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 السيد الرئيس

 السيدات والسادة

 السالم عليكم ورحمة هللا بركاته.

 شكرالعبر عن جزيل يان  االردن ودي، 19 كوفده الظروف االستثنائية التي فرضتها جائحة ، وفي خضم هذأوال 

دول دعم ال ومواصلة لألفرادالمضادة  األلغام صل دعمه التفاقية حضر اي الذي يولمركز جينيف الدول انمتنالوا

 بإذن. املين ان نلتقي قريبا وقد تخلصنا من هذا الوباء ها ومن اثارها التي تعيق التقدم واالزدهارللتخلص من المتأثرة 

 هللا.

 همتلبية احتياجاتو الناجينمتابعة شؤون بمهمتها واعادة التأهيل  م األلغاالهيئة الوطنية إلزالة و األردن واصلي 

 يين:على المستوو ومخلفات الحروب األرضيةاالقتصادية والبيئية لأللغام  ،عيةاالجتما يةثار السلبتقليص اآلو

ثاني ال توىسوالم، اإلعاقةذوي  األشخاصواالستراتيجية الوطنية لحقوق  العامة لق بالسياساتيتع الذيالشمولي 

لحياة وعلى واحي اجميع ت علىخصوصا في ظل هذه الزمة التي اثرت  األلغام  الناجين منالمتعلق ببرامج مساعدة 

 كافة المستويات.

 لها،من المضي قدما في بعض األنشطة المخطط  هيئةلا، لم تتمكن COVID 19بسبب فيروس و 2020 ام ل عالخ

للتغلب على الوضع الصعب في هذه  واسرهم المباشرة للناجين ات عدلتقديم المسالذلك يتم استخدام الميزانية المتاحة 

 . الفترة 

بناء وحده تم  وأيضا كهربائية،ادوات واثاث منزلي تقديم و األلغام جين من النا مساكن صيانةعمل  .1

اناث حيث كانوا يعانون من سوء  ثالثهم من م األلغامصابين من  4 ضم تلعائله  متكاملةحديثة سكنيه 

 ة.يلصفائح الحديدمبنيا من الطوب واغير امن والمسكن الذي كان 

لطالب الذين ال يستطيعون للعمل مساعدات طارئه  نيةالميزااء من هذا العام بالتحديد تم رصد اجز يفو .2

 الدراسية.االقساط  اان يدفعو

 تأثروامن المصابين الذين  المياومة عماللالعام  نهايةشهري حتى  وبنظاممساعدات ماليه  عملوكذلك  .3

  بشكل مباشر. بجائحه كورونا

النات على معظم وسائل االعالم واعرقم طوارئ وعلى المستوى الوطني لقد تم وضع خطه وطنيه و .4

الخدمات والعمل،  الصحةفي ظل جائحه كورونا على مستوى  الخاصةلمساعده ذوي االحتياجات 

لذوي االحتياجات الخاصة من  114هاتف الطوارئ كذلك تخصيص  .االقتصاديةالمساعدات و الطارئة

 والبكم: الصم 

ps://www.youtube.com/watch?v=qD503M9CguIhtt 

عدد المستفيدين من برامج االقراض  زيادةم فانه يت ،والوظيفياالقتصادي  التأهيلفي مجال اعاده  .5

 .دخلللدر ملناجين البدء في عمل مشروع تيح لذي يوالسنويا الزراعي 

https://www.youtube.com/watch?v=qD503M9CguI
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حيث تغطي ب انات المصابين المدنيينتحديث لبيعدة البيانات واعادة تصميم لقاعمل  تم  ،2020في عام  .6

جميع الجوانب المطلوبة في المرحلة القادمة، ولتكون مرجعا لتحديد اولوية تقديم المساعدات الممكنة 

الرعائي الى  تغيير المفهوم ى االدارة التشاركية باإلضافة الى جديد يعتمد عل جباعتماد منهصابين للم

 .قوقيالح

  د الرئيسالسي

 السيداُت والسادة

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

 البرامج.هذه جاه زاَماتنا تتعكُس التِ  ئَج أفضلعلى تحقيِق نتا إننا نأمُل، أن نكوَن قادرينَ و

 .شكًرا لكم.


