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اتفاقية حظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري 
  تلك األلغام

  
  
  
  
  

  77للبند للبند   نموذج االبالغنموذج االبالغ
  

  المملكة األردنية الهاشمية  :      اسم البلد العضو
  2018  أذار   14 :           تاريخ التسليم

  )7201 كانون اول 31(  الى )  7201 كانون ثاني 1( من    :   التبليغ عن الفترة من
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  تدابير التنفيذ الوطنية    ..أأ
  

خالل فترة التبليغ  لمنع أي نشاط ممنوع تحت االتفاقية المتخذة من خالل فترة التبليغ  لمنع أي نشاط ممنوع تحت االتفاقية المتخذة من تم اتخاذها تم اتخاذها     ضافيةضافيةإإاجراءات  قانونية  أو ادارية  اجراءات  قانونية  أو ادارية  ليس هناك اية ليس هناك اية         
  ..قبل االشخاص أو المناطق التي تحت سيطرتهاقبل االشخاص أو المناطق التي تحت سيطرتها

  
  

 رادالمخزون من األلغام المضادة لألف  .ب
 (ال شيء)                       المجموع الكلي لمخزون األلغام المضادة لألفراد التي تملكها أو تحوزها .1
 (ال شيء)                                               حالة برامج تدمير (مخزون) األلغام المضادة لألفراد .2
 (ال شيء)          )الل السنة التقويمية السابقةأنواع وكميات كل األلغام المضادة لألفراد المدمرة (خ .3

  
  

  األلغام المضادة لألفراد المحتفظ بها أو المنقولة لألغراض المسموح بها  .ج
ألغراض استحداث تقنيات كشف األلغام أو إزالتها   المحتفظ بهاأنواع وكميات جميع األلغام المضادة لألفراد  .1

 قنيات .أو تدميرها والتدريب على استخدام هذه الت
 معلومات اضافيةمعلومات اضافية رقم المصنعرقم المصنع الكميةالكمية النوعالنوع المعهد المرخصالمعهد المرخص

 لغم بالستيكي عاصفلغم بالستيكي عاصف  KK112211 110000 1414مم مديرية سالح الهندسة الملكيمديرية سالح الهندسة الملكي
 المجموعالمجموع  110000  

 
ألغراض استحداث تقنيات كشف األلغام أو إزالتها أو  المنقولةأنواع وكميات، جميع األلغام المضادة لألفراد  .2

 (ال شيء) لى استخدام هذه التقنيات .          تدميرها والتدريب ع
 (ال شيء)    .ألغراض التدمير المنقولةأنواع وكميات جميع األلغام المضادة لألفراد   .3
 .3المؤسسات التي أذنت لها الدولة الطرف باالحتفاظ باأللغام المضادة لألفراد أو بنقلها، وفقاً للمادة  .4

 ( سالح الهندسة الملكي )
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  ناطق المعروف أو المشتبه في أنها تحتوي على ألغام مضادة لألفرادالم      .د

  
 (ال يوجد )      . باحتوائها الغام ضد االفرادباحتوائها الغام ضد االفرادمناطق معروفة  .1
 
  مناطق مطهرة يشتبه بوجود الغام مفقودة بها .2

عدد المناطق التي عدد المناطق التي   نوع العمل الجارينوع العمل الجاري  الموقعالموقع
تحتاج العمال ضبط تحتاج العمال ضبط 

 الجودة الجودة

التي التي نوع االلغام نوع االلغام 
  عةعةكانت مزروكانت مزرو

مساحة المناطق التي مساحة المناطق التي 
تحتاج العمال ضبط تحتاج العمال ضبط 

 الجودةالجودة

  الحاجز الشماليالحاجز الشمالي
مشروع ضبط الجودة  مشروع ضبط الجودة  

العمل به   (معلق(معلق
  ))للظروف االمنية

، رقم ، رقم   3535، م، م  1414مم  1818
  22, مارك , مارك 66, رقم , رقم 55

  
22,,884488,,996644  

 متر مربعمتر مربع

  بعضبعض  البحث عنالبحث عن  غور االردنغور االردن
  االلغام المفقودةااللغام المفقودة

  
  66، رقم ، رقم 3535، م، م  1414مم  3366

  
11,,440000,,000000  

 متر مربعمتر مربع

   
  
 

 من منطقة غور االردن  ي وجدت خالل مدة التقريرتتم التخلص من االلغام ال:    تدمير األلغام المضادة لألفراد برامجحالة  .3
 .  35الغام م 3و  14لغم م 72وهي   بالحرق

  
  

  الخصائص الفنية لاللغام المضادة لالفرادالخصائص الفنية لاللغام المضادة لالفراد  ..هه
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  ال ينطبق ال ينطبق 
  
  حالة التحويل او اغالق منشآت انتاج االلغام المضادة لالفرادحالة التحويل او اغالق منشآت انتاج االلغام المضادة لالفراد      ..وو

 
  ال ينطبق ال ينطبق 

  
  مساعدة الضحايامساعدة الضحايا      ..زز
  

والتي يتم صياغتها وتنفيذها من قبل المجلس األعلى لشؤون  اإلستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقةمساعدة الضحايا تدخل ضمن مساعدة الضحايا تدخل ضمن 
المصابين في العالج والتأهيل والعمل والصحة والتعليم ,  لضمان حقوق ,و ذلك  قانون حقوق األشخاص المعوقينواالشخاص المعوقين , 

حسب كما  وإن وزارة الصحة تقدم خدمات العالج والتأهيل للمصابين وتقدم الهيئة الوطنية الزالة االلغام وإعادة التأهيل المساعدة والدعم و
  االمكانيات لمركز االطراف والتأهيل في احد المشتشفيات الحكومية .

 مصابين من حيث العمل والتعليم والصحة .للحقوق أعلى لضمان  ويتم تعديلها دورياً   , االستراتيجية الوطنية لخمس سنوات ويتم وضع  
 

  التعاون  والمساعدة التعاون  والمساعدة   ..حح
  

دعم لمشروع ا  دينار ( مائة الف دينار دينار ( مائة الف دينار   100,000100,000    من الحكومة االردنية مبلغمن الحكومة االردنية مبلغ      20172017لعام لعام   تلقى االردن خالل فترة التقريرتلقى االردن خالل فترة التقرير دعم لمشروع ااردني ) ك لبحث لبحث اردني ) ك
  والتفتيش في غور االردنوالتفتيش في غور االردن

ة    .. ن اليونيسيف بقيم ةكما تلقى دعم من م ن اليونيسيف بقيم ار   209,028209,028      كما تلقى دعم من م ار دين ة   دين ة الدولي ن اللجن ي ) وم ار اردن ة وعشرون دين عة االف و ثماني ان و تس ة ( مئت ة الدولي ن اللجن ي ) وم ار اردن ة وعشرون دين عة االف و ثماني ان و تس ( مئت
ام و  أردني ) أردني )   دينار دينار     دينار ( مئتان وعشرون الفدينار ( مئتان وعشرون الف    220,000220,000  قيمةقيمةببللصليب االحمر للصليب االحمر  ن مخاطر االلغ ة م ام ولمشروع التوعي ن مخاطر االلغ ة م ات الحروب  لمشروع التوعي ات الحروبمخلف   مخلف

  ..لالجئين السوريينلالجئين السوريين
  


