برنامج "سد الفجوة"
الفعالية الختامية
ما بعد برنامج "سد الفجوة" :من السياسات الشاملة إلى اإلدماج في المجتمع
فعالية جانبية في مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة الرابع عشر ()COSP14

فعالية عبر اإلنترنت
 14يونيو 2021
 4:00مسا ًء  5:15 -مسا ًء بتوقيت وسط أوروبا (مدريد/روما/فيينا/بروكسل)
 10:00صبا ًحا  11:15 -صبا ًحا بتوقيت غرينتش( 5-نيويورك/كيتو)
رابط التسجيلhttp://bit.ly/BtG-COSP14 :

ملخص
ما بعد برنامج "سد الفجوة" :من السياسات الشاملة إلى اإلدماج في المجتمع
تحت شعار
العيش باالعتماد على الذات ،االندماج في المجتمع
المنظمون  :منتدى اإلعاقة األوروبي ومشروع "سد الفجوة" التابع لالتحاد األوروبي
الرعاة المشاركون :وفد االتحاد األوروبي لدى األمم المتحدة والبعثة الدائمة للنمسا لدى األمم المتحدة واالتحاد الدولي
لإلعاقة والتنمية () ،IDDCومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان () ،UN OHCHRوالمؤسسة الدولية
واأليبيرية األمريكية لإلدارة والسياسات العامة () ،FIIAPPووكالة التنمية النمساوية () ،ADAوالوكالة اإلسبانية للتعاون
الدولي والتنمية () ،AECIDوالوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي (.)AICS
الشكل :فعالية حلقة نقاش عبر اإلنترنت
المنصة  :افتراضية عبر زووم
إمكانية الوصول :ستكون هناك ترجمة فورية إلى لغة اإلشارة الدولية ( )ISLوالترجمة في الوقت الحقيقي للوصول إلى
االتصاالت ( ) CARTباللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية ،باإلضافة إلى الترجمة إلى اللغات العربية واإلنجليزية
والفرنسية واإلسبانية
التاريخ والوقت :يونيو 14 2021
مسا ًء  5:15 -مسا ًء بتوقيت وسط أوروبا (مدريد/روما/فيينا/بروكسل) 4:00
صباحًا  11:15 -صباحًا بتوقيت غرينتش( 5-نيويورك/كيتو)  75( 10:00دقيقة)

نظرة عامة والهدف
تحت شعار "إعادة البناء على نحو أفضل :االستجابة لفيروس كوفيد 19-والتعافي منه؛ تلبية االحتياجات وإعمال الحقوق
ومعالجة اآلثار االجتماعية واالقتصادية على األشخاص ذوي اإلعاقة ،ستُعقد الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الدول األطراف
في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في الفترة من  15إلى  17يونيو .2021 ،سيجمع برنامج مؤتمر الدول األطراف
في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة المجتمع الدولي الستكشاف كيفية جعل االستجابة لفيروس كوفيد 19-والتعافي منه
جز ًءا من ضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
سلطت جائحة كوفيد 19-الضوء على التمييز الكبير الذي ال يزال يواجهه  1,5مليار شخص من ذوي اإلعاقة في جميع
أنحاء العالم ،والحاجة إلى أن تكون جميع خطط التعافي بعد الوباء شاملةً لإلعاقة حتى ال يتخلف أحد عن الركب ،ولتحقيق
أهداف التنمية المستدامة بحلول عام  .2030وعالوةً على ذلك ،رابطة المساواة التابعة لالتحاد األوروبي:استراتيجية حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة  2030-2021تؤكد على الحاجة إلى تعزيز إدماج اإلعاقة في عملها الخارجي امتثاالً للمادة 32
من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
وفي هذا السياق ،فإن المشروع األوروبي "سد الفجوة" ،الذي تم إطالقه في عام  2017كمبادرة رائدة من االتحاد األوروبي
إلدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في التعاون الدولي ،قد انتهى إلى تحقيق نتائج يمكن تكرارها في مبادرات اإلدماج المستقبلية.
حوارا حول مساهمة
وتقترح الفعالية الجانبية "ما بعد برنامج "سد الفجوة :من السياسات الشاملة إلى اإلدماج في المجتمع"
ً
برنامج "سد الفجوة" واالتحاد الخاص به في ترجمة السياسات الشاملة إلى "تأثيرات واقعية" تهدف إلى دعم عيش األشخاص
ذوي اإلعاقة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل باالعتماد على ذاتهم .وسيستند الحوار إلى النتائج التي تم الحصول عليها
على المستويين العالمي والوطني بعد أربع سنوات من العمل.

وسيجتمع أصحاب المصلحة المختلفون في المشروع ،من األمم المتحدة واالتحاد األوروبي ،إلى منظمات األشخاص ذوي
اإلعاقة ،والمستفيدين النهائيين في البلدان الشريكة الخمسة في المشروع (بوركينا فاسو واإلكوادور وإثيوبيا وباراغواي
والسودان) حول طاولة افتراضية لمشاركة وجهات نظرهم وشهاداتهم حول تأثير السياسات الشاملة التي يروج لها برنامج
"سد الفجوة" ،وحول طرق االستفادة من التجربة وضمان استدامتها.
ستعرض حلقة النقاش الرئيسة ،التي اقترحها ممثلو تحالفات المشروع ،تأثيرات الحياة الواقعية لبرنامج "سد الفجوة" على
تحسين العيش باالعتماد على الذات وإدماج األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع في كل دولة شريكة .وهكذا ،فإن خمسة
أشخاص من ذوي اإلعاقة ،الذين يمثلون مجموعة متنوعة من اإلعاقات والجنس والعمر والعرق ،وما إلى ذلك ،سيعرضون
كيف أن العمل المشترك الذي تم تنفيذه في إطار برنامج "سد الفجوة" بالتشارك بين الحكومات ووكاالت التعاون الدولي
ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة قد ساهم في تحسين حياتهم اليومية.
يرعى هذه الفعالية التي يشارك فيها أصحاب مصلحة متعددون ،منتدى اإلعاقة األوروبيباعتباره راعيا ً أساسياً ،ويشارك في
الرعايةاالتحاد األوروبي ،والنمسا واالتحاد الدولي لإلعاقة والتنمية ،ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
وال مؤسسة الدولية واأليبيرية األمريكية لإلدارة والسياسات العامة ،ووكالة التنمية النمساوية ،والوكالة اإلسبانية للتعاون
اإلنمائي الدولي ،والوكالة اإليطالية للتعاون اإلنمائي.
تستمر الفعالية  75دقيقة (سيحدّد التاريخ والوقت الحقًا) وستُعقد باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية .وسيتم
ترتيب الترجمة الفورية إلى لغة اإلشارة الدولية والترجمة في الوقت الحقيقي للوصول إلى االتصاالت باللغات اإلنجليزية
والفرنسية واإلسبانية.

وباختصار ،فإن الفعالية سوف:
.1
.2
.3
.4
.5

تسلط الضوء على مساهمة المشروع في عيش األشخاص ذوي اإلعاقة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل
باالعتماد على ذاتهم بما يتماشى مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وخطة عام .2030
ستتم مشاركة تجارب المستفيدين النهائيين من المشروع الشخصية التي تبيّن كيف ساهم المشروع في تحسين
عيشهم باالعتماد على الذات وإدماجهم في مجتمعاتهم.
تناقش الفعالية كيف يمكن أن تكون تجربة برنامج "سد الفجوة" مرجعا ً لمبادرات التنمية المستقبلية للعمل الخارجي
األوروبي وفقًا الستراتيجية اإلعاقة األوروبية الجديدة.
ترفع مستوى الوعي بجهود االتحاد األوروبي والدول األعضاء فيه لدعم التنمية الشاملة لإلعاقة.
تعمل على تحديد الفرص المتاحة لتوحيد نتائج برنامج "سد الفجوة".

مخطط حلقة النقاش
 00:00المقدمة والمناقشة :فيديريكو مارتير ،المؤسسة الدولية واأليبيرية األمريكية لإلدارة والسياسات العامة ،مدير
برنامج "سد الفجوة"
 00:04مالحظات افتتاحية –
• آنا تيرون كوسو ،المؤسسة الدولية واأليبيرية األمريكية لإلدارة والسياسات العامة  -مدير التعاون اإلسباني
• مارتن سيشل  ،المفوضية األوروبية  ،نائب مدير الشراكات الدولية
• آنا باليز نارفايس ،المنتدى األوروبي لإلعاقة () ،EDFنائب الرئيس وعضو لجنة األمم المتحدة للقضاء على جميع
أشكال التمييز ضد المرأة (عبر رسالة فيديو)
( 5دقائق لكل منهما)
 00:19عرض الفيديو النهائي للمشروع

 00:26قصص برنامج "سد الفجوة" من الميدان :شهادات حية لألشخاص ذوي اإلعاقة المستفيدين من المشروع
• ميمونة دين ،االتحاد الوطني للنساء ذوات اإلعاقة () ،UNAFEHBبوركينا فاسو
• كزافييه مانتيال ،الرابطة اإلكوادورية لذوي اإلعاقة الذهنية () ،AECADIاإلكوادور
• أباينه غوجو ،رئيس اتحاد الجمعيات اإلثيوبية لألشخاص ذوي اإلعاقة ( ،)FEAPDأثيوبيا
• باوال دوارتي ،رئيس مركز باراغواي للصم
• سهام أحمد ،منظمة متحدّي اإلعاقة الجسدية ،السودان
( 8دقائق لكل منهما)
 01:06االستنتاجات والمالحظات الختامية
• فاكوندو شافيز بينياس ،مستشار حقوق اإلنسان واإلعاقة ،مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
• كاتارينا إيفانكوفيتش كنيسيفيتش ،مديرة المديرية العامة للتوظيف والشؤون االجتماعية واإلدماج ،المفوضية
األوروبية
( 4دقائق لكل منهما)
 01:15نهاية الحدث

معلومات عملية
رابط التسجيل http://bit.ly/BtG-COSP14 :
الترجمة :العربية ،اإلنجليزية ،الفرنسية ،اإلسبانية ،لغة اإلشارة الدولية
ترجمة نصية :اإلنجليزية ،الفرنسية ،اإلسبانية

