قبل التعي ن الحا ي ،كانت ماريا سوليداد سيست ﺮناس رييس رئيسة لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ) .(CRPDكما حصلت
ع ى الجائزة الوطنية لحقوق اإلنسان ) .(٢٠١٤-٢٠١٥و ي حاصلة ع ى شهادة ي القانون )تخرجت مع مرتبة الشرف العليا(
وماجست ﺮ ي العلوم السياسية من الجامعة البابوية يونيفرسيداد كاتوليكا دي تشي ي ،وحصلت ع ى لقب محامي ي املحكمة
العليا.

تون شاناريث
حملة كمبوديا لحظر األلغام األرضية
ُيعد تون تشاناريث منذ أمد بعيد من دعاة حقوق الناج ن من األلغام وغ ﺮهم من األشخاص ذوي اإلعاقة  ،وأحد رواد حركة
ّ
األلغام األرضية .ي عام  ،١٩٩٧مثل تون تشاناريث الناج ن من األلغام ي حفل جائزة نوبل للسالم ي مؤتمر أوسلو ،ومنذ ذلك
ً
الح ن عمل سف ﺮا للحملة الدولية لحظر األلغام األرضية .يقود تون تشاناريث مشاريع إعادة التأهيل واإلدماج االجتما ي
واالقتصادي ي الحملة الكمبودية لحظر خدمات األلغام األرضية /الالجئ ن اليسوعي ن ي سيام ريب ،كمبوديا.

ال ﺮنامج

دانالمي عمرو بشارو
رئيس لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )ع ﺮ دائرة تليفزيونية(
منذ عام  ،٢٠١٨أصبح دانالمي عمرو بشارو رئيس لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ال تدعم الدول األطراف ي
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ي تنفيذ الصكوك القائمة ع ى الحقوق .وقد شغل منصب مدير جمعية الرعاية
األنجلو-نيج ﺮية للمكفوف ن ألك ﺮ من عقدين ،وحاصل ع ى درجة املاجست ﺮ ي القانون )مع مرتبة الشرف( من جامعة
كام ﺮيدج.

إحياء ذكرى :آية أغابي ،مؤسس "األردن املهيأ"

توفر هذﻩ املنظمة األردنية معلومات عن جميع األماكن ال يمكن الوصول إل ا ي عمان والوجهات السياحية ي جميع
أنحاء األردن ،وتعمل مع الشركات واملؤسسات األخرى واألفراد لتحس ن الوصول إ ى أماكن عملهم ومنازلهم.
عادت آية أغابي ،و ي القوة الخالقة ال تقوم عل ا هذﻩ املؤسسة ،إ ى األردن بعد دراس ا ي جامعة كاليفورنيا ي
ب ﺮك ي بالواليات املتحدة األمريكية ،لغرس التغي ﺮ ف ا ح يتمكن جميع األشخاص ذوي اإلعاقة من االستمتاع بما
يقدمه األردن.
ُ
توفيت آية أغابي بشكل غ ﺮ متوقع ي  ١٩أغسطس  .٢٠١٩وكان من املقرر أن تنضم إ ى هذﻩ اللوحة املم ة .ونحن
نع ﺮف بإر ا الهائل ونكرمها.
ً
من الساعة  ١٠:٠٥صباحا وح ١٠:١٥
ً
صباحا
.٢

ملحة عامة عن ال ﺮنامج

ّ
وسيعرفون الجمهور
ماذا يمكن أن نتوقع من ثالثة أيام من العمل ،وكيف ستكشف األشياء؟ قابل مقدمي العروض الذين سيضعون األمور ي نصا ا ويضعوها ي نصا م
ع ى التقنيات الجديدة ال توفر مساحة للتعليقات الفورية املعروفة باسم ّ .Sli.do
تعرف عل ا .افتح متصفح هاتفك واكتب  ،sli.doوأدخل الرمز  ٨٢٦٠#وقدم رأيك
بشأ ا .ال توجد تطبيقات يمكن ت يلها.

][٤
العميد الركن )املتقاعد( محمد بريكات

املدير الوط للهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل ) ،(NCDRاالردن
يشغل محمد بريكات منصب املدير الوط للجنة الوطنية األردنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل ) (NCDRمنذ مايو
طيارا لطائرة هليكوب ﺮ تابعة لسالح الجو امللكي األردني ملدة ً ٢٩
 .٢٠٠٥وكان ً
عاما ومن ثم تقاعد برتبة العميد الركن.

خوان كارلوس روان
مدير وحدة دعم التنفيذ ) ،(ISUالتابعة التفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد
بصفته مدير األمانة الفنية لالتفاقية ،يقدم خوان كارلوس روان املشورة االس ﺮاتيجية واإلحاطات اإلعالمية
ً
مسؤوال ً
أيضا عن التطوير الفع ي
واالتصاالت وغ ﺮها من الخدمات إ ى الدول األطراف .وكان خوان كارلوس روان
لالجتماعات الرسمية وغ ﺮ الرسمية الخاصة باالتفاقية ،والدعم اإلمدادي لالجتماعات عند عقدها ي الخارج ،وعن
قيادة عمل موظفي وحدة دعم التنفيذ خالل هذﻩ املؤتمرات.

ال ﺮنامج
ً
صباحا وح ً ١٢:٣٠
ظهرا
من الساعة ١٠:٤٥

الثالثاء  ١٠سبتم ﺮ

 .٣الجلسة العامة األو ى
من أين أتينا ؟ إ ى أين نحن ذاهبون؟ الحالة الراهنة ملساعدة الضحايا
ي عام  ،٢٠١٩تحتفل اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد بمرور ً ٢٠
عاما ع ى بدء نفاذها .حيث كانت هذﻩ االتفاقية بمثابة أداة رائدة ي االع ﺮاف باحتياجات ضحايا
سالح مع ن .وستستعرض الجلسة العقدين األخ ﺮين من الجهود املبذولة ل ﺮجمة أحكام مساعدة الضحايا )وخاصة املادة  (٦٫٣إ ى واقع عم ي .وستس ى ً
أيضا إ ى تحديد
التحديات الرئيسية املتبقية لتحس ن معالجة حقوق واحتياجات الناج ن من األلغام وغ ﺮهم من األشخاص ذوي اإلعاقة.
للقيام بذلك ،ستنظر اللجنة ي األسئلة التالية:
.١
.٢
.٣
.٤
.٥

إ ى أي مدى وصلنا إ ى تنفيذ وعد االتفاقية للناج ن من األلغام؟
ما ي حالة مساعدة الضحايا وما مدى أهمي ا ي عالم اليوم؟
كيف غ ّ ﺮ القانون الدو ي لحقوق اإلنسان املشهد الذي ننفذ فيه ال امات بمساعدة الضحايا؟
ما ي التحديات الرئيسية ال ال تزال قائمة ي تنفيذ الجهود الرامية إ ى مساعدة الضحايا؟
ما الذي يمكن تحقيقه ي السنوات الخمس املقبلة بعد مؤتمر املراجعة ي أوسلو ؟

][٥

رئيس الجلسة:
الدكتور ك ن رذرفورد ،مدير مركز االستقرار واالنتعاش الدو ي ،وأستاذ العلوم السياسية بجامعة جيمس ماديسون
ً
ك ن رذرفورد هو ً
أيضا املؤسس املشارك لشبكة الناج ن من األلغام األرضية ) (LSNوال كانت رائدة ي مجال تقنيات مساعدة
ضحايا الحرب ،حيث تزود هذﻩ الشبكة اآلالف ممن ُب ﺮت أطرافهم بأدوات توجيه نظ ﺮة وأطراف صناعية.
ويعت ﺮ ك ن رذرفورد من دعاة الحظر العالم لأللغام املضادة لألفراد وزعيم مشهور ي التحالف الحائز ع ى جائزة نوبل للسالم
الذي قاد اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد واتفاقية عام  ٢٠٠٨بشأن ذخائر األسلحة العنقودية.

ال ﺮنامج
املحاضرون:
شارك صاحب السمو امللكي األم ﺮ مرعد بن رعد بن زيد الحس ن ي عمل االتفاقية ألك ﺮ من عقد من الزمان ي قيادة أعمال
الدول األطراف ي عام  ،٢٠٠٧وقد شغل منصب املبعوث الخاص لهذﻩ االتفاقية منذ عام  .٢٠٠٩كما شارك األم ﺮ مرعد
بالنشاطات املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .وقد شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة
التأهيل ،ورئيس الهيئة الهاشمية للجنود ذوي اإلعاقات؛ ورئيس املجلس األع ى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

موريل مارشان املسؤولة عن شؤون نزع السالح ي التمثيل الدائم لبلجيكا لدى األمم املتحدة ي جنيف .و ي ً
أيضا أحد كبار
املسؤول ن ي لجنة مساعدة الضحايا التابعة لالتفاقية ،وترأست اللجنة ي عام  .٢٠١٨تتمتع السيدة مارشان بخلفية ي مجال
القانون الدو ي لحقوق اإلنسان واملساعدات اإلنسانية الدولية.

][٦

مارثا هورتادو نائبة مفوض إزالة التلوث ،ال ﺮنامج الكولوم ملكافحة األلغام .و ذﻩ الصفة عملت ع ى تعزيز قابلية تشغيل إزالة
ً ً
التلوث من خالل النهج القائم ع ى أساس الحقوق .و ي مناهضا قويا للقانون الدو ي اإلنساني بما ي ذلك العمل كو ا مستشارة
للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر منذ ما يقرب من عقد من الزمان .وقد حصلت مارثا هورتادو ع ى درجة الدكتوراﻩ
ولد ا خلفية ي القانون الدو ي العام والعالقات الدولية.

ُ
ً
ً
ً
ائدة ي حركة األلغام األرضية ع ى مدار الثالث ن ً
عاما املاضية؛حيث عملت أوال ي
كانت األخت دنيس كوغالن تعت ﺮ قوة ر
مخيمات الالجئ ن التايالندي ن الكمبودي ن ي التسعينيات حيث بدأت عملها ي مجال الدعوة لحظر األلغام .وتقود األخت دنيس
خدمة الالجئ ن اليسوعي ن ي كمبوديا ،و ي ً
أيضا عضو ي مجلس إدارة الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية واالئتالف
املناهض لذخائر األسلحة العنقودية ).(ICBL-CMC

قام خيسوس مارتين بتأسيس ) Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidadشبكة الناج ن واألشخاص
ذوي اإلعاقة( ،بعد أن نجا من انفجار لغم عندما كان يبلغ من العمر ً ١٧
عاما .تدعم مؤسسته ضحايا العنف املسلح
واألشخاص ذوي اإلعاقة إلعادة االدماج ي املجتمع من خالل توف ﺮ املهارات والتدريب الالزم ي مجال الدعوة ،والدعم
البدني والنفﺴ  .لقد جعله شغفه يتحدث أمام كونغرس الواليات املتحدة حول الحاجة إ ى مساعدة الضحايا ي
مجتمعات ما بعد الصراع.

ال ﺮنامج

ٌ
سالم لكم ِمن الحوار الوط ألصحاب املصلحة حول مساعدة الضحايا الذي ُعقد ي بغداد ،العراق بمشاركة الوزارات ذات الصلة واملديريات
اإلقليمية واملجتمع املدني وذلك من أجل بدء عملية صياغة خطة عمل وطنية جديدة لإلعاقة ومساعدة الضحايا.

][٧

استضاف "مركز زمبابوي املع بمكافحة األلغام ) " (ZIMACالوزارات الرئيسية املشاركة ي تقديم املساعدة لضحايا األلغام ومجال حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة مثل وزارة الخدمة العامة والعمل والرعاية االجتماعية وشؤون املرأة والشباب والرياضة .إن تعزيز الشراكات ب ن هذﻩ
الوزارات املختلفة ودمج مساعدة الضحايا ) (VAي سياقات أوسع مثل وزارة العمل والصحة والرعاية االجتماعية يمكن أن يساعد "مركز زمبابوي"
ع ى الوفاء بفعالية تجاﻩ االل امات املتعلقة بمساعدة الضحايا بموجب االتفاقية.

غداء العمل | املناقشات اإلقليمية
الثالثاء  ١٠سبتم ﺮ
ظهرا وح  ١٤:٠٠عصراً
من الساعة ً ١٢:٣٠
آسيا :تحديات التعاون اإلقليمي
غرفة:

رئيس الجلسة:

اتريوم
فياليوثن سيفاجناناسوثي
مدير مركز مكافحة األلغام ،سريالنكا

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

* ُ
ستقدم هذﻩ الجلسة بالكامل باللغة اإلنجل ية .إذا كنت ترغب ي الحضور وتطلب

أمريكا الالتينية :تحديات التعاون اإلقليمي
غرفة:
رئيس الجلسة:

اتريوم
مارثا هورتادو
مدير مركز مكافحة األلغام ،كولومبيا

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

][٨

* ُ
ستقدم هذﻩ الجلسة بالكامل باللغة اإلسبانية .إذا كنت ترغب ي الحضور وتطلب ترجمة

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

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

أوروبا :تحديات التعاون اإلقليمي

الشرق األوسط وأفريقيا الشمالية :تحديات التعاون اإلقليمي

اتريوم
غرفة:
رئيس الجلسة :ساسا أوبرادوفيتش
مدير مركز مكافحة األلغام ،البوسنة والهرسك

برج الحمام
غرفة:
رئيس الجلسة :محمد بريكات
املدير للجنة الوطنية األردنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل ،
األردن

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

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

* ُ
ستقدم هذﻩ الجلسة بالكامل باللغة الصربية والكرواتية والبوسنية واإلنجل ية.

* ُ
ستقدم هذﻩ الجلسة بالكامل هذﻩ الجلسة باللغة العربية ،مع توف ﺮ ترجمة شفهية لها
من اللغة اإلنجل ية وإل ا.

أفريقيا جنوب الصحراء الك ﺮى :تحديات التعاون اإلقليمي
برج الحمام
غرفة:
رئيس الجلسة :شيال مويمبا
مدير وحدة دعم تنفيذ االتفاقية املتعلقة بالذخائر العنقودية.
يتم توجيه دعوة خاصة إ ى مندوبي الدول واملنظمات واألفراد املهتم ن بمناقشة
التحديات وأفضل املمارسات وتبادل األفكار حول التحديات ال تواجه التعاون اإلقليم .
* ُ
ستقدم هذﻩ الجلسة بالكامل هذﻩ الجلسة باللغت ن اإلنجل ية والفرنسية مع توف ﺮ
ترجمة شفهية من /إ ى كال اللغت ن.

ٌ
سالم لكم ِمن جوبا! اجتمعت هذﻩ املجموعة من الناج ن من األلغام
واألشخاص ذوي اإلعاقة ي جنوب السودان ي يوليو  ٢٠١٩لبدء
ُ
تطوير خطة العمل الوطنية األو ى املتعلقة باإلعاقة .وقد قدم الحوار
الوط ألصحاب املصلحة تحت رعاية االتحاد األوروبي.

الثالثاء  ١٠سبتم ﺮ
ً
ً
مساء
عصرا وح ١٦:٠٠
من الساعة ١٤:١٥
.٤

الجلسة املوازية األو ى

ً
تعزيز دمج مساعدة الضحايا ي سياسات وبرامج وطنية أوسع نطاقا
تلعب مراكز اإلجراءات املتعلقة باأللغام ً
دورا ً
حيويا ي تقديم املساعدة للضحايا ،بالرغم من ذلك لن تستمر أغل ا ي العمل عقب االن اء من برامج إزالة
ً
األلغام ،وقد اتفقت الدول األطراف ع ى تضم ن مساعدة الضحايا خارج هذﻩ املؤسسات ي إطار سياسات وخطط وأطر عمل وطنية أوسع نطاقا تتعلق
بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والصحة والتعليم والتوظيف والتنمية والحد من الفقر ،وبالتا ي ضمان تلبية حقوق ضحايا األلغام ع ى املدى الطويل
ً
ً
مستداما.
تحقيقا
وتحقيق متطلبا م
ومن أجل تحقيق التوعية بالحاجة إ ى زيادة دمج مساعدة الضحايا ي قطاعات ومجاالت أشمل سوف ُيطلب من املحاضرين النظر ي األسئلة التالية:

][٩

ً
ً
عمليا ،ما املقصود "بدمج مساعدة الضحايا ي سياسات وبرامج أوسع نطاقا"؟
.١
 .٢ما األساليب املمكن تطبيقها لضمان تلبية حقوق واحتياجات الناج ن من األلغام واألشخاص اآلخرين من ذوي اإلعاقة بصفة مستدامة؟
 .٣يوجد يعض القلق املتعلق بفقدان الزخم بتنفيذ مساعدة الضحايا حيث ُتدمج بشكل م ايد ي أطر عمل أشمل ،فهل يوجد ما ي ﺮر هذا القلق؟
و ي حال وجودﻩ ،ما الذي يمكن تنفيذﻩ للتعامل مع هذا األمر؟

رئيس الجلسة:
ش ﺮي بي ي ،أحد الخ ﺮاء املتخصص ن ي حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومساعدة الضحايا ،بريسبان ،أس ﺮاليا
تعت ﺮ ش ﺮي بي ي خب ﺮة تحظى باالح ﺮام حيث عملت ملدة تزيد عن  ١٥عام ي مجال الناج ن من األلغام واألشخاص
اآلخرين ذوي اإلعاقة بما ي ذلك العمل ملدة خمس سنوات كمتخصصة ي برامج مساعدة الضحايا ي األمانة
الفنية التابعة التفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد ،بوحدة دعم التنفيذ
وباعتبارها متخصصة ي برامج مساعدة الضحايا ،قدمت ش ﺮي نصائح اس ﺮاتيجية للسلطات الحكومية ي الدول
املتضررة لتطوير خطط اإلجراءات املتبعة وتنفيذها وذلك دف التعامل مع حقوق واحتياجات الناج ن من
ً
عضوا ي الجمعية األس ﺮالية "لتقديم املساعدة اإلنسانية
األلغام واألشخاص ذوي اإلعاقة ،وقد ُعينت ش ﺮي بي ي
ُ
من خالل الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية ومن خالل ال ﺮامج املقدمة ملساعدة الضحايا"

ال ﺮنامج
املحاضرون:

حبيب خان زازاي ،يتمتع بخ ﺮة  ٢٧عام ي اإلجراءات املتعلقة باأللغام ويرأس ً
حاليا قسم مساعدة الضحايا ي مركز تنسيق
ً
اإلجراءات املتعلقة باأللغام ي أفغانستان .وانطالقا من هذﻩ الصفة ،فهو يقدم الدعم لوزارة الدولة لشؤون املعاق ن بما يتضمن
تطوير اس ﺮاتيجية مساعدة الضحايا واألشخاص ذوي اإلعاقة.

٢

زوران جيسيك ،خب ﺮ ي وزارة األمن ي البوسنة والهرسك وهو املسؤول عن مشاريع إعادة تأهيل املحارب ن القدماء املصاب ن
ً
ً
عضوا
باإلعاقة من خالل الرياضات واألعمال ال تعزز تلبية الحقوق اإلنسانية للناج ن من األلغام .فضال عن ذلك ،يعت ﺮ زوران
ً
فعاال ي اتحادات ومؤسسات مختلفة تدعم التكامل وممارسة الرياضة داخل الدولة ،كما يعمل منسق ملساعدة الضحايا ي
منظمة األشخاص مبتوري األطراف ومؤسس والعب وقائد متمرس لنادي الكرة الطائرة لألشخاص ذوي اإلعاقة "بانجا لوكا"

الدكتور وراوت سماثكل ن ،يعمل ي البعثة التايالندية الدائمة لألمم املتحدة ي جينيف وهو املسؤول -مع آخرين -عن قضايا
نزع السالح ،ويعمل ي وزارة الخارجية التايالندية منذ عام  ،٢٠٠٦كما حصل ع ى درجة الدكتوراة ي دراسات شرق آسيا من
قسم العلوم السياسية ي جامعة ستانفورد ي كالفورنيا ،الواليات املتحدة األمريكية.

إيلكي هوتنتوت ،عملت ي مجال التنمية املحلية والدولية واألعمال اإلنسانية ملا يزيد عن  ٢٥عام و ي متخصصة ي مجال
اإلعاقة وإعادة التأهيل املجتم ي والتنمية القائمة ع ى املشاركة واإلجراءات املتعلقة باأللغام .تعمل ي املجال اإلنساني
والدمج كرائدة ي سياسة الحد من العنف املسلح ومتخصصة ي مساعدة الضحايا ،و ي أخصائية عالج طبي ي مدربة
ً
حائزة ع ى درجة املاجست ﺮ ي إعادة التأهيل املجتم ي والدراسات املتعلقة بذوي اإلعاقة ،فضال عن كو ا معلمة يوجا
معتمدة.

الدكتور إيكي هارد س ﺮاوس ،كب ﺮ مستشاري حقوق اإلنسان ي مكتب األمم املتحدة باألردن حيث يعمل كمقيم ومنسق للشؤون
ً
ً
ساميا
مفوضا
اإلنسانية ،وع ى مدار ما يقرب من عقدين من الزمن ،تقلد املناصب املختلفة ي مكتب األمم املتحدة وعمل
لحقوق اإلنسان وممثل للمفوض السامي لحقوق اإلنسان ي موريتانيا ،وحصل ع ى درجة الدكتوراة ي القانون الدو ي وحقوق
اإلنسان من جامعة بوتسدام ،أملانيا

أوكسانا ليششنكو ،تعمل حاليا كمتخصصة ي التنمية وسياسات اإلجراءات املتعلقة باأللغام ي برنامج تطوير األمم
ً
املتحدة -مكتب األزمات .وانطالقا من هذﻩ الصفة ،فﻬ تقدم املشورة املتعلقة بالسياسات ودعم ال ﺮنامج الذي يربط
اإلجراءات املتعلقة باأللغام بالتنمية وتحقيق أهداف التنمية املستدامة وتحقيق السلم واملصالحة والحوكمة .وتحظى
بمكانة هامة ي إعداد إطار عمل اس ﺮاتي ي ل ﺮنامج التنمية التابع لألمم املتحدة فيما يتعلق بالتنمية واإلجراءات املتعلقة
باأللغام )٠(٢٠١٦

ال ﺮنامج
ً
ً
مساء
عصرا وح ١٦:٠٠
من الساعة ١٤:١٥

٢
الثالثاء  ١٠سبتم ﺮ

 .٥الجلسة املوازية الثانية
وضع اإلدماج والنوع االجتما ي والتنوع ي صلب الجهود
اتفقت الدول األطراف أن فعالية جهود مساعدة الضحايا يعتمد تنفيذها ع ى مجموعة من املبادئ األساسية الواجب مراعا ا وبالتحديد الدمج ومراعاة الجنس
أيضا بمثابة دليل إرشادي ألعمال ممث ي حقوق اإلعاقة العامل ن ي ظل شعار " ال ء ﱠ
والتنوع ،وتعت ﺮ هذﻩ املبادئ ً
عنا بدوننا ".

ومن أجل التأكيد ع ى قيمة هذﻩ املبادئ واألساليب الواردة ي السياسات وال ﺮامج الوطنيةُ ،يطلب من املحاضرين النظر ي األسئلة التالية:

.١
.٢
.٣
.٤

ما الذي يعيق املشاركة الكاملة والهادفة للناج ن من األلغام واألشخاص ذوي اإلعاقة ي تطوير وتنفيذ السياسات وال ﺮامج ذات الصلة واإلشراف
عل ا؟
ما ي مخاطر الفشل ي تطبيق الدمج واملساواة ب ن الجنس ن والتنوع ي بذل الجهود؟
كيف يمكن تقييم الجهود املبذولة لتقديم الدمج واملساواة ب ن الجنس ن والتنويع ي بذل الجهد؟
ما الذي ُيطلب بذله من جهود متضافرة لضمان أفضل دمج وتحقيق تقدم يمكن تقييمه؟

رئيس الجلسة:
آبيا أكرم ،مؤسسة برنامج تبادل املواهب الخاص وتقود النساء متوحدي اإلعاقة ي منطقة آسيا واملحيط الهادئ،
كما ترأس الشراكة العاملية ال أقام ا اليونيسيف لألطفال ذوي اإلعاقة.
وتعت ﺮ آبيا مدافعة عاملية عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل عملها ع ى تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة ،وقد حصلت اآلنسة أكرم ع ى درجة املاجست ﺮ ي الشؤون الجنسانية والتنمية الدولية من جامعة
وارويك ،اململكة املتحدة.

ال ﺮنامج

٢

املحاضرون:

] [ ١٢

مريم عبدوالي ،رئيسة قسم خدمات مساعدة الضحايا ي املفوضية العليا الدولية لإلجراءات املتعلقة باأللغام ي تشاد ،ويشمل
ً
ُ
عملها تتبع االصابات وتقديرها وزيادة الو ي بالخدمات املتاحة داخل املجتمعات املتضررة ،فضال عن تسهيل وصول الضحايا
والناج ن إ ى هذﻩ الخدمات بما ي ذلك املشاريع املحققة للدخل .وقد حصلت مريم ع ى درجة املاجست ﺮ ي القانون العام والعلوم
السياسية.

كب ﺮ الخ ﺮاء هانز براتسكار وهو الرئيس الحا ي التفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد واملمثل الدائم لل ﺮويج ي األمم املتحدة
ً
ومستشارا ً
ً
خاصا ملنع نشوب ال اعات
واملنظمات الدولية األخرى ي جينيف .قبل تعيينه ي جنيف ،كان هانز براتسكار سف ﺮا
وعمليات بناء السالم ي وزارة الشؤون الخارجية ال ﺮويجية .كما شغل سعادته منصب وكيل وزارة ي وزارة الشؤون الخارجية
وسف ﺮ ي السفارات ال ﺮويجية ي سريالنكا .باإلضافة إ ى ذلك ،عمل ي واشنطن العاصمة وكينيا والصومال ومال يا.

مارجريت آراش أوريك ،مديرة مؤسسة الناج ن من األلغام األرضية ي أوغندا واملفوضة من التحالف اإلفريقي للعمل
املش ﺮك ب ن األديان من أجل السالم وعضو املجلس الوط األوغندي لإلعاقة .وبصف ا سف ﺮة شرفية بالحملة الدولية
لحظر األلغام األرضية ،تدعم مارجريت حقوق الناج ن من األلغام األرضية واألشخاص ذوي اإلعاقة ألك ﺮ من عقد من
ُ
الزمن ،وقد حصلت ع ى جائزة االتحاد األوروبي عام  ٢٠١٨كمدافعة عن حقوق اإلنسان من أجل مجهودا ا ال تبذلها
لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة والناج ن من األلغام ي أوغندا وحمالت نزع السالح والسالم واإلعاقة.

ماريون بروفينشر ،مسؤولة برنامج الشؤون الجنسانية واإلجراءات املتعلقة باأللغام ي املركز الدو ي بجينيف إلزالة األلغام
ألغراض إنسانية ،ويشمل عملها املساهمة ي تقديم املساعدة الفنية والتدريب والتوعية واألبحاث املتعلقة بالشؤون الجنسانية
والتنوع ي اإلجراءات املتعلقة باأللغام .و ي عضو فعال ي األنشطة املتعلقة بالحركة النسائية واملتح ﺮين بشأن هوي م الجنسية،
كما حصلت ع ى درجة املاجست ﺮ ي علم األجناس البشرية )أن ﺮوبولوجيا( والتنمية االجتماعية.

ال ﺮنامج

٢
] [ ١٣

ً
مساء وح ١٧:١٥
من الساعة ١٦:٠٠
ً
مساء
تقديم تقرير لجميع األعضاء عن الجلست ن املوازيت ن األو ى والثانية
يقدم رؤساء الجلسة املشاركون تقارير مختصرة عن الجلست ن املوازيت ن إ ى جميع األعضاء والرد ع ى أسئلة الحضور:



ش ﺮي بي ي
آبيا أكرم

ً
مساء
الساعة ١٨:٠٠

ً
مرحبا ،استقبال مفتوح
ي ضيافة االتحاد األوروبي واململكة األردنية الهاشمية
شرفة برج الحمام
فندق ان ﺮكونتيننتال

املوقع

بتاريخ  ،٢٠١٩ ٣-٢٩اجتمع ممثلو الحكومة واملجتمع املدني بما ي ذلك الناج ن من األلغام
واألشخاص ذوي اإلعاقة ي مقديشيو ،الصومال ي ورشة العمل الدولية األو ى وذلك للبدء ي
عملية صياغة خطة اإلجراءات املتعلقة باملساعدة الدولية للضحايا  /اإلعاقةٌ ،
وعقد االجتماع
تحت رعاية دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام واليابان وحظي بالدعم الف من

ال ﺮنامج

٢

األربعاء  ١١سبتم ﺮ
الساعة ٠٨:٣٠
ً
صباحا
 .١أصوات اإلدماج :لقاء نياز ميميك

فقد نياز ميميك ساقه بعد ان داس ع ى لغم مضاد لألفراد أثناء الحرب ي بلدﻩ البوسنة والهرسك ،ولكنه بالرغم من ذلك لم يفقد اإلرادة.
بعد الحرب أصبح نياز ً
عضوا ي عملية تأسيس رابطة الكرة الطائرة ي االتحادات الرياضية املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة ،لكنه ما لبث أن تاق إ ى بعض
السرعة وحول اهتمامه إ ى رياضة ال لج.
ي عام  ،٢٠٠٩أصبح نياز أول ريا

بوس يتأهل للمنافسات األوملبية الدولية ،واستكمل حياته الرياضية ليصبح العب ألعاب القوة األول والوحيد من

البوسنة والهرسك الذي شارك ي منافسات األلعاب األوملبية الشتوية ي فانكوفر.
ً
وفضال عن ذلك ،اهتم نياز بتقديم الو ي للشباب حول مخاطر األلغام ،وع ى مدار عقدين من الزمن قدم نياز ما يزيد عن  ٣٠٠٠عرض عن مخاطر مخلفات
الحرب من املتفجرات ع ى أطفال املدارس داخل الدولة وأنشأ مدرسة ال لج الوحيدة ي البوسنة والهرسك.
ً
قائال "يعت ﺮ الدمج ---أو إعادة الدمج ي املجتمع ً
طريقا ً
صعبا للغاية" " .أدركت الدور شديد األهمية الذي يمكن للرياضة أن تلعبه والذي ال
ولقد صرح نياز
ً
يمكن االستغناء عنه تقريبا"
ولقد تم تكريمه ع ى ما قام به من أعمال ُومنح جائزة املساهمة الخاصة ي التنمية الرياضية لألشخاص ذوي اإلعاقة ) (٢٠١٦وجائزة اليونيسيف واملفوضية
األوروبية ملساهمته ي الدمج من خالل الرياضة.

] [ ١٥

ال ﺮنامج
ً
ً
صباحا
صباحا وح ١٠:٣٠
من الساعة ٠٨:٤٥

٢
األربعاء  ١١سبتم ﺮ

 .٢الجلسة العامة الثانية
صياغة السياسات وال ﺮامج من خالل جمع البيانات
من الضروري توف ﺮ البيانات الجيدة ي الوقت املناسب لضمان استخدام املصادر املحدودة بشكل أك ﺮ كفاءة وفعالية ويشمل ذلك معلومات عن عدد ضحايا
ً
األلغام واألشخاص ذوي اإلعاقة ،فضال عن احتياجا م واملشاكل ال تواجههم وتجمع كال من مراكز اإلجراءات املتعلقة باأللغام وأنظمة مراقبة الصحة واإلصابات
ومقدمو الخدمات واإلحصاءات الوطنية البيانات املتعلقة بالسياسات وال ﺮامج ذات الصلة بمساعدة الضحايا ي الدول األك ﺮ ً
تضررا باأللغام .و ي بعض الدول،
يستخدم صانعو السياسة ومقدمو الخدمات بيانات من الدراسات االستقصائية الوطنية ع ى ذوي اإلعاقة لتحديد احتياجات الضحايا.
ومن أجل تحس ن جمع البيانات واإلدارة ي الدول األقل ً
نموا املتضررة من األلغامُ ،يطلب من املحاضرين النظر ي األسئلة التالية:

.١
.٢
.٣
.٤
.٥

ما الدروس األساسية املستفادة فيما يتعلق بجمع البيانات الخاصة بمساعدة الضحايا /واألشخاص ذوي اإلعاقة وال يمكن أن تساعد ي
تحس ن الجهود ي هذا الشأن؟
إ ى أي مدى يمكن تلبية متطلبات البيانات من خالل املراقبة الدولية للصحة واإلصابات واإلحصاءات الوطنية واآلليات األخرى؟
ما الذي يمكن فعله لضمان األخذ بنهج متسق ي جمع البيانات؟
ُ
ما الذي يمكن فعله إليجاد قاعدة بيانات وطنية موحدة /مركزية تتم بإتاحة املعلومات املهمة املتعلقة باألطراف املعنية؟
ُ
ما ي األدوات األك ﺮ إفادة والدعم املتاح للمجاالت ال تتم بندرة املوارد؟

رئيس الجلسة:
لورين ب ﺮﺳ  ،منسق أبحاث مساعدة الضحايا والوفيات ،مرصد األلغام األرضية والذخائر العنقودية
ً
أجرى لورين بحثا مع املرصد حول مساعدة الضحايا منذ عام .٢٠٠٤
ً
ً
مستشارا ي البحوث مع أكاديمية جينيف بشأن تسجيل ضحايا ال اع ع ى الصعيد العالم  ،مع
سابقا ،عمل لورين ب ﺮﺳ
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي بشأن مراقبة األسلحة الصغ ﺮة ع ى املستوى اإلقليم  ،ومع منظمة اإلنسانية واإلدماج )املنظمة
ً
الدولية للمعاق ن ً
سابقا( بشأن حقوق الضحايا والدعوة ل ع السالح وعمل مع منظمة  Standing Tall Australiaطويال بشأن
التشريعات وتنفيذ مساعدة الضحايا ،وقد حصل ع ى درجة املاجست ﺮ ي العلوم السياسية )الدراسات املتعلقة بالسالم(.

] [ ١٦

٢

ال ﺮنامج
املحاضرون:
ماو بو اث ،مدير قسم مساعدة الضحايا يئة مساعدة الضحايا واإلجراءات املتعلقة باأللغام ي كامبوديا وهو املسؤول عن
ً
تنسيق أنشطة مساعدة الضحايا مع األطراف املعنية داخل الدولة .فضال عن جمع البيانات وتقديم التقارير ،وساهم ماو ي
تطوير خطة السياسة الوطنية ي كامبوديا تجاﻩ األشخاص ذوي اإلعاقة ي الف ﺮة من  ٢٠٣٣-٢٠١٩وتطوير االس ﺮاتيجية الدولية
لإلجراءات املتعلقة باأللغام خالل الف ﺮة من  .٢٠٢٥-٢٠١٨كما حصل ع ى درجة املاجست ﺮ ي إدارة األعمال واإلدارة ودرجة
البكالوريوس ي االقتصاد.

آبيا أكرم ،و ي مدافعة عاملية عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل عملها ع ى تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة وتقود النساء ذوي اإلعاقة املوحدة ي منطقة آسيا واملحيط الهادئ ،كما أسست برنامج خاص لتبادل املواهب وترأست
الشراكة العاملية ال أقام ا اليونيسيف لصالح األطفال ذوي اإلعاقة.

دكتور ج ن فرانسوا تراني ،درس التداخل ب ن الصحة العقلية واإلعاقة وشدﻩ الضعف والفقر مع ال ﺮك ع ى إجراء أبحاث
ميدانية تعرض السياسة وشكل الخدمة لألفراد الذين يعيشون ي الدول الهشة املتضررة من ال اع والبالد ذات الدخل
املنخفض وال من بي ا أفغانستان والهند ونيبال وس ﺮاليون والصومال والسودان واملغرب وتونس ،ويعمل الدكتور تراني
ً
عضوا ي مركز األبحاث الوقائية ومعمل تصميم النظام االجتما ي ي مدرسة براون ،وقد حصل ع ى درجة الدكتوراة ي
الديموغرافيا ودراسات السكان.

ش ﺮي بي ي ،أحد الخ ﺮاء املختص ن ي حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومساعدة الضحايا الشه ﺮة بدولة بريسبان ي
أس ﺮاليا ،وقد عملت ملا يزيد عن  ١٥عام لصالح الناج ن واألشخاص اآلخرين من ذوي اإلعاقة من بي م خمس سنوات
كمتخصصة ي مساعدة الضحايا ي األمانة الفنية التفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد ،بوحدة دعم التنفيذ .ومن هذا
املنطلق ،قدمت ش ﺮي بي ي املشورة االس ﺮاتيجية للسلطات الحكومية ي الدول املتضررة فيما يتعلق بتنفيذ مساعدة
الضحايا.

رامي الدبس ،مدير قسم اإلحصاء الص ي ي املكتب املركزي الفلسطي لإلحصائيات ،ويتضمن تخصصه إحصائيات األم
ً
والطفل واملعاق ن .فضال عن ذلك ،يجري رامي الدراسات االستقصائية املتعلقة بالصحة واإلعاشة لذوي اإلعاقة وهو بذلك أحد
أفضل الخ ﺮاء ي املنطقة العربية ،وهو ً
أيضا صاحب التقرير املنشور وممثل مجموعة واشنطن الشه ﺮة.
حس ن أي .أحمد ،مدير مشروع إدارة املخاطر ي ال ﺮنامج الصوما ي لخدمات اإلجراءات املتعلقة باأللغام التابع لألمم
املتحدة ،ويرأس ً
أيضا مجال مسؤولية اإلجراءات املتعلقة باأللغام ي مجموعة الحماية ي الصومال .و ي عام  ،٢٠١٨نفذ
حس ن أحمد بالتعاون مع الهيئة الصومالية لإلجراءات املتعلقة باأللغام التقييم املرح ي األول ملساعدة الضحايا ،ويواصل
ً
حاليا دعم االستجابة الفعالة ي الصومال بما ي ذلك املساهمة ي تنمية الخطة الوطنية لإلجراءات ،ولقد شغل حس ن
أحمد عدة مناصب تختص باإلجراءات املتعلقة باأللغام ي الصومال ملدة تزيد عن عشر سنوات.
] [ ١٧

ال ﺮنامج
ً
صباحا وح ً ١٢:٣٠
ظهرا
من الساعة ١١:٠٠

٢
األربعاء  ١١سبتم ﺮ

 .٣الجلسة املوازية الثالثة
عدم التخ ي عن أحد؛ تحس ن اإلدماج االجتما ي واالقتصادي
من الضروري تقديم الدعم للناج ن من األلغام ملساعد م ي العودة للمجتمع بما ي ذلك العودة /الذهاب إ ى املدرسة وإيجاد الوظائف أو تعلم مهارات جديدة،
عقب الرعاية الطبية وإعادة التأهيل .وبالرغم من ذلك ،فإن تحقيق الدمج االقتصادي واالجتما ي للناج ن من األلغام يعت ﺮ أحد التحديات البارزة ال تواجه
الدول املتضررة من األلغام ،ومن املعروف أنه ي حال غياب تعزيز االقتصاديات الوطنية فسوف تواصل البالد املتضررة من األلغام كفاحها لتحقيق النجاح ي
هذا الشأن.
ولزيادة فهم املشكلة والحاجة لتعزيز الدمج االجتما ي واالقتصادي وبذل املزيد من الجهد ي هذا الشأن ،يتع ن ع ى املحاضرين النظر ي األسئلة التالية:

.١
.٢
.٣
.٤

ً
بناء ع ى ندرة املصادر ي العديد من الدول املتضرر باأللغام ،ما الذي يمكن إجرائه لزيادة الدمج االجتما ي واالقتصادي ب ن الناج ن من األلغام
واألشخاص ذوي اإلعاقة؟
كيف يمكن تحقيق مجتمع مدمج يتمتع فيه جميع األشخاص ذوي اإلعاقة بما ف م الناج ن من األلغام بحقوق كاملة وع ى أساس متساوي مع
اآلخرين؟
ما الذي يمكن فعله لتطبيق سياسة "عدم التخ ي" عن الناج ن من األلغام  /األشخاص ذوي اإلعاقة وفقا ملا جاءت به خطة عمل ٢٠٣٠؟
ً
احتياجا مثل الناج ن من األلغام واألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يسكنون املناطق النائية؟
ما الذي يمكن فعله للوصول للمجموعات األك ﺮ

رئيس الجلسة:
إيلكي هوتنتوت ،رائدة سياسات الحد من العنف املسلح ،مؤسسة هانديكاب إن ﺮناشيونال  -اإلنسانية واإلدماج،
جنيف
عملت إيلكي ي مجال التنمية املحلية والدولية واإلجراءات اإلنسانية ملا يزيد عن  ٢٥عام و ي متخصصة ي مجال
املعاق ن وإعادة التأهيل املجتم ي والتنمية التشاركية واإلجراءات املتعلقة باأللغام.
ً
وبناء ع ى تخصصها ي مساعدة الضحايا تعمل إيلكي مع منظمة اإلنسانية واإلدماج كرائدة لسياسات الحد من
العنف املسلح ،و ي أخصائية عالج طبي ي متدربة حاصلة ع ى درجة املاجست ﺮ ي إعادة التأهيل املجتم ي
ً
والدراسات املتعلقة بذوي اإلعاقة ،فضال عن كو ا معلمة يوجا معتمدة.

] [ ١٨

٢

ال ﺮنامج
املحاضرون:
كل
ماريا باز الروليت ليتيليه ،و ي نائبة مدير الدائرة الوطنية املعنية باإلعاقة ي تشي ي .لد ا خ ﺮة واسعة ي مجال اإلعاقة ،ي ٍ
من القطاع ن العام والخاص .ب ن عامي  ٢٠١٠و ،٢٠١٤عملت كمنسق إقليم ملنظمة خدمات ودعم اإلعاقة .ي عام ،٢٠١٥
أسست مع شركاء آخرين ً
سويا " منظمة انكليو  ،"٣٦٠و ي منظمة غ ﺮ ربحية دف إ ى العمل من أجل اإلدماج االجتما ي
لألشخاص ذوي اإلعاقة .تستخدم منظمة انكليو  ٣٦٠اس ﺮاتيجيات مبتكرة تثبت التغي ﺮ الثقا ي املجتم ي .وقد حصلت ماريا باز
الروليت ع ى درجة املاجست ﺮ ي اإلدارة املالية.

يعمل ستيفان تروميل كب ﺮ متخص منظمة العمل الدولية ) (ILOي مجال اإلعاقة ي جنيف ،وهو مسؤول عن التنسيق ي
الشبكة العاملية لألعمال واإلعاقة التابعة ملنظمة العمل الدوليةً .
سابقا ،قاد منظمة التحالف الدو ي لإلعاقة واملنتدى األوروبي
لإلعاقة .شارك ستيفان تروميل بفعالية ي عملية التفاوض حول اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وشارك ي أعمال
اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد لعدة سنوات.

أغنيس نامب ﺮا ي منسقة خب ﺮ مساعدة الضحايا ي أوغندا .تعمل أغنيس ككب ﺮ موظف ن التأهيل ومنسقة للتأهيل املجتم ي
الوط ) (CBRي وزارة الشؤون الجنسانية والطفل والتنمية االجتماعية ي أوغندا .وقد حصلت أغنيس نامب ﺮا ع ى درجة
املاجست ﺮ ي اإلدارة العامة والتنظيم.

واندا مونيوز أحد الخ ﺮاء املختص ن ي مساعدة الضحايا ولد ا ً ١٥
عاما من الخ ﺮة ،متخصصة ي مجال االندماج
االجتما ي واالقتصادي .عملت ع ى مستوى املشاريع والسياسات ي آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية .ي اآلونة األخ ﺮة ،
ساهمت ي تطوير شبكة أمريكا الالتينية لجمعيات الناج ن من األلغام .السيدة مونيوز ي ً
أيضا عضو ي شبكة األمن
اإلنساني ي أمريكا الالتينية  -شبكة العمل بشأن األمن البشري ي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري  .وقد حصلت
ع ى درجة املاجست ﺮ املزدوجة ي الشؤون الدولية والتنمية االقتصادية والسياسية.

ساندرا لورينا دارﺳ و ي أحد الدعاة البارزين لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ي نيكاراغوا .باإلضافة إ ى كو ا مؤسسة ومديرة
اتحاد النساء ذوات اإلعاقة ي نيكاراغوا ،تعمل ساندرا دارﺳ معلمة ومديرة أعمال وخريجة دراسات القانون .عملت ساندرا
دارﺳ ألك ﺮ من عقدين مع األشخاص ذوي اإلعاقة ي مجاالت التعليم الشامل للجميع ،والعمل االجتما ي ،وبناء القدرات،
والتدريب ع ى األطر القانونية .و ي ً
أيضا األمينة العامة لشبكة منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة ي أمريكا الالتينية.

] [ ١٩

ال ﺮنامج
ً
صباحا وح ً ١٢:٣٠
ظهرا
من الساعة ١١:٠٠

٢
األربعاء  ١١سبتم ﺮ

 .٤الجلسة املوازية الرابعة
الحد من فقدان األرواح واألطراف؛ تحس ن االستجابة للطوارئ والحماية
ازدادت اإلصابات والوفيات الناجمة عن األلغام املضادة لألفراد واملتفجرات األخرى من مخلفات الحرب ي السنوات األخ ﺮة .وبالنظر إ ى شدة اإلصابات والصدمات
الناتجة ،فإن االستجابة األو ى الفعالة ي أمر حيوي إذا أردنا زيادة معدالت البقاء ع ى قيد الحياة .حيث إن االستجابة الفعالة للطوارئ يمكن أن تنقذ األرواح
واألطراف وتضمن سالمة الناج ن واألشخاص ذوي اإلعاقة ي الحاالت املعرضة للخطر وخالل حاالت الطوارئ اإلنسانية .ال يزال األشخاص ذوو اإلعاقة ،بمن ف م
الناجون من األلغام ،من ب ن أك ﺮ الفئات املعرضة للخطر خالل الكوارث الطبيعية والكوارث ال من صنع اإلنسان.
ومع وضع ذلك ي االعتبارُ ،يطلب من املحاضرين املشارك ن النظر ي األسئلة التالية:
 .١ما ي التحسينات املطلوبة ي أنشطة االستجابة للطوارئ الحالية بما ي ذلك املراحل األخرى للرعاية قبل دخول املستشفى؟
 .٢كيف يمكننا تطبيق املادة  ١١الواردة ي اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة "حاالت الخطر والطوارئ اإلنسانية" ي البلدان املتضررة من األلغام؟
 .٣ما ي املمارسات الجيدة املتاحة لضمان سالمة األشخاص ذوي اإلعاقة بما ي ذلك الناج ن من األلغام قبل الكوارث وخاللها وبعدها؟

رئيس الجلسة:
د .مهند العزة ،األم ن العام للمجلس األع ى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ي األردن
الدكتور العزة حاصل ع ى درجة الدكتوراﻩ ي القانون الجنائي املقارن وأخالقيات البيولوجيا ودبلوم عا ي ي الحكم الرشيد
والسياسة العامة ومكافحة الفساد ،وهو أيضا عضو مجلس الشيوخ السابق ي مجلس الشيوخ األردني.
يتمتع الدكتور مهند العزة بخ ﺮة واسعة ي مجال حقوق اإلنسان الدولية حيث عمل مع مختلف وكاالت األمم املتحدة
واإلقليمية.

] [ ٢٠

٢

ال ﺮنامج
املحاضرون:
يشغل فياليوثن سيفاجناناسوثي ً
حاليا منصب سكرت ﺮ ي وزارة السياسات الوطنية والشؤون االقتصادية وإعادة التوط ن وإعادة
التأهيل وتنمية املقاطعة الشمالية وشؤون الشباب ي سريالنكا .وهو ً
أيضا املدير الوط ل ﺮنامج األعمال املتعلقة باأللغام الذي
يغطي ً
أيضا تنفيذ األحكام املتعلقة بمساعدة الضحايا ي سريالنكا .باإلضافة إ ى ذلك ،فهو أم ن فرقة العمل الرئاسية املعنية
بتنمية املقاطعات الشمالية والشرقية ،وقبل ذلك ،شغل فياليوثن سيفاجناناسوثي منصب سكرت ﺮ ي مختلف الوزارات.

حبيب خان زازاي ،وهو محارب قديم يبلغ من العمر ً ٢٧
عاما ي مجال اإلجراءات املتعلقة بمكافحة األلغام ،ويرأس ً
حاليا قسم
ً
مساعدة الضحايا ي إدارة مركز تنسيق اإلجراءات املتعلقة بمكافحة األلغام ي أفغانستان .وانطالقا من هذﻩ الصفة ،يدعم وزارة
الدولة لشؤون اإلعاقة ،بما ي ذلك وضع اس ﺮاتيجية وطنية لإلعاقة ومساعدة الضحايا.

تتمتع كريستيل لوبفوريست بخ ﺮة مهنية أك ﺮ من ً ٢٠
عاما مع منظومة األمم املتحدة ي الشؤون السياسية وحقوق اإلنسان
وتنسيق الشؤون اإلنسانية واإلجراءات املتعلقة باأللغام ،وقادت فرق ي مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
) (OCHAوالصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ ) .(CERFي دائرة األمم املتحدة لإلجراءات املتعلقة باأللغام ) (UNMASكريستيل
لوبفوريست ي املوظفة املسؤولة عن مكتب جنيف واملنسق العالم ملسؤولية دائرة اإلجراءات املتعلقة باأللغام ،وقد حصلت
ع ى درجة املاجست ﺮ ي العلوم السياسية.

دائرة األمم املتحدة لإلجراءات
املتعلقة باأللغام

إنغريد ل ﺮوي ،و ي منسقة الوحدة الفنية ملنظمة اإلنسانية واإلدماج ي األردن ،و ي أخصائية عالج م مدربة مع
ممارسة سريرية شاملة ي اململكة املتحدة وحاصلة ع ى درجة املاجست ﺮ ي الصحة العاملية .تعمل إنغريد ل ﺮوي مع منظمة
اإلنسانية واإلدماج بشأن األزمة السورية منذ عام  ،٢٠١٤حيث توفر الدعم الف ل ﺮامج إعادة التأهيل واإلدماج بما ي
ذلك أنشطة الطوارئ لألشخاص الجر ى واملصاب ن بصدمات نفسية ،ومساعدة الناج ن من األلغام والسكان املعرض ن
للخطر.

أليكس مونيامبابازي هو جندي بحسب املهنة ،ومستشار نظ ﺮ وأحد الدعاة عن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من خالل شبكة
املساعدة الذاتية ملبتوري األطراف ي أوغندا ال أسسها .إن شغف أليكس مونيامبابازي هو تحقيق الشفاء لألشخاص الذين
مروا بتجربة مؤملة من خالل املشاركة .وبصفته أحد الناج ن من األلغام األرضية ،فهو يدعم األشخاص اآلخرين ذوي اإلعاقة،
وبصفة خاصة أولئك الذين يعانون من فقد األطراف مع إجرا م للعالج النفﺴ واالجتما ي ،وتقديم الرياضة املكيفة الخاصة
باملعاق ن مثل كرة القدم املخصصة ملبتوري األطراف والسباحة الباراملبية للرياضي ن ذوي اإلعاقة ،وتركيب األطراف الصناعية،
وقد حصل ع ى درجة البكالوريوس ي علوم املخت ﺮات الطبية ويحصل ً
حاليا ع ى درجة املاجست ﺮ ي علم املناعة السريرية وعلم
األحياء الدقيقة الطبية.

عصر ما بعد التعلم واالستكشاف :الزيارات امليدانية

األربعاء  ١١سبتم ﺮ
ً
صباحا وح  ١٧:٣٠مساءً
من الساعة ١١:٠٠

اللجنة الوطنية األردنية لأللعاب األوملبية للمعوق ن

الهيئة الهاشمية للجنود ذوي اإلعاقات

املوقع :منطقة املدينة الرياضية ،شارع الرياضة .عمان
جهات االتصال :عدنان طلفاحa.telfah@ncdr.org.jo ،

املوقع :املوقع :املدينة الطبية
جهات االتصال :عدنان طلفاحa.telfah@ncdr.org.jo ،

ُ
تأسس االتحاد األردني لرياضة املعوق ن ي عام  ١٩٨١ي السنة الدولية للمعوق ن ،اق ﺮح ألول مرة فكرة إنشاء منظمة ي األردن لتقديم الدعم االجتما ي والخدمات
ً
للمصاب ن العسكري ن ي عام .١٩٩٦
وتمشيا مع فلسفة ودستور األردن نحو البناء والتقدم .ترأس االتحاد صاحب
السمو امللكي األم ﺮ رعد بن زيد.
دف االتحاد إ ى توف ﺮ إمكانية الوصول إ ى األلعاب الرياضية لألشخاص ذوي
اإلعاقة وبرامج التدريب والدورات املتقدمة وفرصة املشاركة ي األلعاب الرياضية
الشاملة واملسابقات والدوريات الرياضية الباراملبية الدولية.

ي ذلك الوقت ،أصبح من الواضح أن املصاب ن العسكري ن ي اململكة لم يتلقوا
الرعاية واالهتمام الذي يستحقونه وأن هناك ً
نقصا ً
عاما ي الو ي وفهم حجم
املشكلة ،وبعد الكث ﺮ من املداوالت ،أمر صاحب الجاللة امللك الراحل الحس ن بن
طالل ،رحمه ﷲ ،بتأسيس "الجمعية الهاشمية للمصاب ن العسكري ن" ووفر
للمنظمة التمويل األو ي للبدء.

ستنظم مظاهرة لأللعاب الرياضية الشاملة خالل الزيارة.

* التسجيل املسبق مطلوب.

* التسجيل املسبق مطلوب.

مركز الس ﺮ بوبي تشارلتون للدعم والتأهيل /مركز آسيا للعالج الطبي ي /آسيا للتدريب
امل والتطوير اإلداري ""ADT
املوقع :شارع وصفي التل ،شارع الجاردنز  -مجمع النصر  -مب رقم  - ٨٥الطابق الثاني
ُيجري العمل ي مركز الس ﺮ بوبي تشارلتون من خالل مركز آسيا للتدريب امل والتطوير
ً
اإلداري ،ي ح ن ُتدعم األنشطة من قبل مؤسسة الس ﺮ بوبي تشارلتون )العثور
رسميا ع ى
طريقة أفضل( .املركز هو املحور الذي يربط ب ن األنشطة الحيوية األخرى مثل توف ﺮ
األطراف الصناعيةُ ،ويمول هذا من خالل مركز بولس ومكتب الشؤون السياسية
العسكرية بوزارة الخارجية األمريكية.
يس ﺮشد العمل ي مركز آسيا للتدريب امل والتطوير اإلداري بالهدف األساﺳ " :نحن نس ى
جاهدين إليجاد فرص لألشخاص ذوي اإلعاقة ليعيشوا حياة مجدية ومنتجة داخل
مجتمعا م ".يقدم مركز آسيا للتدريب امل والتطوير اإلداري خدمات إعادة التأهيل
والعالج الط واألطراف الصناعية واملعالجة الخاصة والدورات التدريبية .تركز مؤسسة
الس ﺮ بوبي تشارلتون ع ى توف ﺮ التمويل للمنظمات املحلية للعمل مع ضحايا ال اع.
* التسجيل املسبق مطلوب.

األربعاء  ١١سبتم ﺮ
الساعة  ١٩:٠٠صباحاً
حفل استقبال رئيس االتفاقية الذي استضافه سعادة السف ﺮ تون أل ﺮز  ،سفارة اململكة ال ﺮويجية
املوقع :سكن سف ﺮة ال ﺮويج ،املوقع :رقم  ٢١شارع عبد املجيد العدوان ،عبدون

] [ ٢١

ترحب ال ﺮويج ،بصف ا رئيس االتفاقية ومؤتمر أوسلو االستعرا
من التفاصيل.

خال من األلغام ،بمندوبي عمان .حيث ُيوفر النقل من املكان وإليه .ير ى الرجوع إ ى الدعوة ملزيد
لعالم ٍ

ال ﺮنامج
ً
ً
صباحا
صباحا وح ٠٨:٤٥
من الساعة ٠٨:٣٠

الخميس  ١٢سبتم ﺮ

 .٥أصوات اإلدماج
ً
ً
صباحا
صباحا وح ٠٩:٣٠
من الساعة ٠٨:٥٠

 .٦تقديم تقرير إ ى الجلسة العامة عن الجلسات املوازية الثالثة والرابعة
يقدم رؤساء الجلسة املشاركون تقارير موجزة عن الجلست ن املتوازيت ن من اليوم السابق والرد ع ى أسئلة من الحضور.



إيلكي هوتنتوت
الدكتور مهند العزة

عقدت هيئة كمبوديا لإلجراءات املتعلقة بمكافحة األلغام ومساعدة الضحايا ) (CMAAورشة عمل وطنية حول مساعدة الضحايا ي سيام
ُ
ريب ،بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ي كمبوديا والدعم الف املقدم من وحدة دعم التنفيذ .حيث كان الغرض من ذلك هو مراجعة
خطة تنفيذ مساعدة الضحايا لعام  ٢٠٢٠-٢٠١٨ال وضع ا جمعية إدارة البناء األمريكية وإيجاد طرق لتحس ن التنسيق الوط ب ن
الجهات الفاعلة ي مجال مساعدة الضحايا وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،ولتعزيز التنسيق ،أو املشاركون ي ورشة العمل بإدراج وزارة
الصحة ي املجموعة الفنية ملساعدة الضحايا ال تعمل تحت قيادة جمعية إدارة البناء األمريكية.
] ][ ٢٣
[ ٢٢

ال ﺮنامج
ً
ً
صباحا
صباحا وح ١١:٠٠
من الساعة ٠٩:٣٠

الخميس  ١٢سبتم ﺮ

 .٧الجلسة العامة الثالثة
ج

تحس ن التأهيل ي البلدان املتضررة من األلغام
األشخاص الذين نجوا من حوادث األلغام ً
غالبا ما يعانون من إعاقات شديدة ،بما ي ذلك ب ﺮ األطراف ،ويحتاجون إ ى دعم إعادة التأهيل البدني والوظيفي طوال
حيا م .كانت إعادة التأهيل ي مركز جهود برامج مساعدة الضحايا لتلبية احتياجات هؤالء األشخاص .غ ﺮ أن الرعاية الصحية ،بما ي ذلك إعادة التأهيل ،ي
معظم البلدان املتضررة باأللغام ،تتعطل ي كث ﺮ من األحيان بسبب الصراعات و املوارد الشحيحة .ولهذا السبب ،تواجه الدول تحديات خط ﺮة ي تقديم خدمات
إعادة التأهيل املستدامة لألشخاص ذوي اإلعاقة بمن ف م الناج ن من األلغام.
تس ى هذﻩ الجلسة إ ى االستكشاف والتوصية بالحلول اإلبداعية واالس ﺮاتيجية والواقعية للتغلب ع ى التحديات ي إعادة التأهيل البدني والوظيفيُ ،ويطلب من
الخ ﺮاء النظر ي األسئلة التالية:
.١
.٢
.٣
.٤
.٥

ما ي التحديات الرئيسية ال تحول دون تقديم خدمات إعادة التأهيل ي البلدان املتضررة من األلغام وكيف يمكن التغلب عل ا؟
كيف يمكن تلبية احتياجات إعادة التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة بما ي ذلك الناج ن من األلغام ع ى أفضل وجه من خالل األطر اإلنمائية األوسع
ً
نطاقا ،مثل أهداف التنمية املستدامة؟
ما ي إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا املساعدة املتقدمة مقابل التكنولوجيا املساعدة القديمة ي سياق البلدان املتضررة من األلغام؟
هل هناك أي فرص غ ﺮ مستغلة يمكن االستفادة م ا ي تقديم إعادة التأهيل البدني والوظيفي؟
كيف يمكننا تحس ن املشاركات لتعزيز جهود إعادة التأهيل الشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة بما ي ذلك الناج ن من األلغام ي البلدان املتضررة من
األلغام؟

رئيس الجلسة:
الدكتورة مريم ماليك ،املستشار الف  ،ي املجال املع باألشخاص ذوي اإلعاقة ،وإعادة التأهيل ،والوقاية من اإلصابات ،ي منظمة الصحة العاملية
)(WHO
الدكتور ماليك أحد املختص ن ي مجال الصحة العامة وأخصائي ي إعادة التأهيل الط مع تخرجها من الكلية
ً
امللكية لألطباء ي لندن .لقد لعبت ً
دورا فعاال ي الجهود املبذولة لتحس ن الوصول إ ى التكنولوجيا املساعدة )(AT
ع ى املستوى العالم واإلقليم والوط و ي اتخاذ قرار إقليم وعالم بشأن التكنولوجيا املساعدة من قبل
جمعية الصحة العاملية ي مايو .٢٠١٨
الدكتورة مريم ماليك رائدة ً
أيضا ي تأسيس مبادرة إعادة تأهيل شلل األطفال ي باكستان واليمن وأفغانستان
لألطفال املصاب ن بشلل األطفال وتقديم برنامج التأهيل املجتم ي بعد زلزال عام  .٢٠٠٥ويرجع الفضل لها ً
أيضا
ي صياغة أول مشروع قانون لألشخاص ذوي اإلعاقة ي باكستان وتطوير خطة العمل االس ﺮاتيجية الوطنية
لألشخاص ذوي اإلعاقة وإعادة التأهيل .٢٠٢٤-٢٠١٩

ال ﺮنامج
املحاضرون:
م ﺮيام إرنست ن سيسبيدس كاستلو ،و ي مستشارة ي وزارة مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة ي كولومبيا ومستشارة
املجلس الرئاﺳ ملشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة .و ي ً
أيضا منسقة ملجموعة إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة ،وتتمتع
م ﺮيام سيسبيدس بخ ﺮة ي التنسيق املؤسﺴ لتصميم وتنفيذ السياسات االجتماعية العامة ي إطار النظام الوط
لإلعاقة واملجلس الوط لإلعاقة ي كولومبيا.

مارك زلوت ،وهو منسق برنامج إعادة التأهيل البدني للجنة الدولية للصليب األحمر ) (ICRCي جنيف ،ويشرف ع ى أنشطة إعادة
ُ
ً
التأهيل البدني للمنظمة ي جميع أنحاء العالم .وتعد اللجنة الدولية للصليب األحمر واحدة من مقدمي الدعم الرئيﺴ إلعادة
التأهيل للناج ن من األلغام وغ ﺮهم من األشخاص ذوي اإلعاقة ي البلدان املتضررة من األلغام ،واللجنة الدولية للصليب األحمر
ي ً
أيضا مراقب لالتفاقية ولجان تنسيقها ولجان مساعدة الضحايا الخاصة ا.

يعمل الدكتور فراس طاموين عبد ﷲ عن ة ي إدارة العمليات الطبية والخدمات املتخصصة ي قسم إعادة
التأهيل ي وزارة الصحة العراقية .الدكتور عن ة متخصص ي إعادة التأهيل.

عملت ك ﺮست ن )كيكي( ل .لين ي اإلجراءات اإلنسانية املتعلقة باأللغام ) ،(HMAو ي مساعدة الضحايا والناج ن من األلغام
) ،(VAو ي مجال اإلعاقة ألك ﺮ من ً ٢٠
عاما ي العديد من املواقف االجتماعية  -السياسية املعقدة ،وحاالت ال اعات،
واملواقف االقتصادية .وقد حصلت ع ى ترخيص وشهادة ممارس ي العالج الطبي ي ودرجة املاجست ﺮ ي الصحة العامة ،ومع
ال ﺮك ي الصحة الدولية وصحة املجتمع والتنمية وحقوق اإلنسان والحاالت الطبية املعقدة ،سمحت للسيدة لين الجمع ب ن
مجموعة مهارات فريدة من نوعها لتلبية احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة والضحايا والناج ن من ال اع تحت مظلة اإلدماج
االجتما ي ،والتنمية الشاملة لإلعاقة ،والتعليم ،وأنظمة الصحة ،وأنظمة إعادة التأهيل.

] [ ٢٤

كامل السعدي ،وهو مؤسس اليف الين لالستشارات وإعادة التأهيل ) ،(LLCRو ي منظمة أردنية غ ﺮ ربحية ،وقد
عمل ي مشاريع التوعية باأللغام ومشاريع مساعدة الضحايا منذ ما يقرب من عقدين ،و ي عام  ،١٩٧٩بعد أن فقد
ساقه اليسرى بسبب انفجار لغم أر  ،كرس كامل نفسه ملساعدة اآلخرين ي مواقف مماثلة ،وأصبح ً
جزءا من
الحركة العاملية لحظر األلغام األرضية .من خالل منظمة اليف الين لالستشارات وإعادة التأهيل ،يقدم كامل
السعدي الدعم الالزم إلعادة التأهيل البدني ملصابي االلغام و مخلفات الحرب السوري ن واألردني ن وغ ﺮهم .وهو
حاصل ع ى شهادة ي األطراف الصناعية وتقويم العظام من بيتس ﺮغ ،ي الواليات املتحدة.

ال ﺮنامج
ً
صباحا وح  ١٣:٠٠ظ ً
هرا
من الساعة ١١:٣٠

الخميس  ١٢سبتم ﺮ

 .٨الجلسة املوازية الخامسة

] [ ٢٥

قياس التأث ﺮ! هل يمكن قياس املساعدة والحقوق؟
ً
غالبا ما ترتبط مساعدة الضحايا باعتبارها مسألة شاملة لعدة مجاالت مثل اإلعاقة ،والصحة ،والتنمية ،والحد من الفقر ،وحقوق اإلنسان ،والتعليم ،والعمل،
والحماية ضمن أمور أخرى .ي ح ن أن هناك حاجة ماسة للبيانات لتوجيه عملية صنع القرار للسياسة الوطنية ،فإن قياس التأث ﺮ والفجوات والتحديات القائمة
ي التنفيذ ع ﺮ املجاالت يمكن أن يكون عملية معقدة وتستغرق ً
وقتا كب ًﺮا للمانح ن ومقدمي الخدمات .يمكن أن توضح البيانات إ ى أي مدى وصلنا وما الخطأ
ً
الذي حدث وكيف أن تخصيص املوارد كان فعاال ي تلبية احتياجات وحقوق الناج ن من األلغام وبالتبعية كافة األشخاص ذوي اإلعاقة .ومع ذلك ،فإن عدم
ً
مستحيال ً
تقريبا.
وجود خط أساس يجعل قياس التأث ﺮ
دف استكشاف كيفية تحس ن القابلية للقياس ي مساعدة الضحايا بما ي ذلك ي أطر واسعة النطاق لإلعاقة ،ستس ى هذﻩ الجلسة إ ى اإلجابة عن األسئلة
التالية من خالل عروض الخ ﺮاء وعمل املجموعات الصغ ﺮة.
 .١ما الذي يتطلبه األمر لوضع آليات وظيفية ي البلدان النامية ،لتتبع التقدم املحرز وتحديد التحديات وحلها ي مجال مساعدة الضحايا؟
ُ
 .٢ما ي األدوات املتاحة ملساعدة الدول ي قياس التأث ﺮ؟
ُ
 .٣كيف يمكننا قياس التقدم املحرز لتحقيق أهداف مساعدة الضحايا وإحراز تقدم ملموس ي السنوات الخمس املقبلة؟
رؤساء الجلسة املشارك ن:
خايمي شيسانو )موزمبيق( ،رئيس لجنة االتفاقية املعنية بمساعدة الضحايا
خايم شيسانو هو الوزير املفوض ي البعثة الدائمة وسفارة جمهورية موزمبيق ي جنيف ورئيس لجنة االتفاقية
بمساعدة الضحايا.

املعنية

وشغل ً
سابقا منصب رئيس إدارة االتحاد األفريقي بمديرية أفريقيا والشرق األوسط بوزارة الشؤون الخارجية
والتعاون ي موزمبيق ،وتشمل وظائفه السابقة لواندا ،وأنغوال ،وستوكهولم ،والسويد ،وأديس أبابا ،وإثيوبيا.
وحاصل السيد شيسانو ع ى درجة املاجست ﺮ من جامع أديس أبابا وجنيف.

موريل مارشان )بلجيكا( ،عضو أقدم ي لجنة االتفاقية املعنية بمساعدة الضحايا
موريل مارشان املسؤولة عن قضايا نزع السالح ي التمثيل الدائم لبلجيكا لدى األمم املتحدة ي جنيف .وقبل ذلك،
كانت معينة ي نيويورك وستوكهولم وعملت ي مخيمات الالجئ ن ي لبنان .موريل مارشان عضو ي اللجنة املعنية
بمساعدة الضحايا منذ عام  ،٢٠١٦وترأست اللجنة ي عام  .٢٠١٨ولد ا خلفية ي القانون الدو ي لحقوق اإلنسان
واملساعدات اإلنسانية الدولية.

ال ﺮنامج
املحاضرون الخ ﺮاء:

] [ ٢٦

إيرينا مي ﺮو ،و ي رئيسة سياسات واس ﺮاتيجيات الحماية االجتماعية والخدمات املتكاملة التابعة لوزارة الصحة
والحماية االجتماعية ي ألبانيا .خالل حيا ا املهنية ،ركزت ع ى املجاالت املتعلقة باإلدماج االجتما ي لألشخاص ذوي
ً
تمشيا مع اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،بما ي ذلك التشريعات وصياغة
اإلعاقة
السياسات املتعلقة باإلدماج وإمكانية الوصول وخطة العمل الوطنية للف ﺮة من  ٢٠١٦إ ى  ٢٠٢٠من أجل األشخاص
ذوي اإلعاقة .وقد شاركت إيرينا مي ﺮو ً
أيضا ي مجموعات وزارية للخدمات االجتماعية املتكاملة ،ورصدت إمكانية
الحصول ع ى الخدمات.
ً
لورين ب ﺮﺳ  ،وهو منسق أبحاث املصاب ن ومساعدة ضحايا األلغام األرضية ومرصد ذخائر األسلحة العنقودية .أجرى بحثا مع
ً
ً
مستشارا ي البحوث مع أكاديمية جينيف بشأن تسجيل
سابقا
املرصد بشأن مساعدة الضحايا منذ عام  .٢٠٠٤وعمل لورين ب ﺮﺳ
ضحايا ال اع ع ى الصعيد العالم  ،مع برنامج األمم املتحدة اإلنمائي بشأن مراقبة األسلحة الصغ ﺮة ع ى املستوى اإلقليم  ،ومع
منظمة اإلنسانية واإلدماج )املنظمة الدولية للمعاق ن ً
سابقا( بشأن حقوق الضحايا والدعوة ل ع السالح وعمل مع منظمة
ً
 Standing Tall Australiaطويال بشأن التشريعات وتنفيذ مساعدة الضحايا ،وقد حصل ع ى درجة املاجست ﺮ ي العلوم السياسية
)الدراسات املتعلقة بالسالم(.

] [ ٢٧

ال ﺮنامج
ً
صباحا وح ً ١٣:٠٠
ضهرا
من الساعة ١١:٣٠

الخميس  ١٢سبتم ﺮ

 .٩الجلسة املوازية السادسة
ج

تحس ن الدعم النفﺴ ؛ االستفادة من الدعم ب ن األقران

ً
ً
وغالبا ما
غالبا ما يتحمل مبتوري األطراف عمليات تعا ي طويلة ومؤملة بعد إصابة مؤملة ،مثل تلك الناتجة عن لغم أو من املتفجرات األخرى من مخلفات الحرب.
يتعرض الناجون من األلغام لفقدان الثقة بالنفس والقلق والخوف .ولهذا السببُ ،يعد الدعم النفﺴ )الدعم امل الذي يقدمه األطباء النفسي ن وعلماء النفس(
ً
ً
والدعم النفﺴ االجتما ي )تقديم املشورة لألقران وغ ﺮﻩ من أشكال الدعم االجتما ي( عامال أساسيا ي إعادة الدمج االجتما ي واالقتصادي الناجح .ومع ذلك،
فإن الدعم النفﺴ والنفﺴ االجتما ي ال يكون ُم ً
تاحا ً
دائما لألشخاص الناج ن من األلغام.
دف تعميق الفهم فيما يتعلق بالدعم النفﺴ والنفﺴ االجتما ي وتأث ﺮﻩ ع ى املدى الطويل ،سينظر أعضاء فريق الجلسة ي األسئلة التوج ية التالية:
.١
.٢
.٣
.٤
.٥
.٦

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

رئيس الجلسة:
ف ﺮوز عل ادا ،مسؤول دعم التنفيذ بوحدة دعم تنفيذ اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد ،جنيف
ف ﺮوز عل ادا هو موظف دعم التنفيذ لدى األمانة الفنية لالتفاقية ،بوحدة دعم التنفيذ ) (ISUي جنيف.
ويشمل عمله دعم الدول األطراف ي االتفاقية ي تنفيذ أحكام مساعدة الضحايا.
وقد عمل ي مجاالت مساعدة الضحايا /حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ونزع السالح لألغراض اإلنسانية ألك ﺮ
من ً ١٥
عاما بما ي ذلك مع الحملة الدولية لحظر األلغام األرضية ) ،(ICBLوخدمات األمم املتحدة لألعمال
املتعلقة باأللغام ) ،(UNMASلألغراض اإلنسانية واإلدماج ،ولجنة الصليب األحمر الدولية وشبكات الناج ن
املحلي ن ي أفغانستان .وقد اش ﺮك ي ال ﺮنامج التنفيذي للحصول ع ى املاجست ﺮ ي سياسة التنمية وممارس ا
من املعهد العا ي للدراسات الدولية والتنمية ي جنيف.

] [ ٢٨

ال ﺮنامج
املحاضرون:

سحر مصطفى أحد الخ ﺮاء املختص ن ي مساعدة الضحايا تعمل ً
حاليا ي مركز اإلجراءات املتعلقة باأللغام ي السودان ،و ي
مسؤولة عن تقديم مساعدة الضحايا ي السودان.
تشمل خ ﺮ ا العمل كطبيب ممارس )ممرضة(؛ و ي الوظيفة ال شغل ا قبل االنضمام إ ى مركز اإلجراءات املتعلقة باأللغام.
سحر مصطفى حاصلة ع ى درجة املاجست ﺮ ي العلوم ي أمراض النساء والتوليد.

سارة هاريسون ي مستشارة فنية ي الصحة العقلية والدعم النفﺴ االجتما ي ي حاالت الطوارئ ي االتحاد الدو ي لجمعيات
الصليب األحمر والهالل األحمر باملركز املرج ي للدعم النفﺴ االجتما ي ) .(IFRC PS Centerو ي ً
أيضا رئيس مشارك ملجموعة
اللجنة الدائمة املش ﺮكة ب ن الوكاالت واملعنية بالصحة العقلية والدعم النفﺴ االجتما ي ي حاالت الطوارئ ).(IASC MHPSS
وقبل تول ا هذﻩ األدوار ،عملت مع الهيئة الطبية الدولية ،ومفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئ ن ) ،(UNHCRوتحالف
الكنائس للتنمية ،واملنظمة الدولية للهجرة ) ،(IOMواملؤسسة الدولية إلجراءات املعونة .لد ا أك ﺮ من عشر سنوات من الخ ﺮة ي
مجال الصحة العقلية وخ ﺮة دعم ال ﺮمجة االجتماعية ي السياقات اإلنسانية بعد أن عملت ي منطقة البحر الكاري )هاي (
وأفريقيا وآسيا والشرق األوسط.
واندا مونيوز أحد الخ ﺮاء املختص ن ي مساعدة الضحايا ولد ا ً ١٥
عاما من الخ ﺮة ،متخصصة ي مجال االندماج االجتما ي
واالقتصادي .عملت ع ى مستوى املشاريع والسياسات ي آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية .ي اآلونة األخ ﺮة  ،ساهمت ي تطوير
شبكة أمريكا الالتينية لجمعيات الناج ن من األلغام .السيدة مونيوز ي ً
أيضا عضو ي شبكة األمن اإلنساني ي أمريكا الالتينية -
شبكة العمل بشأن األمن البشري ي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري  .و ي حاصلة ع ى درجة املاجست ﺮ املزدوجة ي
الشؤون الدولية والتنمية االقتصادية والسياسية.

خيسوس مارتين املؤسس املشارك لشبكة ) Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidadشبكة الناج ن
واألشخاص ذوي اإلعاقة( .تدعم مؤسسته ضحايا العنف املسلح واألشخاص ذوي اإلعاقة إلعادة االندماج ي املجتمع من
ً
مديرا لشبكة
خالل توف ﺮ املهارات والتدريب الالزم ي مجال الدعوة ،والدعم البدني والنفﺴ  .وقد كان خيسوس مارتين
الناج ن من األلغام األرضية )فيلق الناج ن( ي السلفادور ،وهو أحد الخ ﺮاء املختص ن ي دعم األقران.

الدكتور ك ن رذرفورد ،مدير مركز االستقرار والتعا ي الدو ي ،وأستاذ العلوم السياسية بجامعة جيمس ماديسون .ك ن
ً
رذرفورد هو ً
أيضا املؤسس املشارك لشبكة الناج ن من األلغام األرضية ) (LSNوال كانت رائدة ي مجال تقنيات مساعدة
ضحايا الحرب ،حيث تزود هذﻩ الشبكة اآلالف ممن ب ﺮت أطرافهم بأدوات توجيه نظ ﺮة وأطراف صناعية .ويعت ﺮ ك ن
رذرفورد من دعاة الحظر العالم لأللغام املضادة لألفراد وزعيم مشهور ي التحالف الحائز ع ى جائزة نوبل للسالم الذي
قاد اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد واتفاقية عام  ٢٠٠٨بشأن ذخائر األسلحة العنقودية.

] [ ٢٩

ال ﺮنامج
الثالثاء  ١٢سبتم ﺮ
ً
من الساعة ً ١٢:٣٠
عصرا
ظهرا وح ١٤:٠٠

آسيا :فرص للتعاون اإلقليمي
غرفة:

رئيس الجلسة:

اتريوم
فياليوثن سيفاجناناسوثي
مدير مركز مكافحة األلغام ،سريالنكا

أفريقيا جنوب الصحراء الك ﺮى :فرص للتعاون اإلقليمي

برج الحمام
غرفة:
رئيس الجلسة :شيال مويمبا
مدير وحدة دعم تنفيذ االتفاقية املتعلقة بالذخائر العنقودية.

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

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

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

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

أوروبا :فرص للتعاون اإلقليمي

أمريكا الالتينية :فرص للتعاون اإلقليمي

غرفة:
رئيس

الجلسة:

اتريوم
ساسا أوبرادوفيتش
مدير مركز مكافحة األلغام ،البوسنة والهرسك

اتريوم
غرفة:
رئيس الجلسة :مارثا هورتادو
مدير مركز مكافحة األلغام ،كولومبيا

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

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

* ُ
ستقدم هذﻩ الجلسة بالكامل باللغة الصربية والكرواتية والبوسنية واإلنجل ية.

* ُ
ستقدم هذﻩ الجلسة بالكامل باللغة اإلسبانية .إذا كنت ترغب ي الحضور وتطلب ترجمة
شفهية من اللغة اإلسبانية وإل ا ،ير ى التواصل مع املنظم ن ملعرفة ما إذا كان يمكن تلبية
هذا الطلب.

الشرق األوسط وأفريقيا الشمالية :فرص للتعاون اإلقليمي
برج الحمام
غرفة:
رئيس الجلسة :محمد بريكات
املدير للجنة الوطنية األردنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل ،
األردن
يتم توجيه دعوة خاصة إ ى مندوبي الدول واملنظمات واألفراد املهتم ن بمناقشة التحديات
وأفضل املمارسات وتبادل األفكار حول التحديات ال تواجه التعاون اإلقليم .
* ُ
ستقدم هذﻩ الجلسة بالكامل هذﻩ الجلسة باللغة العربية ،مع توف ﺮ ترجمة فورية لها من
اللغة اإلنجل ية وإل ا.

] [ ٣٠

ال ﺮنامج
ً
ً
مساء
عصرا وح ١٥:١٥
من الساعة ١٤:٣٠

الخميس  ١٢سبتم ﺮ

 .١٠تقديم تقارير بشأن الجلسات املوازية الخامسة والسادسة
ج

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



خيسوس مارتين
موريل مارشان

ً
ً
مساء
عصرا وح ١٦:٤٥
من الساعة ١٥:١٥
 .١١الجلسة العامة الرابعة
التعاون واملساعدة؛ تعزيز الشراكات
تتلقى مساعدة الضحايا الدعم من خالل التعاون واملساعدة ي األعمال اإلنسانية املتعلقة باأللغام ع ى الصعيد الدو ي وكذلك من خالل القطاعات الدولية
والوطنية األخرى ،مثل حقوق اإلنسان ،واإلعاقة ،والصحة ،والحد من الفقر ،والتنمية ،وحقوق اإلنسان .ومع ذلك ،فإن الدول األطراف ي االتفاقية ال ا
أعداد كب ﺮة من الناج ن من األلغام األرضية تفيد باستمرار أن نقص املوارد يعيق الجهود املبذولة لتلبية حقوق واحتياجات ضحايا األلغام.
دف البحث عن حلول لقضية املوارد املخصصة ملساعدة الضحاياُ ،يطلب من املشارك ن ي هذﻩ الجلسة النظر ي األسئلة التالية:
.١
.٢
.٣
.٤

هل نتبع النهج الصحيح لتأم ن املوارد املخصصة ملساعدة الضحايا؟
ما الذي يمكن أن تفعله الدول املتأثرة باأللغام واملتفجرات األخرى من مخلفات الحرب إلدراج مساعدة الضحايا ي تدفقات التمويل األخرى مثل
الصحة والتنمية والحد من الفقر؟
ما ي اإلجراءات امللموسة ال تق ﺮحها ع ى الدول األطراف لتوليد الدعم لتنفيذ جوانب مساعدة الضحايا ي خطة عمل أوسلو؟
من يجب أن يمول برامج مساعدة الضحايا ،وملاذا؟

رئيس الجلسة:
خوان كارلوس روان
مدير وحدة دعم التنفيذ ) ،(ISUالتابعة التفاقية حظر استخدام األلغام املضادة لألفراد
بصفته مدير األمانة الفنية لالتفاقية ،يقدم خوان كارلوس روان املشورة االس ﺮاتيجية واإلحاطات اإلعالمية
واالتصاالت وغ ﺮها من الخدمات إ ى الدول األطراف.
ً
مسؤوال ً
أيضا عن التطوير الفع ي لالجتماعات الرسمية وغ ﺮ الرسمية الخاصة
كان خوان كارلوس روان
باالتفاقية ،والدعم اإلمدادي لالجتماعات عند عقدها ي الخارج ،وعن قيادة عمل موظفي وحدة دعم
التنفيذ خالل هذﻩ املؤتمرات.

] [ ٣١

ال ﺮنامج
املحاضرون:
إنغريد شوين أحد املستشارين الكبار ي وزارة الشؤون الخارجية ي ال ﺮويج .تضم حافظة أعمالها نزع السالح لألغراض
اإلنسانية ،وقضايا الحماية واإلجراءات العاملية املتعلقة باأللغام ،بما ي ذلك تنفيذ اتفاقية حظر األلغام املضادة
لألفراد واتفاقية ذخائر األسلحة العنقودية .و ي مسؤولة عن الدعم املا ي لإلجراءات املتعلقة باأللغام ي  ٢٠دولة .وقد
حصلت إنغريد شوين ع ى شهادة املاجست ﺮ ي العلوم السياسية والعالقات الدولية.

لي ي بينغوز ف ﺮغارا ي مديرة املعهد الوط إلعادة التأهيل ي ب ﺮو "معهد أدريانا ريبازا فلوريس إلعادة التأهيل (INR)".ي ليما ،وهو
مشروع تعاون من حكوم ب ﺮو واليابان ،والذي يقدم الخدمات منذ ما يقرب من خمسة عقود .وهذا املعهد هو مركز متخصص
للغاية تابع لوزارة الصحة ،ويتناول الجوانب الفنية إلعادة التأهيل وتقديم الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة .تعمل لي ي بينغوز
جراحة متخصصة :حيث تخرجت من جامعة سان ماركوس الوطنية املتخصصة ي إعادة التأهيل ،و ي حاصلة ع ى درجة املاجست ﺮ
ي إدارة الخدمات الصحية من جامعة فيديريكو فياريال الوطنية.

ديوغويي سي هو رئيس قسم مساعدة الضحايا ي مركز السنغال ملكافحة األلغام ) ،(CNMASونقطة التنسيق
الوطنية ملساعدة الضحايا .يشرف ديوغويي سي ع ى تخطيط مساعدة الضحايا ي السنغال وتنسيقها وتقييمها.
وهو حاصل ع ى درجة البكالوريوس ي العمل االجتما ي وشهادتي ماجست ﺮ ي إدارة املشاريع والسياسات العامة
والتنمية.

فرانك ميوسن املسؤول عن الحد من األسلحة التقليدية ي شعبة نزع السالح وعدم االنتشار ومراقبة تصدير األسلحة التابعة
لدائرة العمل الخار ي األوروبية ) .(EEASوهو الرئيس املناوب لفريق عمل املجلس املع بمراقبة تصدير األسلحة .ب ن عامي
 ٢٠٠٨و  ،٢٠١٦عمل فرانك ميوسن ي مديرية مراقبة األسلحة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية البلجيكية .قبل تلك الف ﺮة،
عمل ع ى األمن الدو ي ومنع ال اعات وتحديد األسلحة وحقوق اإلنسان ي مجلس الوزراء لنائب رئيس الوزراء ي الحكومة
الفيدرالية البلجيكية ) ،(١٩٩٩-٢٠٠٣وكذلك بالنسبة للمجتمع املدني ،بما ي ذلك باكس كريس ومنظمة العفو الدولية.
درس ي أنتويرب وس ﺮاسبورغ وحصل ع ى درجة املاجست ﺮ ي العالقات الدولية.

ماريا سوليداد سيست ﺮناس رييس املبعوث الخاص لألم ن العام لألمم املتحدة املع باإلعاقة وتوف ﺮ التسهيالت
للمعاق ن .قبل تعيي ا الحا ي ،كانت ماريا سوليداد سيست ﺮناس رييس رئيسة لجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
) .(CRPDكما حصلت ماريا سوليداد سيست ﺮناس رييس ع ى الجائزة الوطنية لحقوق اإلنسان ) .(٢٠١٥-٢٠١٤و ي
مديرة العديد من املشاريع القانونية واملتعددة التخصصات ومؤلفة منشورات مختلفة .و ي املبعوث الخاص من
مواليد شي ي.

] [ ٣٢

ال ﺮنامج
املحاضرون:

أوكسانا ليششنكو ،تعمل حاليا كمتخصصة ي التنمية وسياسات اإلجراءات املتعلقة باأللغام ي برنامج تطوير األمم املتحدة -
ً
مكتب األزمات .وانطالقا من هذﻩ الصفة ،فﻬ تقدم املشورة املتعلقة بالسياسات ودعم ال ﺮنامج الذي يربط اإلجراءات املتعلقة
باأللغام بالتنمية وتحقيق أهداف التنمية املستدامة وتحقيق السلم واملصالحة والحوكمة .وتحظى بمكانة هامة ي إعداد إطار
عمل اس ﺮاتي ي ل ﺮنامج التنمية التابع لألمم املتحدة فيما يتعلق بالتنمية واإلجراءات املتعلقة باأللغام ) ٠(٢٠١٦أوكسانا ي أحد
املمارس ن ي مجال التنمية :حيث عمل ألك ﺮ من ً ١٨
عاما ي مكتب األزمات التابع ل ﺮنامج األمم املتحدة اإلنمائي ،ومكتب دعم
السياسات وال ﺮامج ،واملكتب اإلقليم ألوروبا ورابطة الدول املستقلة )سواء ي املكاتب القطرية أو ي املقر الرئيﺴ (.

سارة هاريسون كاترين جيليت ،مديرة ال ﺮنامج اإلقليم لألغراض اإلنسانية واإلدماج ي السنغال وغينيا بيساو والرأس األخضر.
لد ا أك ﺮ من ثالثة عقود من الخ ﺮة ي العمل مع مختلف املنظمات الدولية وغ ﺮ الحكومية ،بما ي ذلك أك ﺮ من عقدين من
الزمان مع مدير ال ﺮنامج ي مختلف البلدان .تنسق كاثرين جيليت إعداد وتنفيذ مشاريع التنمية أو الطوارئ داخل ال ﺮنامج ،بما ي
ذلك املشاريع املتعلقة بالحد من العنف املسلح )مساعدة الضحايا وإزالة األلغام( .و ي تقيم ً
حاليا ي داكار حيث تنسق تنفيذ
ثمانية مشاريع ي السنغال )بما ي ذلك إزالة األلغام ي كازامانس( وغينيا بيساو والرأس األخضر.

] [ ٣٣

ال ﺮنامج
الخميس  ١٢سبتم ﺮ

ً
ً
مساء
مساء وح ١٧:٣٠
من الساعة ١٦:٤٥
 .١٢ما ي الشراكات ال تمت ي التحض ﺮ ألوسلو وما بعد أوسلو؟
ج

صاحب السمو امللكي األم ﺮ مرعد بن رعد بن زيد الحس ن
رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل ،املبعوث الخاص لالتفاقية ورئيس تعزيز الشراكات
شارك صاحب السمو امللكي ي عمل االتفاقية ألك ﺮ من عقد ونصف ،حيث ترأس صاحب السمو امللكي االجتماع الثامن
للدول األطراف ) (MSP٨ع ى شواطئ البحر امليت ي عام  ،٢٠٠٧وقد شغل منصب املبعوث الخاص لهذﻩ االتفاقية منذ عام
 .٢٠٠٩شارك األم ﺮ مرعد بنشاط كذلك ي املسائل املتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .وقد شغل منصب رئيس
مجلس إدارة اللجنة الوطنية األردنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل ،ورئيس اللجنة الهاشمية للجنود ذوي اإلعاقات؛ ورئيس
املجلس األع ى لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
إنغريد شوين
أحد املستشارين الكبار ي وزارة الشؤون الخارجية ي ال ﺮويج.
رئاسة اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد
تضم حافظة أعمال إنغريد شوين نزع السالح لألغراض اإلنسانية ،وقضايا الحماية واإلجراءات العاملية املتعلقة
باأللغام ،بما ي ذلك تنفيذ اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد واتفاقية ذخائر األسلحة العنقودية .و ي مسؤولة عن
الدعم املا ي لإلجراءات املتعلقة باأللغام ي  ٢٠دولة .وقد حصلت إنغريد شوين ع ى شهادة املاجست ﺮ ي العلوم
السياسية والعالقات الدولية.

خايمي شيسانو
وزير مفوض ي البعثة الدائمة لجمهورية موزمبيق لدى األمم املتحدة
رئيس لجنة االتفاقية املعنية بمساعدة الضحايا
خايم شيسانو هو الوزير املفوض ي البعثة الدائمة وسفارة جمهورية موزامبيق ي جنيف ورئيس لجنة االتفاقية املعنية
بمساعدة الضحايا .شغل ً
سابقا منصب رئيس إدارة االتحاد األفريقي بمديرية أفريقيا والشرق األوسط بوزارة الشؤون
الخارجية والتعاون ي موزمبيق ،وتشمل وظائفه السابقة لواندا ،وأنغوال ،وستوكهولم ،والسويد ،وأديس أبابا ،وإثيوبيا .وقد
حصل ع ى درجة املاجست ﺮ من جامع أديس أبابا وجنيف.

] [ ٣٤

ال ﺮنامج
 .١٣أصوات اإلدماج للناج ن من الشباب ٣٫٠ :وقوة التأث ﺮ
ُولدت سيلما جوسو لتكون جاذبة لالنتباﻩ .إن شهاد ا ي التواصل وف ﺮة عملها كصحفية تثبت ذلك ً
جيدا .إ ا تتذكر كو ا طفلة شابة مثل العديد من اآلخرين .ي
أحد األيام ،و ي ي العاشرة من عمرها ،كانت تتجول مع ابن عمها ي الغابة ي رحلة ممتعة ال يعرفون أن بقايا متفجرة من الحرب ال مزق ا البوسنة والهرسك
كانت راكدة .وحيا ا لم تكن ً
أبدا نفس ال ء.
ج

عندما كانت مراهقة شابة ي املناطق الحضرية ،واجهت بعض النظرات وعدم التفاهم .ومع ذلك ،ال يمكن ألحد أن يمنعها من السباحة وال ول إ ى حمام
ً
عضوا ي أول نادي سباحة لألشخاص ذوي اإلعاقة ي بلدها األص ي .وعند اش ﺮاكها ي سباقات السباحة ،فازت سيلما بسباق  ٥٠م ﺮ
السباحة .وقد أصبحت
و ١٠٠م ﺮ ي مختلف اللقاءات بما ي ذلك بطولة كرواتيا للسباحة .تستخدم سيلما اآلن مهارا ا إلضفاء منظور جديد ع ى حياة الناج ن من الشباب ،الذين
يظهرون ً
غالبا ي نشرات األخبار ،ويتحدثون ي منتديات األعمال املتعلقة باأللغام بل وأك ﺮ عزيزة ع ى قل ا ،إ ى األطفال املعرض ن لخطر األلغام ال تتسبب ي
نفايات البوسنة والهرسك.

نشأ هوملز فابيان أوردين غاباندو ي منطقة مزق ا الحرب ي كولومبيا حيث كان هو وأشقائه السبعة يعملون كمزارع ن صغار بعد وفاة والدﻩ بشكل غ ﺮ
ً ّ
متوقع عندما كان مجرد طفل صغ ﺮ .وقد كانت والدته ن ﺮ ً
ً
حقيقيا ي حياته :حيث كانت تجعل املستحيل
اسا
ممكنا ومكنت فابيان من الحصول ع ى التعليم.
مستعدا ملمارسة ما تعلمه ً
ً
بعيدا عن م له ،ع ى لغم أر قلب حياته ر ً
أسا ع ى عقب.
وبعد شهر من تخرجه ،صعد فابيان ،الذي كان قد عاد إ ى الوطن
بينما ساعدته عائلته وإيمانه ع ى التغلب ع ى ما تحمله ،فإن مقابلة اآلخرين الذين عانوا من مص ﺮ مماثل قد وفر لهم الدعم الذي يحتاجونه بشدة .وع ى
جناح السرعة ،أدرك هوملز أنه من خالل شبكة مخصصة من أقرانه ،يمكنه الوصول إ ى عدد ال يح من اآلخرين الذين عانوا من خسارة وحزن وتقديم
الدعم الالزم لهم .كانت مسألة وقت فقط قبل بدء مهاراته ي القيادة؛ حيث أسس شبكة إقليمية من الناج ن من األلغام الذين يتطلعون اآلن إ ى أن يكونوا
ً
جزءا من مجلس الضحايا الوط  .ولقد تعلم ي هذﻩ العملية كيفية التفاعل مع مختلف طبقات الحكومة واجتمع مع رئيس كولومبيا )وحائز جائزة نوبل
للسالم( .تعلم فابيان ً
أيضا ً
درسا ً
مهما حول قوة الصحافة وشبكات التواصل االجتما ي ،حيث يمكنك العثور عليه كث ًﺮا.

تواريخ هامة | ٢٠٢٠ - ٢٠١٩

٩
 ١٨سبتم ﺮ ٢٠١٩

٠

١
الذكرى الحادية والعشرون العتماد االتفاقية
الجلسة التحض ﺮية الثانية للمؤتمر االستعرا

 ٢٩ - ٢٥نوفم ﺮ
 ٣ديسم ﺮ

اليوم العالم لألشخاص ذوي اإلعاقة

 ٤ - ٣ديسم ﺮ

الذكرى الثانية والعشرون لتوقيع االتفاقية

٠
* ف ﺮاير
 ١مارس
 ٣٠أبريل
* مايو أو يونية
 ١٨سبتم ﺮ
* نوفم ﺮ -ديسم ﺮ
 ٣ديسم ﺮ
 ٤ - ٣ديسم ﺮ

الرابع ي أوسلو ،جنيف

خال من األلغام
حول عالم ٍ

مؤتمر أوسلو االستعرا

٢

٢

٠

٢

املؤتمر الدو ي الخامس إلعالن الت ﺮعات الالزمة لتنفيذ االتفاقية
الذكرى الحادية والعشرون لبدء نفاذ االتفاقية
املوعد ال ائي لتقديم الدول األطراف تقارير الشفافية بموجب املادة  ٧ال تغطي السنة التقويمية ٢٠١٩
االجتماعات املعقودة فيما ب ن الدورات لعام  ،٢٠١٩جنيف
الذكرى السنوية الثالثة والعشرون العتماد االتفاقية
االجتماع الثامن عشر للدول األطراف
اليوم العالم لألشخاص ذوي اإلعاقة
الذكرى الثالثة والعشرون لتوقيع االتفاقية
] [ ٣٥

*تخضع للموافقة.

ٌ
سالم لكم ِمن الحوار الوط ألصحاب املصلحة ي البوسنة والهرسك ،الذي ُعقد ي أكتوبر ي سراييفو ،واستضافته مركز األعمال املتعلقة باأللغام ي

البوسنة والهرسك وتحت رعاية االتحاد األوروبي.

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

تم إعداد هذا املنشور من ِقبل
وحدة دعم تنفيذ اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد،
ُ
ويرجع الفضل ي ذلك إ ى الدعم املقدم من االتحاد األوروبي

وحدة دعم التنفيذ ) (ISUي األمانة الفنية التفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد لعام  ١٩٩٧وتدم ﺮ تلك األلغام .وتكون
وحدة دعم التنفيذ مكلفة بدعم الدول األطراف ي االتفاقية ،وال سيما عن طريق القيام بما ي ي:
 تقديم الدعم الالزم لجميع الدول األطراف من خالل دعم آلية تنفيذ
االتفاقية وشاغ ي املناصب،
 تقديم الدعم لفرادى الدول األطراف ،بما ي ذلك عن طريق تقديم
املشورة والدعم الف بشأن التنفيذ وإضفاء الطابع العالم ،



التواصل وتقديم املعلومات حول االتفاقية،



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



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

] [ ٣٦

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

يمكنكم العثور علينا من خالل:
Facebook.com/AntiPersonnelMineBanConvention
Flickr.com/photos/APMineBanConvention
@MineBanTreaty
@MineBanTreaty

اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد
وحدة دعم التنفيذ
Chemin Eugène-Rigot 2C
ص.ب ١٢١١ ١٣٠٠
جنيف  ،١سويسرا
هاتف+٤١(٠)٢٢٧٣٠٩٣١١ :
فاكس+٤١(٠)٢٢٧٣٠٩٣١١ :
ال ﺮيد اإللك ﺮونيisu@apminebanconvention.org :

