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 السيد الرئيس

 السيدات والسادة

 السالم عليكم ورحمة هللا بركاته.

، ثار السلبيةمتمثلة في بناء السالم وتقليص اآلتواصل الهيئة الوطنية إلزالة االلغام واعادة التأهيل مهمتها ال

 األردن أن إالد، وبالرغم من محدودية الموار ومخلفات الحروب. األرضيةاالجتماعية واالقتصادية والبيئية لأللغام 

 .همتلبية احتياجاتمتابعة شؤون الضحايا وليواصل العمل الجاد 

ندرج تحت مظلتها جميع الهيئات تاقة الجهة الرسمية الوحيدة التي يعتبر المجلس االعلى لحقوق االشخاص ذوي االع

 اإلدارةد يعتمد على باعتماد نهج جدي األردننجح وقد ، اإلعاقةذوي  األشخاصوالمؤسسات التي تهتم ببرامج 

على المستوى الشمولي فيما يتعلق  األولالعمل على مسارين؛  إلىباإلضافة  ،التشاركية والمسائلة والشفافية

ثاني المتعلق ببرامج مساعدة ، والمسار الاإلعاقةذوي  األشخاصواالستراتيجية الوطنية لحقوق  العامة بالسياسات

 األلغام و توصيات خطة مابوتو. يا مع بنود اتفاقية حظرخلفات الحروب تماشممصابين األلغام و

تتناول محاور التعليم الدامج ، إمكانيه الوصول و العيش المستقل، وطنية خطط  4، تم إعداد 2018 خالل عام

وبالتزامن مع في األسبوع القادم  إطالقهاتفكيك اإليواء و خطه رفع مستوى الوعي. جميع هذه الخطط األربعة سيتم 

 .لإلعاقةحتفال باليوم العالمي اال

 من قانون و كود البناء المحدثة النسخةتم اطالق (، فقد Accessibility) الوصول إمكانيهفي ما يخص   .1

مدينه اربد و ، عمان العاصمةمناطق نموذجيه في  4تم العمل في وخالل ثالث سنوات سي، األردني

 أمانه، وزاره البلديات  ، وزارة السياحة،األشغالمع وزاره  بالتعاونوو البتراء  العقبةفي  السياحيةالمناطق 

 .العقبة إقليموسلطه الكبرى  عمان

مدرسه للتعليم الدامج  75 تأهيلعلى  خالل الثالث سنوات القادمة سوف يتم العمل ،في خطط التعليم الدامج .2

 .المدرسية البيئةو  التحتيةالمرافق و البنيه وتأهيل  دريب الكوادرت من حيث

وتفكيك اإليواء سلمت لوزارة التنمية االجتماعية، ويتم األن تطبيق بعض محاور  العيش المستقلخطة   .3

 إليجاد بدائل لمراكز اإليواء.  CBRبرنامج التأهيل المجتمعي 

وسيتم اعتماد مراكز  عليها. الصحةبدا تدريب كوادر وزاره قد و جاهزةمعايير االعتماد والتشخيص  .4

ومعايير  القانونية الترجمةو  اإلشارة للغةتراخيص  إصداركذلك سيتم  .الصحةوزاره التشخيص من طرف 

 2019عام  نهاية  مع الخاصة التربيةلترخيص مهنه التعليم والتدريب في مجال 

مستوى رفع الوعي تم اطالق حمالت التوعية على كافه وسائل التواصل االجتماعي و إنتاج عدد من وعلى 

اول مواضيع عن إمكانيه الوصول و التدخل المبكر و التعليم الدامج و الحق في العمل و العيش األفالم التي تتن

 .الجديد وتم تدريب هيئه تنشيط السياحة و قطاع البنوك و الوزارات علي القانون .المستقل
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قق من الشكاوي المجلس ، تتمثل مهمتها في حل النزاعات و التح مظلةتكافؤ الفرص تحت لمؤخرا تم عمل لجنه 

 إرشاديهادله تدريبيه و  إصدارو كذلك تم  ،و القطاع الخاص الخدمةذات طابع التمييز مع وزاره العمل و ديوان 

 العمل اكثر تالئما مع متطلبات القانون الجديد. أماكنلجعل 

 ،حديث احتياجاتهموالمخلفات الحربية وت األلغامالبدء بتحديث السجل الوطني لمصابي ، تم  2018في منتصف عام 

وذلك من خالل زيارات المصابين في بيوتهم واالطالع المباشر على كافة احتياجاتهم ، حيث يتم غالبا تقديم بعض 

 المساعدات مباشرة مثل: 

 ،كانت منتهية الصالحية أوالعمل على استخراج بطاقات تامين صحي )لكل العائلة ( لمن لم يحصل عليها مسبقا  -1

 . 2018ل تامين صحي خال 12

 هاندي كاب مؤسسةبالتعاون مع وزارة الصحة و مجانا وتركيب اطراف اصطناعية علوية وسفلية  -2

 األغلبتستهدف على و اإللكترونيةالتي توفِر خدماِت األطراِف العلوية وو؛ س ليق و ماندري، سوانترنشيونال

 صادي.استفادة واالهم بالتأثير االقت األكثرفئة الشباب، باعتبارهم الفئة 

 37وبلغ المجموع الكلي  2018خالل عام الحج والعمرة وكان عددهم  خمسة مناسك  بأداءتنسيب الراغبين  -3

 .مصاب 

 . وفي شهر رمضان المباركالتموينيةووتوزيع الطرود الغذائية  ومنح التعليم تقديم المساعدات المادية -4

 األثاثوتامين بعض االحتياجات مثل:  بزيارات بعض المصابين مرعد بن رعد، األميريقوم سمو  خصوصا؛

  مصابا خالل هذا العام. 80تم زيارة  المالية. البناء، والمساعداتترميم  المنزلي،

مستمرة في برامج مساعدة زيادة  الزراعي. اإلقراضصندوق بالتعاون مع و األلغاموال تزال الهيئة الوطنية إلزالة 

مدره للدخل  $، إلنشاء مشاريع 4200 للمصابين تبلغ صغيرةفرص الدعم االقتصادي من خالل تقديم قروض 

  .111والعدد الكلي للقروض  مستفيدا، 18حيث بلغ العدد هذا العام لتحسين مستواهم االقتصادي. 

وذلَك ، كوادرِ التدريِب  وهنالَك حاجٌة ماسٌة لتحسيِن قدراِت مراكِز التأهيِل واألطراِف االصطناعيِة  التحديات : 

لخدماِت التأهيِل والرعايِة  كبيِر جًدا من الالجئيَن السورييَن المحتاجينَ  عددِ  تدفقِ و طلبِ الالزيادِة الهائلِة في بسبِب 

من  الماضي، حصلت الهيئة علي دعم األسبوعوخالل  حيُث فاقت قدرَة األردنِّ في مجاِل التنظيِم والمواِرد.بالطبيِة، 

 منه للتغلب على هذه التحديات.األكبر زء جالسيستخدم  USD 70,000بقيمه  تايوان

 السيد الرئيس 

 السيداُت والسادة

 ،أشكَر جميَع الجهاِت المساهمِة والمشاركِة في الدعِم المتواصِل، والعمِل المتفاني في سبيِل مساعدِة الضحايا أخيًرا،

 .جاه هذه البرامج زاَماتنا تتعكُس التِ  إننا نأمُل، أن نكوَن قادريَن على تحقيِق نتائَج أفضلو

 .شكًرا لكم.


