
-2- 
 / طالل 2008-3-1تاریخ  2008تدابیر الشفافیة لعام 

  
 

  
 اتفاقیة حظر استعمال وتخزین وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمیر تلك األلغام 

 
 
 
 
 

 7للبند  نموذج االبالغ
 

 المملكة األردنیة الھاشمیة  : اسم البلد العضو 
 2022أذار 16 :       تاریخ التسلیم 
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 تدابیر التنفیذ الوطنیة  .أ 
 

 خالل فترة التبلیغ  لمنع أي نشاط ممنوع تحت االتفاقیة المتخذة من تم اتخاذھا  ضافیةإ اجراءات  قانونیة  أو اداریة  لیس ھناك ایة    
 . قبل االشخاص أو المناطق التي تحت سیطرتھا 
 

 
 المخزون من األلغام المضادة لألفراد  . ب

 (ال شيء)         المجموع الكلي لمخزون األلغام المضادة لألفراد التي تملكھا أو تحوزھا  .1
 (ال شيء)    حالة برامج تدمیر (مخزون) األلغام المضادة لألفراد .2
 (ال شيء)       )أنواع وكمیات كل األلغام المضادة لألفراد المدمرة (خالل السنة التقویمیة السابقة .3

 
 المضادة لألفراد المحتفظ بھا أو المنقولة لألغراض المسموح بھااأللغام   . ج 

ألغراض استحداث تقنیات كشف األلغام أو إزالتھا    بھا   المحتفظأنواع وكمیات جمیع األلغام المضادة لألفراد  .1
 أو تدمیرھا والتدریب على استخدام ھذه التقنیات . 

 معلومات اضافیة  رقم المصنع  الكمیة  النوع  المعھد المرخص 
 لغم بالستیكي عاصف K121 100 14م مدیریة سالح الھندسة الملكي 

    
 

 
ألغراض استحداث تقنیات كشف األلغام أو إزالتھا أو   المنقولة أنواع وكمیات، جمیع األلغام المضادة لألفراد  .2

 تدمیرھا والتدریب على استخدام ھذه التقنیات .          (ال شيء)  
 (ال شيء)     .ألغراض التدمیر المنقولة أنواع وكمیات جمیع األلغام المضادة لألفراد   .3
 .3المضادة لألفراد أو بنقلھا، وفقاً للمادة المؤسسات التي أذنت لھا الدولة الطرف باالحتفاظ باأللغام  .4

 ( سالح الھندسة الملكي )
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 المناطق المعروف أو المشتبھ في أنھا تحتوي على ألغام مضادة لألفراد .د

 
 

 ال یوجد :باحتوائھا الغام ضد االفرادمناطق معروفة  .1
 
 ال یوجد :   مناطق مطھرة یشتبھ بوجود الغام مفقودة بھا  .2

 
 ال یوجد :  تدمیر األلغام المضادة لألفراد  برامج حالة  .3

 
 
 
 

 الخصائص الفنیة لاللغام المضادة لالفراد .ه
 

 ال ینطبق  
 
 
 حالة التحویل او اغالق منشآت انتاج االلغام المضادة لالفراد .و

 
 ال ینطبق  
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 مساعدة الضحایا . ز 
 

 :  بیانات عن ضحایا االلغام (أ)
 المضادة لألفراد مصنفة حسب نوع الجنس:بلغ  عدد المصابین  بسبب األلغام  

   
 

 المجموع  الرجال النساء  

لغایة نھایة    المجموع 
2021 91 927 1018 

 
 

 الرعایة الطبیة (ب)
تقدم الرعایة الصحیة للناجین من األلغام فــي مركــزین رئیســیین ھمــا الخــدمات الطبیــة الملكیــة والتــي تــوفر الرعایــة الصــحیة 

وإعادة التأھیل من خالل المستشفیات المنتشرة في المحافظات. ویتم تقدیم الرعایة الصحیة وخــدمات اعــاده وخدمات االطراف  
 .  التأھیل للناجین المدنیین في وزاره الصحة من خالل مستشفى البشیر في العاصمة عمان

 إعادة التأھیل البدني (ج)
التأھیــل البــدني والفیزیــائي تقــدم ایضــا فــي المستشــفیات الرئیســیة كما تم التوضیح في الفقرة(ب) فــان خــدمات اعــاده   

الصحة وھناك ایضا بعض المراكز الخاصة التي تقدم خدمات مقابل الثمن فــي بعــض   ة زاروالتابعة للخدمات الطبیة الملكیة و
  المحافظات.
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 الدعم النفسي (د)    
من خالل برنامج المســح المیــداني الــذي یتضــمن زیــارات منزلیــھ لكافــة   2021ز على برامج الدعم النفسي في عام  لقد تم التركی 

المصابین خصوصا الذین یحتاجون الى دعــم نفســي واجتمــاعي ویركــز البرنــامج علــى الــدعم التمــاثلي واشــراك المصــابین فــي 
   رحالت سیاحیة ترفیھیة لمدینة العقبة  لتحسین الحالة النفسیة للمصابین .وكذلك عمل  ,الفعالیات العامة التي تقوم بھا الھیئة  

  
 اإلدماج االقتصادي (ه)

تولي الھیئة الوطنیــة إلزالــھ االلغــام واعــاده التأھیــل اھتمامــا خاصــا لبــرامج االدمــاج االقتصــادي وذلــك لرفــع مســتوى المعیشــة 
 للمصابین وعائالتھم.  

 
 االجتماعي اإلدماج   (و)
الء المصابین بــالمجتمع  واعتبــارھم ؤ رھا من المؤسسات بالمساعدة بدمج ھالھیئة الوطنیة إلزالھ االلغام واعاده التأھیل وغی   تقوم

 اعضاء فاعلین فیھ .
 

 
 التنسیق  (ز)

تحت مظلة المجلس االعلى لحقوق االشــخاص ذوي اإلعاقــة، وبــالرغم مــن محدودیــة المــوارد تواصــل الھیئــة الوطنیــة       
ــة،  ــار الســلبیة االجتماعی ــیص اآلث ــة احتیاجــاتھم وتقل ــاجین وتلبی ــة شــؤون الن ــا بمتابع ــل مھمتھ ــام واعــادة التأھی ــة األلغ إلزال

ت الحروب. مع مراعاة االلتزام بضمان مشاركتھم الكاملة، وعلى أســاس احتــرام االقتصادیة والبیئیة لأللغام األرضیة ومخلفا 
 حقوق اإلنسان والمساواة بین الجنسین وعدم التمییز.

وقد نجح األردن باعتماد نھج جدیــد یعتمــد علــى اإلدارة التشــاركیة والمســائلة والشــفافیة، وعلــى المســتویین: الشــمولي الــذي 
ستراتیجیة الوطنیة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والمســتوى الثــاني المتعلــق ببــرامج مســاعدة یتعلق بالسیاسات العامة واال 

  الناجین من األلغام ومخلفات الحروب تماشیا مع بنود اتفاقیة حظر األلغام. 
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 االدماج في التشریعات والسیاسات . ح 
على مستوى دمج المصابین والمشاركة في صنع القرار والسیاسات العامة فقد تم تشكیل مجموعھ عمل لمتابعھ الســجل الــوطني 
لمصابین االلغام وتحدیثھ والمشاركة في عمل الخطط المستقبلیة كذلك المشاركة في المؤتمرات الوطنیة التي تعني بشــؤون ذوي 

 .االلغام بشكل خاص    االحتیاجات الخاصة بشكل عام ومصابین
 

 التعاون  والمساعدة   . ط
 

 2020تلقى األردن خالل فترة التقریرلعام 
 

 دینار ( مائتان و عشرون ألف دینار ).  220000دعم لموازنة الھیئة من الحكومة األردنیة بقیمة 
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