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 اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام
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 تدابير التنفيذ الوطنية   .أ
 

من خالل فترة التبليغ  لمنع أي نشاط ممنوع تحت االتفاقية المتخذة تم اتخاذها   ضافيةإدارية  اجراءات  قانونية  أو اليس هناك اية     
 .قبل االشخاص أو المناطق التي تحت سيطرتها

 
 

 المخزون من األلغام المضادة لألفراد  .ب
 (ال شيء)                       المجموع الكلي لمخزون األلغام المضادة لألفراد التي تملكها أو تحوزها .1
 (ال شيء)                                               لألفرادحالة برامج تدمير (مخزون) األلغام المضادة  .2
 (ال شيء)          )أنواع وكميات كل األلغام المضادة لألفراد المدمرة (خالل السنة التقويمية السابقة .3

  
  

  األلغام المضادة لألفراد المحتفظ بها أو المنقولة لألغراض المسموح بها  .ج
ألغراض استحداث تقنيات كشف األلغام أو إزالتها   المحتفظ بهاأنواع وكميات جميع األلغام المضادة لألفراد  .1

 أو تدميرها والتدريب على استخدام هذه التقنيات .
 معلومات اضافية رقم المصنع الكمية النوع المعهد المرخص

 لغم بالستيكي عاصف K121 100 14م مديرية سالح الهندسة الملكي
 المجموع  100  

 
ألغراض استحداث تقنيات كشف األلغام أو إزالتها أو  المنقولةأنواع وكميات، جميع األلغام المضادة لألفراد  .2

 تدميرها والتدريب على استخدام هذه التقنيات .          (ال شيء) 
 (ال شيء)    .ألغراض التدمير المنقولةأنواع وكميات جميع األلغام المضادة لألفراد   .3
 .3المضادة لألفراد أو بنقلها، وفقاً للمادة المؤسسات التي أذنت لها الدولة الطرف باالحتفاظ باأللغام  .4
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 ( سالح الهندسة الملكي )
  
  

  المناطق المعروف أو المشتبه في أنها تحتوي على ألغام مضادة لألفراد      .د
  

 (ال يوجد )      . باحتوائها الغام ضد االفرادمناطق معروفة  .1
 
الواردة في تقرير العام بها   بهت:  تم إجراء عمليات ضبط جودة للمناطق المش مناطق مطهرة يشتبه بوجود الغام مفقودة بها .2

 ( في غور االردن  والحاجز الشمالي )   , وتبين عدم الحاجة الى أي عمل  جديد او اية عملية إعادة تطهير .الماضي 
  
 

 .ال يوجد   :    تدمير األلغام المضادة لألفراد برامجحالة  .3
 

 الخصائص الفنية لاللغام المضادة لالفراد  .ه
 

 ال ينطبق 
 

 تحويل او اغالق منشآت انتاج االلغام المضادة لالفرادحالة ال    .و
 

 ال ينطبق 
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 مساعدة الضحايا    .ز
 

  : بيانات عن ضحايا االلغام  (أ)  
ن  رات م ن المتفج ا م راد وغيره ادة لألف ام المض بب األلغ ابين  بس دد المص غ  ع وع بل ب ن نفة حس رب مص ات الح مخلف

  الجنس:
            

  
 المجموع الرجال النساء  

قبل عام 
2019  91   926  1017  

خالل عام 
2019  0  0  0  

  المجموع
  

91  926  1017  

 
  
  الرعاية الطبية  (ب) 

حية  ة الص وفر الرعاي ي ت ة والت ة الملكي دمات الطبي ا الخ يين هم زين رئيس ي مرك ام ف ن األلغ اجين م تقدم الرعاية الصحية للن
وخدمات االطراف وإعادة التأهيل من خالل المستشفيات المنتشرة في المحافظات. ويتم تقديم الرعاية الصحية وخدمات اعاده 
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ت التأهيل للناجين المدنيين في وزاره ا ي كان ة الت لصحة من خالل مستشفى البشير في العاصمة عمان بحيث انه توقفت الخدم
دمات  2019تقدم قبل عام  ي خ ة. وف رية والمادي وارد البش ص الم ى نق ك ال د وذل ي محافظه ارب ود ف في مركز التأهيل الموج

 .2019تقديم االطراف بالذات فقد وصل االردن الى االكتفاء التام خالل عام 
 
   إعادة التأهيل البدني  (ج) 

ية    فيات الرئيس ي المستش ا ف دم ايض ائي تق دني والفيزي ل الب اده التأهي دمات اع ان خ رة(ب) ف ي الفق يح ف م التوض ا ت كم
 زاره الصحة وهناك ايضا بعض المراكز الخاصة التي تقدم خدمات مقابل الثمن في بعض والتابعة للخدمات الطبية الملكية و

    المحافظات.
  الدعم النفسي  (د)  

ام  ي ع ة  2019لقد تم التركيز على برامج الدعم النفسي ف ه لكاف ارات منزلي ذي يتضمن زي داني ال امج المسح المي من خالل برن
م  ى دع اجون ال ذين يحت ا ال ابين خصوص ي المص ابين ف راك المص اثلي واش دعم التم ى ال امج عل ز البرن اعي ويرك ي واجتم نفس

ات  ياحيه تتضمن دعم نفسي وفعالي ة وعمل رحالت س طة الترفيهي الفعاليات العامة التي تقوم بها الهيئة وايضا من خالل األنش
 توعوية ومشاركه في قصص المصابين مع بعضهم البعض.

   
  االقتصادياإلدماج   (ه) 

ة  توى المعيش ع مس ك لرف ادي وذل اج االقتص رامج االدم ا لب ا خاص ل اهتمام اده التأهي ام واع ه االلغ ة إلزال ة الوطني ولي الهيئ ت
ي  دء ف اجين الب يح للن ي تت راض الزراعي والت رامج االق للمصابين وعائالتهم. وفي هذا المجال فقد تم زيادة عدد المستفيدين من ب

  عمل مشروع مدر للدخل. 
ي سيعمل  وحسب ما تم االعالن عنه في العام الماضي في ان الهيئة تنوي عمل مشاريع زراعية مستدامة في منطقه االغوار والت
ة (وزارة  د قامت الحكوم بها الناجون وذويهم ويكون االنتاج كامال لدعمهم اقتصاديا ولتوسيع شريحة المستفيدين في المستقبل؛ فق

  دونم لكل وحدة. 41بمساحة  2019تخصيص قطعتين زراعيتين مع نهاية عام سلطة وادي األردن) ب \المياه
لقد القى هذا المشروع استحسانا من كافة األطراف. وتمت مخاطبة سفارة تايوان لدعم المشروع تقنيا وماديا، بحيث تم تخصيص 
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ة ألف دوالر للمرحلة األولى. والتنسيق مستمر مع وزارة الزراعة وسلطة وا 20,000مبلغ  ز البحوث الزراعي دي األردن ومرك
  لعمل تجربة فريدة من نوعها على مستوى الدول المتأثرة باأللغام ومخلفات الحروب.

  
  اإلدماج االجتماعي  (و) 

ارهم  تقوم المجتمع  واعتب الهيئة الوطنية إلزاله االلغام واعاده التأهيل وغيرها من المؤسسات بالمساعدة بدمج هوالء المصابين ب
 اعضاء فاعلين فيه .

 
  

  التنسيق  (ز) 
ة        ة الوطني ل الهيئ وارد تواص ة الم ن محدودي الرغم م ة، وب خاص ذوي اإلعاق وق االش ى لحق س االعل ة المجل تحت مظل

ة،  لبية االجتماعي ار الس يص اآلث اتهم وتقل ة احتياج اجين وتلبي ؤون الن ة ش ا بمتابع ل مهمته ادة التأهي ام واع ة األلغ إلزال
ت الحروب. مع مراعاة االلتزام بضمان مشاركتهم الكاملة، وعلى أساس احترام االقتصادية والبيئية لأللغام األرضية ومخلفا

  حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز.
ذي  مولي ال تويين: الش ى المس فافية، وعل ائلة والش اركية والمس ى اإلدارة التش د عل د يعتم ج جدي اد نه ح األردن باعتم د نج وق

اعدة يتعلق بالسياسات العامة واال رامج مس ق بب اني المتعل توى الث ستراتيجية الوطنية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والمس
   الناجين من األلغام ومخلفات الحروب تماشيا مع بنود اتفاقية حظر األلغام.

 
  

  االحالة الى الخدمات  (ح) 
ائل  ة وس ة من خالل األنشطة الترفيهي م إطالق حمالت التوعي ام، ت ياحية في هذا الع اعي وعمل رحالت س التواصل االجتم

توعوية من خاللها يتم التأكد من ان يكون الحد األقصى من الناجين مدركين تماًما لحقوقهم والخدمات المتاحة وكيفية الوصول 
  إلى هذه الخدمات
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    االدماج في التشريعات والسياسات(ط)      

ي صنع  ج المصابين والمشاركة ف وطني على مستوى دم ه السجل ال ل لمتابع م تشكيل مجموعه عم د ت ة فق رار والسياسات العام الق
ي بشؤون ذوي  ي تعن ة الت ؤتمرات الوطني ي الم ذلك المشاركة ف تقبلية ك ل الخطط المس ي عم ه والمشاركة ف لمصابين االلغام وتحديث

ا المشاركة ان اخره د ك ي  االحتياجات الخاصة بشكل عام ومصابين االلغام بشكل خاص وق د ف ذي عق ؤتمر دعم الشراكات ال ي م ف
 2019عمان عام 

 
 

 
 التعاون  والمساعدة   .ح
 

 2019لعام  تلقى األردن خالل فترة التقرير
  

  شرون ألف دينار ).دينار ( مائتان و ع 220000دعم لموازنة الهيئة من الحكومة األردنية بقيمة 
  

دوالر ) فقط سبعون الف دوالر ال غير لمشروع مساعدة الضحايا و  70000تلقت الهيئة دعم من الصين الوطنية ( تايوان ) مبلغ ( 
  مصابي االلغام .

  
 


