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  اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام

  
  
  
  
  

  7للبند   نموذج االبالغ
  

  المملكة األردنية الهاشمية   :  اسم البلد العضو 
 2021أذار  21:        تاريخ التسليم 

  )2020اولكانون  31(  الى )  2020كانون ثاني 1(من :التبليغ عن الفترة من
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  تدابير التنفيذ الوطنية  . أ
 

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

  
 

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

  
  المحتفظ بها أو المنقولة لألغراض المسموح بها األلغام المضادة لألفراد    .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

 ( سالح الهندسة الملكي ) 
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  المناطق المعروف أو المشتبه في أنها تحتوي على ألغام مضادة لألفراد   . د
  

 ال يوجد  :باحتوائها الغام ضد االفرادمناطق معروفة  .1
 
  ال يوجد  :   مناطق مطهرة يشتبه بوجود الغام مفقودة بها .2
 

 ال يوجد  :  تدمير األلغام المضادة لألفراد برامجحالة  .3
 
 
 

 الخصائص الفنية لاللغام المضادة لالفراد   . ه
 

  ال ينطبق 
 

 حالة التحويل او اغالق منشآت انتاج االلغام المضادة لالفراد  .و 
 

 ال ينطبق 
  
 
  
  
 
 مساعدة الضحايا  . ز

  
  :  بيانات عن ضحايا االلغام  (أ)
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  المضادة لألفراد مصنفة حسب نوع الجنس:بلغ  عدد المصابين  بسبب األلغام 
      
  

 المجموع الرجال  النساء  
لغاية نهاية    المجموع 

2020  91  927  1018  

 
  

  الرعاية الطبية  (ب)
تقدم الرعاية الصحية للناجين من األلغام في مركزين رئيســيين همــا الخــدمات الطبيــة الملكيــة والتــي تــوفر الرعايــة الصــحية 

وإعادة التأهيل من خالل المستشفيات المنتشرة في المحافظات. ويتم تقديم الرعاية الصحية وخدمات اعاده وخدمات االطراف  
بحيث انه توقفت الخدمة التي كانت   ,التأهيل للناجين المدنيين في وزاره الصحة من خالل مستشفى البشير في العاصمة عمان

 ظه اربد وذلك الى نقص الموارد البشرية والمادية. في مركز التأهيل الموجود في محاف 2019تقدم قبل عام 
  إعادة التأهيل البدني  (ج)

كما تم التوضيح في الفقرة(ب) فان خــدمات اعــاده التأهيــل البــدني والفيزيــائي تقــدم ايضــا فــي المستشــفيات الرئيســية   
الصحة وهناك ايضا بعض المراكز الخاصة التي تقدم خدمات مقابل الثمن في بعض   ةزار و التابعة للخدمات الطبية الملكية و 

    المحافظات.
  الدعم النفسي  (د)  

من خالل برنامج المسـح الميـداني الـذي يتضـمن زيـارات منزليـه لكافـة   2020م  ز على برامج الدعم النفسي في عالقد تم التركي
المصابين خصوصا الذين يحتاجون الى دعـم نفسـي واجتمـاعي ويركـز البرنـامج علـى الـدعم التمـاثلي واشـراك المصـابين فـي 
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وكـذلك علـى حية توعويـة رحـالت سـيااثـرت جائحـة كورونـا علـى اجـراء   في هذا العام,الفعاليات العامة التي تقوم بها الهيئة 
 .النشاطات االجتماعية

   
  اإلدماج االقتصادي  (ه)

تولي الهيئة الوطنيـة إلزالـه االلغـام واعـاده التأهيـل اهتمامـا خاصـا لبـرامج االدمـاج االقتصـادي وذلـك لرفـع مسـتوى المعيشـة 
  للمصابين وعائالتهم.  

  
  اإلدماج االجتماعي  (و)
المصابين بـالمجتمع  واعتبـارهم الء  ؤه  رها من المؤسسات بالمساعدة بدمجالهيئة الوطنية إلزاله االلغام واعاده التأهيل وغي  تقوم

 اعضاء فاعلين فيه .
 

  
  التنسيق  (ز)

تحت مظلة المجلس االعلى لحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة، وبــالرغم مــن محدوديــة المــوارد تواصــل الهيئــة الوطنيــة       
إلزالــة األلغــام واعــادة التأهيــل مهمتهــا بمتابعــة شــؤون النــاجين وتلبيــة احتياجــاتهم وتقلــيص اآلثــار الســلبية االجتماعيــة، 

ت الحروب. مع مراعاة االلتزام بضمان مشاركتهم الكاملة، وعلى أساس احترام االقتصادية والبيئية لأللغام األرضية ومخلفا
  حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز.

وقد نجح األردن باعتماد نهج جديد يعتمد علــى اإلدارة التشــاركية والمســائلة والشــفافية، وعلــى المســتويين: الشــمولي الــذي 
ستراتيجية الوطنية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والمستوى الثاني المتعلــق ببــرامج مســاعدة يتعلق بالسياسات العامة واال

   الناجين من األلغام ومخلفات الحروب تماشيا مع بنود اتفاقية حظر األلغام.
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  االحالة الى الخدمات   (ح) 

  وكذلك على النشاطات االجتماعية .رحالت سياحية توعوية على اجراء  اثرت جائحة كورونا في هذا العام
  

  االدماج في التشريعات والسياسات(ط)  
على مستوى دمج المصابين والمشاركة في صنع القرار والسياسـات العامـة فقـد تـم تشـكيل مجموعـه عمـل لمتابعـه السـجل الـوطني 

ذلك المشـاركة فـي المـؤتمرات الوطنيـة التـي تعنـي بشـؤون ذوي لمصابين االلغام وتحديثه والمشاركة في عمل الخطط المستقبلية كـ
  .االحتياجات الخاصة بشكل عام ومصابين االلغام بشكل خاص 

  
 

 التعاون  والمساعدة    .ح
 

 2020تلقى األردن خالل فترة التقريرلعام 
  

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

) ) مبلغ  تايوان   ) الوطنية  الهيئة دعم من الصين  مساعدة سبعون الف دوالر ال غير لمشروع  اثنان و  دوالر ) فقط    72000تلقت 
  .  2021حزيران    30الى  2020تموز   1للفترة من  الضحايا و مصابي االلغام 

 


