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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 ضافيةإاجراءات  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 تحوزها المجموع 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 بهااأللغام 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 التدميرالمنقولةأنواع 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  برامج حالة  .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 فييي مريييرين يييسيييين خمييا الطييدمال اليبييية الملكييية عالتييي تييوفر الرعاييية الصييحية 

عإعادة التأخيل من خالل المستشفيال المنتشرة في المحافظال. عيتم تقديم الرعاية الصحية عخييدمال اعيياد  عخدمال االطراف  

بحيث انه توقفت الطدميية التييي يانييت  ,التأخيل للناجين المدنيين في عزاي  الصحة من خالل مستشفى البشير في العاصمة عمان

 ظه ايبد عذلك الى نقص الموايد البشرية عالمادية.  في مرير التأخيل الموجود في محاف   2019تقدم قبل عام  

 إعادة التأهيل البدني )ج(

يما تم التوضيح في الفقرة)ب( فييان خييدمال اعيياد  التأخيييل البييدني عالفيريييايي تقييدم ايضييا فييي المستشييفيال الرييسييية  

الصحة عخناك ايضا بعض المراير الطاصة التي تقدم خدمال مقابل الثمن فييي بعييض   ة زايعالتابعة للطدمال اليبية الملكية ع

  المحافظال.

 الدعم النفسي )د(   

من خالل برنامج المسييح الميييداني الييمن يتضييمن زيييايال منرليييه لكافيية   2020م  ر على برامج الدعم النفسي في عالقد تم التريي 

المصابين خصوصا المين يحتاجون الى دعييم نفسييي عاجتميياعي عيرييير البرنييامج علييى الييدعم التمييابلي عا ييراك المصييابين فييي 
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عيييملك علييى حية توعوييية يحييالل سييياابييرل جايحيية يويعنييا علييى اجييرا     في خما العام,الفعاليال العامة التي تقوم بها الهيئة   

 .النشاطال االجتماعية

 
 

 اإلدماج االقتصادي )ه(

تولي الهيئة الوطنييية ازالييه االلغييام عاعيياد  التأخيييل اختمامييا خاصييا لبييرامج االدميياف االقتصييادن عذلييك لرفيي  مسييتو  المعيشيية 

 للمصابين ععايالتهم.  

 

 اإلدماج االجتماعي  )و(

المصابين بييالمجتم   عاعتبييايخم ال   ؤ خ  رخا من المؤسسال بالمساعدة بدمجالهيئة الوطنية ازاله االلغام عاعاد  التأخيل عغي   تقوم

 اعضا  فاعلين فيه .

 
 

 التنسيق  )ز(

تحت مظلة المجلس االعلى لحقوق اال ييطاذ ذعن ااعاقييةا عبييالرغم ميين محدعدييية المييوايد تواصييل الهيئيية الوطنييية       

ازاليية األلغييام عاعييادة التأخيييل مهمتهييا بمتابعيية  ييؤعن النيياجين عتلبييية احتياجيياتهم عتقليييص ا،بيياي السييلبية االجتماعيييةا 

ل الحرعب. م  مراعاة االلترام بضمان مشاييتهم الكاملةا ععلى أسيياا احتييرام االقتصادية عالبيئية لأللغام األيضية عمطلفا 

 حقوق اانسان عالمساعاة بين الجنسين ععدم التميير.

عقد نجح األيدن باعتماد نهج جديييد يعتمييد علييى ااداية التشيياييية عالمسييايلة عالشييفافيةا ععلييى المسييتويين: الشييمولي الييمن 

ستراتيجية الوطنية لحقوق األ طاذ ذعن ااعاقةا عالمسييتو  الثيياني المتعلييق ببييرامج مسيياعدة يتعلق بالسياسال العامة عاال 

  الناجين من األلغام عمطلفال الحرعب تما يا م  بنود اتفاقية حظر األلغام. 
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 االحالة الى الخدمات  )ح( 

 عيملك على النشاطال االجتماعية .يحالل سياحية توعوية  على اجرا    ابرل جايحة يويعنا في خما العام

 

 االدماج في التشريعات والسياسات )ط(  

على مستو  دمج المصابين عالمشايية في صن  القراي عالسياسييال العاميية فقييد تييم تشييكيل مجموعييه عمييل لمتابعييه السييجل الييوطني 

ملك المشييايية فييي المييؤتمرال الوطنييية التييي تعنييي بشييؤعن ذعن لمصابين االلغام عتحديثه عالمشايية في عمل الطيط المسييتقبلية ييي 

 .االحتياجال الطاصة بشكل عام عمصابين االلغام بشكل خاذ  

 

 

 التعاون  والمساعدة   .ح

 

 2020تلقى األيدن خالل فترة التقريرلعام 

 

 ديناي (. ديناي ) مايتان ع عشرعن ألف  220000دعم لموازنة الهيئة من الحكومة األيدنية بقيمة 

 

( ( مبلغ  تايوان   ( الوطنية  الصين  الهيئة دعم من  فقط    72000تلقت   ) الف دعالي ال غير لمشرعع  ابنان ع  دعالي  مساعدة  سبعون 

 . 2021حريران  30الى  2020تموز  1للفترة من  الضحايا ع مصابي االلغام 

 


