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 السيد الرئيس

 السيدات والسادة

 السالم عليكم ورحمة هللا بركاته. 

ي فرضتها جائحة كوفد 
ي خضم هذه الظروف االستثنائية الت 

لمركز   ، يود االردن ان يعبر عن جزيل الشكر واالمتنان19أوال، وف 

الذي يواصل دعمه التفاقية حض  األلغام المضادة لألفراد ومواصلة دعم الدول المتأثرة للتخلص منها ومن   جينيف الدولي 

ي تعيق التقدم واالزدهار. 
 اثارها الت 

تقليص  و   وتلبية احتياجاتهم   الناجي   متابعة شؤون  األردن    واصل يتحت مظلة المجلس االعىل لحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة،  

: الشمولي الذي يتعلق    االقتصادية والبيئية لأللغام األرضية ومخلفات الحروب ،  االجتماعية  السلبيةثار  اآل
وعىل المستويي  

اتيجية الوطنية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،   ي هذا المجال فقد تم تعديل مادتي    بالسياسات العامة واالسب 
الدستور    من وف 

ي 
 : األردن 

ذوي و   والشيخوخة  والطفولة   األمومة حيث كانت تنص عىل انه يحمي القانون    السادسة  المادة  من   الخامسة  الفقرةتعديل    أوال: 

"واالستغالل  اإلساءةويعزز مشاركتهم ويحميهم من    ويرىع النشء  اإلعاقة ي
يحمي القانون حقوق االشخاص ذوي    ، لتصبح كاالن 

ي شت  مناحي ويرىع النشء  والشيخوخة والطفولة واألمومة اإلعاقة
 “.  الحياةويعزز مشاركتهم واندماجهم ف 

ي مجلس االعيان والنواب من كان مجنونا او معتوها فقدت عدل 75 المادة تعديل تم  ثانيا: 
ال "تصبح ل تبانه ال يكون عضوا ف 

ي مجلس االعيان والنواب من كان محكوما بفقدان اهليته 
 ". القانونيةيكون عضوا ف 

امج مساعدة الناجي   من األلغاماما عىل   ي ظل  ف  المستوى المتعلق ببر
وس زمة  أف  ي اثرت عىل جميع تواحي    COVID 19فب 

الت 

ي بعض األنشطة المخطط    الهيئةلم تتمكن  ف  الحياة وعىل كافة المستويات. 
ي قدما ف 

انية    لها،من المض  لذلك يتم استخدام المب  

ة للناجي   ات المتاحة لتقديم المساعد ة واشهم المباشر ي هذه الفب 
 .  للتغلب عىل الوضع الصعب ف 

من  ل  صيانةعمل   .1 الناجي    وتقديم  مساكن  لي  األلغام 
مب   تم  ادوات  و اثاث  وأيضا  وحده سكنيه  كهربائية،  بناء 

هم ثالث اناث حيث كانوا يعانون من سوء المسكن الذي من  ماأللغامصابي   من    4  تضم لعائله    حديثة متكاملة

 ية. مبنيا من الطوب والصفائح الحديدغب  امن و كان 

ي هذا العام بالتحديد تم رصد اجزاء من  و .2
انيةف  لطالب الذين ال يستطيعون ان  للعمل مساعدات طارئه    المب  

 الدراسية. االقساط  ا دفعو ي

العهد مكتب    يقدم  .3 الذين    المياومةعمال  وخصوصا  مصابي    للشهري    وبنظاممساعدات ماليه    ولي    تأثروا من 

.  بجائحه كورونا     بشكل مباشر

ي لقد تم وضع خطه وطنيه ورقم طوارئ   .4
لمساعده واعالنات عىل معظم وسائل االعالم  وعىل المستوى الوطت 

ي ظل جائحه كورونا عىل مستوى  الخاصةذوي االحتياجات 
المساعدات  و  الطارئةالخدمات والعمل،  الصحةف 

 والبكم:  لذوي االحتياجات الخاصة من الصم  114هاتف الطوارئ االقتصادية. كذلك تخصيص 

https://www.youtube.com/watch?v=qD503M9CguI 

https://www.youtube.com/watch?v=qD503M9CguI
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ي مجال اعاده   .5
،االقتصادي    التأهيلف  ي

سنويا عدد المستفيدين من برامج االقراض الزراىعي    زيادةم  فانه يت  والوظيف 

وع ذي يوال ي عمل مشر
 . دخلللدر متيح للناجي   البدء ف 

العسكريي    و  للمصابي    الهاشمية  والهيئة  المجلس األعىل لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة  تم  وببالتعاون مع  حسب ما 

ان   ي 
ف  ي 

الماض  العام  ي 
ف  عنه  ياالعالن  االغوار    مستدامة  ةزراعي  اري    عنوي عمل مشاألردن  منطقه  ي 

بها  ف  ي سيعمل 
والت 

اقتصاديا؛ لدعمهم  االنتاج كامال  ويكون  وذوي  هم  الحكومة  فقد   الناجون  المياه  قامت  األردن(  \ )وزارة  وادي   سلطة 

 دونم لكل وحدة.  50-40بمساحة و  ةزراعي أرب  ع وحدات بتخصيص 

وع استحسانا من كافة    وقد  مذكرة تفاهم بي    ، حيث تم توقيع  األول  بالمرحلة فعليا  البدء  تم  و   ، األطرافالف  هذا المشر

رض استعدادا  توصيل المياه وتجريف وتسوية االمع الحكومة،  العقود  الهيئتي   بهدف تشي    ع العمل وتقليل الكلف، توقيع  

لعمل تجربة  والتنسيق مستمر مع وزارة الزراعة وسلطة وادي األردن ومركز البحوث الزراعية    لبدء الزراعة بأقرب وقت. 

 لدول المتأثرة باأللغام ومخلفات الحروب. فريدة من نوعها عىل مستوى ا

 السيد الرئيس 

 والسادة
ُ

 السيدات

ا، ً ي سبيِل مساعدِة الضحايا، أخب 
ي ف 
ي الدعِم المتواصِل، والعمِل المتفان 

وإننا   أشكَر جميَع الجهاِت المساهمِة والمشاركِة ف 

اَماتنا تجاه هذه   ِ
 قادريَن عىل تحقيِق نتائَج أفضل تعكُس الب 

َ
امج. نأمُل، أن نكون  البر

 شكًرا لكم.. 

 

 

 


