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جدول األعامل                                الرابع و العرشون 

 املشاركة املجتمعية هي العملية التي تبني من خاللها املنظامت واألفراد عالقة طويلة األمد مع رؤية"

.(جامعية لفائدة املجتمع"(منظمة الصحة العاملية

 يجب أن يشارك السكان يف القرارات التي تكون ذات اهمية لهم. ستتناول هذه الجلسة االمور الثالثة

 :التالية

 اوال- ما هو موقف  قطاع األعامل املتعلقة باأللغام من حيث مشاركة املجتمع

ثانيا-  ما هي االمور التي تعمل بشكل جيد

ثالثا-  ما الذي ميكن عمله بشكل أفضل  

 ستتم دعوة املتحدثني من البلدان املتأثرة واملجتمع الدويل ملناقشة نهجهم تجاه مشاركة املجتمع يف

.اإلجراءات املتعلقة باأللغام وما بعد ذلك

 لقد تطور قطاع األعامل املتعلقة باأللغام خالل العقدين املاضيني بشكل كبري نتيجة لتأثري تطور اطار العمل

 املعياري و تغري سياق العمليات . لقد لعب النهج املبتكر و السياسة املرتبطة و العمليات دورا أساسياً يف تجهيز

 السلطات الوطنية وجميع أصحاب املصلحة اآلخرين بشكل أفضل ملواجهة التحديات التي تشكلها الذخائر

 املتفجرة . لقد مكن نهج اطالق االرض عىل سبيل املثال هذا القطاع من ترسيع العملية نحو اكامل التزامات

.التطهري و تعزيز التخصيص القائم عىل األدلة ، وبالتايل التخصيص الفعال ملوارد التطهري

 مع إستمرار تغري املشهد العمليايت و تزايد النزاعات و التلوث الحاصل يف املناطق الحرضية , تتطور تحديات

 األعامل املتعلقة باأللغام كام يتضح من جائحة الكورونا الذي فرضت تكيًفا للعمليات. سيبني أعضاء اللجنة نهج

.مبتكر و الذي من شأنه ان يساعد هذا القطاع عىل ضامن إستمراره يف املسار نحو التزاماته و واجباته

 إن جائحة الكورونا و تأثريها عىل اإلقتصاد العاملي يضع ضغوطات عىل ميزانيات الجهات املانحة و التي ما

 تكون غالبا مرتبطة بالناتج املحيل اإلجاميل . فيام أدت الجائحة إىل تفاقم اإلحتياجات و و تعريض السكان

 املتأثرين اىل مخاطر جديدة , ترتاوح بني تزايد الهجامت عىل املدنيني اىل تزايد العنف القائم عىل النوع

. اإلجتامعي مام أدى اىل زيادة اإلستغاثات االنسانية

 إكامالً للجهود املبذولة خالل السنوات املاضية لتحسني الكفاءة و الفعالية لألعامل االنسانية ككل . عىل

 قطاع االعامل املتعلقة بااللغام أن يزيد من وترية التعديالت لتشجيع اإلبتكار و بحث طرق متويل جديدة و

 زيادة تأثري املصادر الحالية . سيناقش اعضاء اللجنة افكار متويل مبتكرة مثل عقود التمويل اإلجتامعي و

 التمويل الجامعي . عىل املتحدثون أن يقوموا بإرشاك الجهات املانحة و املنظامت غري الحكومية او

 األكادميية , و الذين بإمكانهم  مناقشة التقدم من خالل تجربتهم يف التزامات الصفقة الكربى , و مثل هذه

.الجهود نحو تنويع املانحني والتمويل متعدد السنوات وغري املخصص

 تهدف هذه الجلسة اىل تشجيع القيادة يف التنوع و الشمولية و املساواة العرقية يف قطاع االعامل املتعلقة

 بااللغام من خالل تقييم الوضع ومناقشة القضايا ذات الصلة.  مستوحاة من دعوة األمني العام لألمم املتحدة

 للمشاركة العاملية لفهم ومعالجة الطريقة التي تظهر بها العنرصية والتمييز يف بيئة العمل ، ستوفر هذه الجلسة

 .العامة مساحة للنقاش األويل والحوار أيًضا حول املساواة واإلنصاف والتمييز باالضافة اىل التقاطع

 ويؤمل أن متهد هذه املناقشة الطريق ملبادرات ملموسة لزيادة الشمولية والتنوع واإلحرتام يف األعامل املتعلقة

.باأللغام

 تتطلب اإلجراءات الفعالة املتعلقة باأللغام ملكية والتزام طويل االمد عىل املستوى الوطني.  لهذا السبب ،

 كان تعزيز الهيكلية الوطنية وتطوير القدرات الوطنية املستدامة مصدر قلق طويل للقطاع ، ولإلستثامر من

 جانب املجتمع الدويل من حيث الدعم املايل من قبل الجهات املانحة والدعم التقني و الخرباء من وكاالت

.األمم املتحدة واملنظامت الدولية و العاملني

 بعد أكرث من عقدين من العمل  مدفوًعا يف البداية باختتام معاهدة حظر االلغام املضادة لألفراد  يف عام 1997

 ودخولها الحًقا حيز التنفيذ يف عام 1999 ويف سياق التحديات املتغرية ، ستلقي هذه اللجنة نظرة واسعة عىل

 تنمية و تعزيز القدرات من خالل اإلستجابة لالسئلة املتعلقة باالستدامة و دمج االعامل املتعلقة باأللغام يف

.قطاع األمن األوسع , للتقدم والفعالية وكذلك اسرتاتيجيات االنتقال والخروج

 تتضمن االلتزامات التي تم التعهد بها من قبل الجهات املانحة و املنظامت االنسانية يف القمة العاملية

 لالمور االنسانية لسنة 2016 بشأن توطني املساعدة اإلنسانية توجيه 25٪ من التمويل من خالل

 املنظامت غري الحكومية الوطنية . ستبحث هذه الجلسة املامرسات االخرية و الواعدة يف توطني

 :االعامل املتعلقة بااللغام.  سيناقش املشاركون أيضا ، من بني أمور أخرى

 تعزيز القيادة املحلية واملشاركة واالبتكار يف األعامل املتعلقة باأللغام. تعزيز القدرات التقنية

 واملؤسساتية للمنظامت املحلية لألعامل املتعلقة باأللغام و زيادة التعاون بني الجهات املانحة

.والوزارات الحكومية والجهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية




