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محور مساعدة الضحية والقضية المشتركة :اإلغاثة والتعاون الدولي
قطاع التنمية :اإلغاثة والتعاون الدولي

ما المقصود باإلغاثة والتعاون الدولي؟
اإلغاثة والتعاون الدولي يراد به ما تقدمه البلدان والوكاالت اإلقليمية والدولية من دعم الى البلدان واألطراف
المتضررة بهدف تنقيذ برامج مساعدة الضحايا على نحو فعّال وكفوء ومستدام .ويمكن إيصال هذا الدعم من
خالل آليات ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف إضافة الى اآلليات األخرى كهيئات األمم المتحدة ومنظمة
الصليب األحمر الدولية والمنظمات غير الحكومية ومزودي الخدمات ومنظمات الناجين وذوي اإلعاقة.
تواجه البلدان المتضررة تحديات جمة تعيق تنفيذ برامج مساعدة الضحايا بشكل سريع وفعال ومن بين هذه
التحديات هو النزاعات الحالية وتفشي الفقر وقلة الموارد البشرية والفنية والمالية الالزمة .ولهذا فان الهدف
من اإلغاثة والتعاون الدولي هو دعم الدول التي تفتقر للموارد الضرورية لإليفاء بالتزاماتها في مجال مساعدة
الضحايا ويتم بذلك ضمان حقوق الضحايا وذوي اإلعاقة الى جانب االرتقاء بنوعية الحياة .يكون لإلغاثة
والتعاون الدولي تأثيرا أكبر إذا تم تقديمه بنا ًء على األولويات التي وضعتها البلدان المتضررة في خطط عملها
الوطنية.
وتتضمن اآلليات ما يلي::
الدعم الفني :ويشمل الدعم الميداني بغية تنفيذ مشروع بعينه كأن يكون وضع
خطة عمل وطنية إلجراء تقييم لالحتياجات وتحديد الموارد.
بناء القدرات :ويشمل تدريب وتوجيه الجهات المعنية او مزودي الخدمات بانتظام
ولفترة زمنيو معينة بهدف االرتقاء بالجانب المعرفي والتوجهات والممارسات
والمهارات االجمالية المطلوبة في مجال معين .فقد تكون خاصة بقطاع معين
(على سبيل المثال تدريب القائمين على أعادة التأهيل) أو قد ترتبط بمجاالت مثل

اإلطار القانوني والسياسي

حصلت انتكاسات في مجال تسهيل الوصول
للخدمات في  12بلدا في  2011وأغلبها كان
بسبب تراجع اإلغاثة الدولية.
تلبية حقوق واحتياجات ذوي اإلعاقة هي عملية التزام
طويلة األمد على األصعدة السياسية والمالية والمادية.
تمويل عمليات إزالة األلغام شهدت أكبر تمويل لها من
قبل االتحاد األوربي عام  2011حيث وصل الى
 578مليون يورو .في حين لم يشكل تمويل الضحايا
سوى  %6من الدعم المخصص لعمليات إزالة
األلغام.

رصد وتقييم السياسات والبرامج.
الدعم المالي :ويكون بدعم الموازنة من خالل آليات تعاون ثنائية الجانب أو آليات
إقليمية او متعددة األطراف مع الدول ومنظمة األمم المتحدة والمنظمات الدولية
األخرى والمنظمات غير الحكومية الدولية منها والوطنية وكذلك منظمات الناجين
وذوي اإلعاقة ومزودي الخدمات.

من هم أصحاب المصلحة الرئيسيين؟

معاهدة حظر الذخائر العنقودية :المادة  ، 6الفقرة .7
خطة عمل فينتيان :اإلجراءات .59 ،56 ،47 ،42،41 ،38-33
خطة عمل كارتاجينا :البند الرابع واالجراء رقم  32والبند الخامس ،اإلجراءات
 ٥٦ ،٤٨ ،٤٧ ،٤١ ،٣٩ ،٣٧ ،٣٥،٣٦و.٥٩
اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة :المادة .32

منظمات الناجين وذوي اإلعاقة | مزودي الخدمة :جميع القطاعات المتعلقة
بمساعدة الضحايا | .الوزارات :جميع الوزارات ذات العالقة في البلدان المتضررة
| المنظمات الدولية :هيئات األمم المتحدة ومركز جنيف الدولي إلزالة األلغام
لألغراض اإلنسانية واللجنة الدولية للصليب األحمر والمنظمات غير الحكومية
الدولية األخرى | .المنتديات اإلقليمية ومتعددة الجهات | الوكاالت الدولية للتعاون
والتنمية :وكالة التنمية األسترالية ،وكالة اإلغاثة األسترالية ،الوكالة الفرنسية
للتنمية ،وزارة الت عاون والتنمية األلمانية ،وكالة التنمية الدولية الكندية ،وزارة
التنمية الدولية البريطانية ،وكالة كولدزبورو للتنمية ،وكالة التنمية الدولية اليابانية،
الوكالة النرويجية للتعاون االغاثي ،الوكالة السويدية للتنمية الدولية ،الوكالة
االمريكية للتنمية الدولية باإلضافة الى الوكاالت األخرى | .وزارات الخارجية في
البلدان الملتزمة بالتعاون واإلغاثة الدولية.

مـاهـي التحديات الشــــــــــــائعة في مجال التعاون الدولي
يصعب وضع التعاون الدولي ضمن األولويات عندما ال يوجد سوى عدد قليل من
الدراسات المبنية على الدالئل ألجل الوقوف على احتياجات وقدرات الضحايا والخدمات
والموارد والجهود الوطنية الحالية لسد هذه الثغرات.
في بعض البلدان ،لم يتم توثيق السلوكيات الجيدة في مجال التعاون الدولي لمساعدة
الضحايا مما يجعل من الصعب تكثيف هذه السلوكيات.

في جمهورية كونغو الديمقراطية ،يقوم مركز األمم المتحدة لتنسيق جهود إزالة األلغام بدعم الجهات الوطنية
بهدف تنسيق وتنفيذ برامج مساعدة الضحايا .كما يقوم المركز بتعبئة الموارد وحمالت المدافعة للمصادقة على
معاهدة حقوق ذوي اإلعاقة واالحتفاظ بقاعدة بيانات خاصة بالضحايا .تشمل الجهات المانحة كل من اليابان
ومنظمة التنمية االسترالية وب عثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
في الفترة ما بين  2013-2011قامت البعثة بتوزيع المنح الفرعية على المنظمات غير الحكومية الوطنية
لتنفيذ مشاريع مساعدة الضحايا وخصوصا فيما يتعلق باإلدماج االقتصادي وقامت بإجراء مسح في مجال
مساعدة الضحايا كما قامت بتحديث قاعدة بيانات الضحايا وقادت الجهود الرامية الى صياغة مسودة
الستراتيجية لخطة عمل وطنية إلزالة األلغام في الفترة ما بين  2016-2012كما قامت بدعم والعمل مع
شركائها من المنظمات ألجل وضع خطة استراتيجية وطنية لمساعدة ضحايا األلغام ومخلفات الحرب من
المتفجرات وغيرهم من ذوي اإلعاقة في الفترة ما بين  .2012-2010نتيجة لذلك ،تم تشخيص  1.243من
الناجين وتم إشراك  228شخصا في األنشطة المدرة للدخل وبذلك تم رفع الدخل االسري لهم .في حين تمكن
 135شخصا من الوصول لخدمات إعادة التأهيل الجسدي وأن هنالك معلومات متجانسة حول مساعدة
الضحايا وهنالك قاعدة بيانات مح ّدثة .يقوم مركز األمم المتحدة لتنسيق جهود إزالة األلغام بدعم المشاريع التي
تستخدم المنهج الشمولي بما في ذلك إعادة التأهيل الجسدي والدعم النفسي االجتماعي واإلدماج االقتصادي
والذي من شأنه ضمان حصول تحسن مهم ومستدام في نوعية حياة الناجين.

حقائق عن مساعدة الضحايا – منظمة اإلعاقة الدولية2013-

في أفغانستان ،تقوم منظمة الناجين من األلغام في أفغانستان بتنفيذ مشاريع حول
الدعم التناظري والتوعية بالمخاطر وتسهيل الوصول واإلدماج والمدافعة
والتمكين .تم دعم هذه األنشطة من قبل كل من مكتب إزالة األسلحة والحد منها
باالشتراك مع جهات مثل CPIو  OSIووكالة التنمية الدولية الكندية وسفارات
النرويج وفنلندة وأستراليا باإلضافة الى منح صغيرة من منظمة الحملة الدولية
لمنع األلغام األرضية وتحالف الذخائر العنقودية و المنظمة الدولية للمعوقين.
قامت منظمة CPIالتي تعمل في مجال إزالة األلغام باألنشطة التالية .1 :تقديم
التمويل لمشروع الدعم التناظري األول .2 .تغطية جزء من تكاليف بناء قدرات
والكلفة التشغيلية لمنظمة الناجين من األلغام في أفغانستان .3 .الدعم المستمر
طيلة سنوات البرنامج . 4 .تنمية الموارد البشرية لمنظمة الناجين من األلغام في
أفغانستان من خالل التدريب على المحاسبة واإلدارة والرقابة .ولقد قامت هذه
المنظمة من خالل هذا البرنامج بتمكين المئات من النساء ذوات اإلعاقة
والناجيات وتم تسهيل الوصول لما يقارب من  100مدرسة وأماكن عامة أخرى.
كما تم تقديم الدعم التناظري كمفهوم جديد في أفغانستان وتم دعم أناس كثيرون
لاللتحاق بالمدارس والحصول على عمل .كما ساهمت في المصادقة على
معاهدة حقوق ذوي اإلعاقة ومعاهدة الذخائر العنقودية.

قد تختلف البلدان الملتزمة بالتعاون الدولي عن البلدان المتضررة في أولوياتها.
ال يزال هنالك العديد من العقبات التي تحول دون إدماج ذوي اإلعاقة ضمن جميع
نواحي التنمية والتعاون الدولي باإلضافة الى وجود مصاعب في ضمان أن مساعدة
الضحايا تكون مبنية على أساس إدماج ذوي اإلعاقة أو على األقل ذات عالقة بهذه
القضية.

ما الذي يمكن أن تفعله الدول؟
يتضمن هذا البند توصيات للبلدان المتضررة ألجل تعبئة الموارد الدولية المتاحة لبرامج مساعدة الضحايا واالعاقة والتنمية وحقوق االنسان بطريقة أكثر فاعلية كما يتضمن توصيات
للبلدان الملتزمة بالتعاون واإلغاثة الدولية بهدف تسهيل تنفيذ بنود مساعدة الضحايا المنصوص عليها في اتفاقية الذخائر العنقودية ومعاهدة حظر األلغام انسجاما مع معاهدة حقوق ذوي
اإلعاقة .ولغرض االطالع على التوصيات المتعلقة بالبنود المحددة والتي تتضمن مساعدة الضحايا يرجى الرجوع الى سجالت الحقائق في الصفحات .11-1

توصيات للبلدان المتضررة:
جمع وتحليل ونشر المعلومات المبنية على األدلة بخصوص احتياج ات وقدرات الضحايا وذوي اإلعاقة الى جانب الموارد المتاحة ومزودي الخدمات والجهود الوطنية لالنصياع
لبنود مساعدة الضحايا المنصوص عليها في اتفاقية الذخائر العنقودية ومعاهدة حظر األلغام واتفاقية حقوق ذوي االعاقة.
وضع خطة عمل وطنية خاصة بمساعدة الضحايا واالعاقة ولتحليل الثغرات الموجودة واالهداف المحددة واألنشطة والموازنات المالية ذات العالقة.
عند طلب التعاون او المساعدة الدولية ،ينبغي إيضاح كيفية اسهام ذلك في انجاز واحد او أكثر من األهداف المدرجة ضمن خطة العمل الوطنية لمساعدة الضحايا واالعاقة .ينبغي
ذكر جميع الجهود الوطنية والدولية المبذولة لحقيق الهدف ذاته.
ينبغي طلب التعاون والمساعدة الدولية باالشتراك مع الجهات ذات العالقة مثل المنظمات غير الحكومية ومنظمات ذوي اإلعاقة والناجين ومزودي الخدمات.
االنضمام الى او الموافقة على األطر ذات العالقة كمعاهدة حظر األلغام واتفاقية الذخائر العنقودية واالتفاقية الدولية لحقوق ذوي اإلعاقة حيث أن ذلك من شأنه زيادة فرص التمويل
التي قد يعود نفعها على كل من الناجين وذوي اإلعاقة.

توصيات للبلدان والمنظمات الملتزمة باإلغاثة والتعاون الدولي
ضمان تماشي جميع الجهود المبذولة في إطار مساعدة الضحايا مع األنشطة التنموية كالرعاية الصحية والتعليم والتمكين والتوظيف واإلغاثة اإلنسانية .في الوقت نفسه ،ينبغي
ضمان استمرار تمويل برامج مساعدة الضحايا كجزء من الموازنات المخصصة إلزالة األلغام لتجنب حصول ثغرات في التمويل في حال عدم اخذ برامج مساعدة الضحايا في نظر
االعتبار ضمن تمويل برامج التنمية االوسع .يجب أن تكون الموازنات المخصصة لبرامج مساعدة الضحايا متوفرة حتى بعد إعالن خلو البلد من األلغام والذخائر العنقودية الى أن
ترتقي نوعية حياة الضحايا كي تصل الى نوعية حياة السكان اآلخرين.
ضمان ادراج دمج اإلعاقة ضمن جميع جهود التنمية التي يتم تمويلها .ينبغي تدريب الكوادر الحالية والجديدة المسؤولة عن تقييم كيفية تنفيذ التمويالت المخصصة لبرامج مساعدة
الضحايا والتنمية الدامجة لإلعاقة.
ينبغي أن يتم استشارة األطراف التي تستلم اإلغاثة والتعاون الدولي في جميع القطاعات حول اإلجراءات التي يجب اتخاذها لضمان كون جهودهم التنموية إدماجية كي يستفيد منها
الضحايا وذوي اإلعاقة على قدر من المساواة مع اآلخرين.
ينبغي إبداء المرونة واالستجابة لالحتياجات والثغرات الظاهرة في البلدان المتضررة بما في ذلك الجوانب التي تحظى بتمويل أقل كالصحة النفسية ومشاريع الدعم النفسي
االجتماعي والتنمية متوسطة وطويلة األمد لمنظمات الناجين ومنظمات المعاقين والجهات الوطنية.

توصيات للبلدان والمنظمات الملتزمة بالمساعدة والتعاون الدولي تجاه البلدان المتضررة
توثيق وتعميم الممارسات الجيدة والدروس المستقاة حول كيفية قيام اإلغاثة والتعاون الدولي بدعم الجهود الوطنية فيما يخص مساعدة الضحايا بما في ذلك استراتيجيات ربط
إسهامات برامج مساعدة الضحايا بالمشاريع المنجزة ضمن الجهود االوسع في مجال اإلعاقة والتنمية وحقوق االنسان.
استشارة وتوظيف ذوي اإلعاقة على جميع األصعدة حتى في مجال اإلدارة العليا .تعيين أشخاص يتولون مسؤوليات محددة في مجال اإلعاقة ومساعدة الضحايا بحيث يتمتع هؤالء
بصالحيات مؤثرة في صنع القرار وتخصيصات الموازنة.
ينبغي تبويب أبحاث وبيانات ورصد وتقييم برامج التنمية حسب الجنس واالعاقة والعمر.
ضمان تحديد احتياجات وقدرات الضحايا وضمان وجود الجهود ذات الصلة في األولويات االغاثية والتنموية المقبلة.

تعزيز تبادل السلوكيات الجيدة على الصعيد الثنائي الجانب والصعيد اإلقليمي باعتبارها أحد المكونات الرئيسية الستراتيجيات التعاون.
بالنسبة للدول الموقعة على معاهدة حظر األلغام واتفاقية الذخائر العنقودية ،ينبغي اإلشارة الى كيفية مساهمة جهود المساعدة والتعاون الدولي في مجال مساعدة
الضحايا في إنشاء نظام إدماجي للخدمات المتاحة والميسرة وفي كيفية االرتقاء بنوعية حياة الضحايا وذوي اإلعاقة.

من األمثلة على  :التعاون الدولي في مجال مساعدة الضحايا

بعدسة كيليان مينك

المشروع :لقد قامت المنظمة الدولية للمعوقين بتنفيذ برنامج مدته  4سنين من  2009وحتى  2012بهدف تعزيز
التعاون بين الجنوبين في مجال مساعدة الضحايا في آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق األوسط وأواسط آسيا وأواسط
وشرقي أفريقيا .تم تنظيم أربع ورش عمل إقليمية في مجال مساعدة الضحايا ألجل التوعية بخصوص مساعدة الضحايا
واالعاقة من منظورها االوسع ولالرتقاء بمعرفة كيفية وضع خطة عمل وطنية في مجال مساعدة الضحايا ولتوفير
منصة يتم فيها تبادل أفضل الممارسات من قبل البلدان المتضررة ومن قبل المانحين ويتم فيها استثمار الفرص المتاحة.
وانضمت الى ورش العمل هذه الجهات ذات العالقة من منطقة بعينها وهم ممثلين عن الوزارات ومراكز إزالة األلغام
في البلدان المتضررة باإلضافة الى ممثلين عن البلدان الملتزمة بالتعاون الدولي .كما انضمت أيضا المنظمات اإلقليمية
ومنظمات المعاقين والناجين ومنظمة الصليب األحمر الدولية ووكاالت األمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والصندوق
االستئماني الدولي ومركز جنيف الدولي لعمليات إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية ومنظمة الحملة الدولية لحظر األلغام
وائتالف الذخائر العنقودية .وتم تنظيم ورشات العمل هذه في كل من عَمان ونيروبي ودوشانبي وفينتان.
التعاون الدولي :فرنسا هي التي تقوم بالتمويل من خالل صندوق خاص لدعم منظمات المجتمع المدني ومن خالل
منظمة التنمية الفرنسية كما تقوم النرويج أيضا بالتمويل من خالل وزارة خارجيتها واالتحاد األوروبي من خالل
صندوق تنمية التربية.
نتائج المشروع :تنمية الدعم التناظري في العراق ،المشاركة الفاعلة والمستنيرة للمجتمع المدني في جمهورية كونغو
الديمقراطية أثناء وضع الخطة االستراتيجية الوطنية لمساعدة ضحايا األلغام ومخلفات الحرب من المتفجرات وذوي
اإلعاقة اآلخرين الخاصة بالفترة  ،2012-2010التبادل بين جمهوريات الوس وفيتنام وكمبوديا في مجال سبل كسب
الرزق.
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