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فيه عن رأي المستخدمة  التسميات  وكذلك  المنشور وطريقة عرضه  هذا  يعبّر محتوى   ال 
بالوضع يتعلق  ما  في  اإلنسانية  لألغراض  األلغام  إزالة  ألنشطة  الدولي  جنيف   مركز 
أو تخومها. بترسيم حدودها  يتعلق  ما  أو في  أو جماعة مسلحة،  إقليم  أو  بلد   القانوني ألي 
الكاملة المسؤولية  اإلنسانية  لألغراض  األلغام  إزالة  ألنشطة  الدولي  جنيف  مركز   يتحمل 
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المساهمون

مركز جنيف الدولي ألنشطة إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية

اإلنسانية            هو مركز لألغراض  األلغام  إزالة  الدولي ألنشطة   إّن مركز جنيف 
 حيادي ومستقل وموثوق به من ناحية الخبرة والمعرفة. يعمل المركز المذكور على الحدّ
مع المتفجرة،  والمواد  الذخائر  بسبب  المحلية  المجتمعات  لها  تتعرض  التي  المخاطر   من 

التركيز على األلغام األرضية والذخائر العنقودية ومخزونات الذخيرة.        

غير والمنظمات  واإلقليمية  الدولية  والمنظمات  الوطنية  السلطات  مساعدة  على   نعمل 
والذخيرة باأللغام  المتعلقة  األعمال  إدارة  تطوير  على  التجاريين  والمشغلين   الحكومية 
إزالة األلغام لألغراض الدولي ألنشطة  المهني عليها. يدعم مركز جنيف  الطابع   وإضفاء 

 اإلنسانية            حوالى 40 دولة ومنطقة متضررة سنويًا.س

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

يمكنها دول  بناء  في  األصعدة  جميع  على  الناس  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج   يساعد 
 الصمود في وجه األزمات، ودفع واستدامة هذا النوع من النمو الذي يحسن نوعية الحياة
 للجميع. نقدم منظوًرا عالميًا ورؤية محلية للمساعدة في تمكين الحياة وبناء دول قادرة على

 الصمود وذلك في أكثر من 170 دولة وإقليم.         

الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل

األردنية الوطنية  السلطة  هي  التأهيل           وإعادة  األلغام  إلزالة  الوطنية  الهيئة   إّن 
 لألعمال المتعلقة باأللغام. . تأسست الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل           في
باأللغام المتعلقة  واألنشطة  البرامج  جميع  وإدارة  تنسيق  على  تعمل  وهي   ،2000  العام 
 ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار         بما في ذلك إزالة األلغام ومخلفات الحرب القابلة
حظر معاهدة  وتعميم  والضحايا،  الناجين  ومساعدة  األلغام،  بمخاطر  والتوعية   لالنفجار، 

األلغام المضادة لألفراد، وتعبئة الموارد وبرامج التدريب.         

 وعلى مدى السنوات الـ 17 الماضية، عمل األردن على تحرير أراضيه من 305500 لغم
 أرضي، والتي شكلت تهديدًا للتنمية االجتماعية واالقتصادية للمناطق المتضررة، ولسالمة

األفراد الذين يعيشون في تلك المناطق.      ب

 (GICHD)

 (GICHD)

 (GICHD)

(UNDP)

(NCDR)

NCDR

(ERW)

NCDR



شكر وتقدير

 يتقدم مركز جنيف الدولي ألنشطة إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية  وبرنامج األمم المتحدة
وجميع بريكات  ومحمد  رعد  بن  مرعد  األمير  السمو  لصاحب  الشكر  بخالص   اإلنمائي 
 العاملين في الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل، الذين أبدوا دعًما كبيًرا في سياق

إجراء هذا البحث.                

في اإلنمائي  المتحدة  األمم  وبرنامج  األردن  وادي  سلطة  يشكر  أن  البحث  فريق  يود   كما 
 األردن ومشروع أيال ولجنة الموقع المعمداني والنخلة الذهبية وجميع األفراد الذين شاركوا

بسخاء في المقابالت وشاركوا آرائهم.                

األمم وبرنامج  اإلنسانية   لألغراض  األلغام  إزالة  ألنشطة  الدولي  جنيف  مركز  يود   كما 
المتحدة اإلنمائي أن يشكرا حكومة إيطاليا على دعمها المالي لهذا المشروع.              

والسياسات، الخارجية  العالقات  مستشارة  إيبورا،  هويوس  أنجيال  الدراسة  هذه   أجرت 
أوالف من  بمساهمة  اإلنسانية،  لألغراض  األلغام  إزالة  ألنشطة  الدولي  جنيف  مركز   في 

يورجينسن، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.                





الفهرس

قائمة المختصرات وعالمات اإلختصار                                                              9
قائمة الصور                                                                                             10

المقدمة                                                                                                            11
النتائج الرئيسية                                                                                           15
الغرض والمنهجية                                                                                     29
مقدمة - األعمال المتعلقة باأللغام في األردن                                                       33

مساهمة األعمال المتعلقة باأللغام في أهداف التنمية
المستدامة في األردن                                                                                      39
1. تحرير األرض                                                                                             41
  ق الحدود الشمالية                                                                                                    45
  ق وادي االردن                                                                                           52
 ق العقبة                                                                                                   62
2. مساعدة الضحايا 71
 3. التوعية بمخاطر الذخائر والمواد المتفجرة 81
4. تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي  87
5. الشراكات والتعاون                                                                                      91

االستنتاجات                                                                                                                             97

الحواشي                                                                                                                                   101





9  قائمة المختصرات وعالمات اإلختصار

 قائمة المختصرات وعالمات اإلختصار

APC          شركة البوتاس العربية 

APM         األلغام المضادة لألفراد 

APMBC    إتفاقية حظر األلغام

     المضادة لألفراد

ARCP       برنامج التعاون  

اإلقليمي العربي

  ASEZA      سلطة منطقة العقبة 

االقتصادية الخاصة

AVM          لغم مضاد للمركبات

EHRE        التوعية بمخاطر المتفجرات

EORE        التوعية بمخاطر الذخائر

والمواد المتفجرة

ERW         مخلفات الحرب القابلة

لالنفجار

FAO         منظمة األغذية والزراعة

لألمم المتحدة

FTZ           منطقة تجارة حرة

GDP         الناتج المحلي اإلجمالي

HCD         المجلس األعلى لحقوق

األشخاص ذوي اإلعاقة

IMAS       المعايير الدولية لألعمال

المتعلقة باأللغام

JOD            دينار أردني

KHBTDA    منطقة الملك حسين

التنموية بن طالل 
   JAF             القوات المسلحة األردنية

KCL             كلية كينغز لندن  

  LRS             مسح التعديالت التحديثية 

المتعلقة باأللغام األرضية
MRE            التوعية بمخاطر األلغام

   NCDR         الهيئة الوطنية إلزالة

األلغام وإعادة التأهيل
NPA            جمعية المساعدات

  الشعبية  النرويجية
REC            سالح الهندسة الملكي

SDG            هدف التنمية المستدامة

SIPRI          معهد ستوكهولم الدولي

ألبحاث السالم
 UNDP         برنامج األمم المتحدة

اإلنمائي
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 قائمة الصور

في  المستدامة  التنمية  أهداف  في  باأللغام  المتعلقة  األعمال   مساهمة 
األردن

 مساهمة األعمال المتعلقة باأللغام في أهداف التنمية المستدامة حسب
النشاط في األردن

األول/ كانون  من  اعتباًرا  األردن  في  األلغام  حقول  تطهير   خريطة 
ديسمبر 2020

تاريخ األعمال المتعلقة باأللغام في األردن
 مساهمة تحرير األراضي في أهداف التنمية المستدامة في األردن

كانون من  اعتباًرا  الشمالية  للحدود  األلغام  حقول  تطهير   خريطة 
األول / ديسمبر 2020

صور األقمار الصناعية لسد الوحدة 
كانون من  اعتباًرا  األردن  وادي  في  األلغام  حقول  تطهير   خريطة 

األول / ديسمبر 2020
صور األقمار الصناعية لمزرعة النخيل الذهبية

 خريطة تطهير حقول األلغام في منطقة الموقع المعمداني اعتباًرا من
  كانون األول / ديسمبر 2020

من اعتباًرا  عربة  ووادي  العقبة  في  األلغام  حقول  تطهير   خريطة 
كانون األول / ديسمبر 2020
صور األقمار الصناعية أليال

في المستدامة   التنمية  أهداف  تحقيق  في  الضحايا  مساعدة   مساهمة 
األردن

عدد ضحايا األلغام ومخلفات الحرب القابلة لإلنفجار في األردن
 مساهمة التوعية بمخاطر الذخائر والمواد المتفجرة في أهداف التنمية

المستدامة في األردن
 عدد المستفيدين من حملة التوعية بمخاطر األلغام لالجئين السوريين

في األردن
التنمية أهداف  في  االجتماعي  النوع  منظور  مراعاة  تعميم   مساهمة 

المستدامة في األردن
 مساهمة الشراكات والتعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في

األردن
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الملكيةالمقدمة وتشمل  لقطاعنا  جيدًا  معروفة  باأللغام  المتعلقة  والمستدامة  الفعالة  األعمال   باتت 
 الوطنية القوية والتخطيط االستراتيجي والعمليات السليمة، مدعومة بتطبيق أحدث المعايير

واألساليب واألدوات.ي

للدور ضمني  مفهوم  ظهر  الجماعية،  والجهود  الجاد  العمل  من  عديدة  لسنوات   نتيجة 
 التحويلي لألعمال المتعلقة باأللغام، ولكن ال تزال هناك تحديات لقياس تأثيرها الشامل على

المدى المتوسط والطويل، بما يتجاوز األمتار المربعة التي تم تحريرها.ي

والتي التصميم  حيث  من  الشاملة   ،2030 أجندة  أّن  نوعها  من  األولى  الدراسة  هذه   تثبت 
 تغطي النطاق الكامل للروابط اإلنسانية واإلنمائية والسالم، يمكن أن تساعد القطاع في هذا
 الصدد. فهي تعتمد على إطار عمل متفق عليه عالميًا يمّكن الممارسين والمجتمع الدولي من
 تقييم ما إذا كان التدخل في األعمال المتعلقة باأللغام يؤدي إلى إحراز تقدم في هذه الرابطة

الثالثية.ي

لمعالجة األردن  في  باأللغام  المتعلقة  األعمال  تلعبه  الذي  الحاسم  الدور  الدراسة  هذه   تحدّد 
مع المتفجرة،  والمواد  بالذخائر  التلوث  وجود  عن  تنشأ  التي  الفورية  اإلنسانية   المخاطر 

وضع بعض األسس للتنمية المستدامة.ي

األعمال في  المبذولة  الجهود  مختلف  ساهمت  كيف  الدراسة  هذه  نتائج   توضح 
مقاصد من  مقصدًا  ستين  من  أكثر  تحقيق  في  مباشر  بشكل  باأللغام   المتعلقة 
التنمية وراء  الثالثة  األساسية  العناصر  وتعزيز  المستدامة،  التنمية   أهداف 
ي البيئة.            وحماية  االجتماعي،  واالندماج  االقتصادي،  النمو  المستدامة: 

المقدمة



13المقدمة  

السفير ستيفانو توسكانو
مدير

مركز جنيف الدولي ألنشطة إزالة 
  األلغام لألغراض اإلنسانية 

صاحب السمو األمير
مرعد رعد زيد الحسين

رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية
 إلزالة األلغام وإعادة التأهيل 

(NCDR)

 قد تساهم الدراسات القائمة على األدلة والتي تحدد مدى تأثير األعمال المتعلقة باأللغام على
 أهداف التنمية المستدامة، في دمج أنشطة األعمال المتعلقة باأللغام مع الجهود الوطنية لتحقيق

هذه األهداف. وهذا ما يعزز الشراكات القوية والمستدامة وضمان عدم أغفال أي شيء. ي

 يشهد مثال األردن على دور األعمال المتعلقة باأللغام في تعزيز التنمية طويلة المدى كما
 ونأمل أن تحفز هذه الدراسة المزيد من الجهود العالمية في ربط األعمال المتعلقة باأللغام

والتنمية المستدامة بشكل أفضل.ي
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النتائج الرئيسية
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لنتائج شاملة  خرائط  ترسم  التي  نوعها  من  األولى  الدراسة   إنّها 
ي األردن.     في  باأللغام  المتعلقة  األعمال  ألنشطة  المستدامة  التنمية 

تحرير تأثير  مدى  األردن،  في  باأللغام  المتعلقة  لألعمال  المستدامة  التنمية  نتائج   تحلّل 
الذخائر بمخاطر  والتوعية  الضحايا  بمساعدة  يتعلق  ما  في  الجارية  والجهود   األراضي 
 والمواد المتفجرة             و تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي، والشراكات والتعاون

                             على المدى المتوسط والطويل.    ي

باأللغام المتعلقة  لألعمال  األبعاد  المتعدد  التحويلي  الدور  على  أدلة  الدراسة   تقدّم 
ال وما  المستدامة   للتنمية  هدفًا   16 في  المباشرة  مساهمتها  تحديد  خالل   من 
ساهم األردني،  السياق  في  باألهداف.  المرتبطة  المقاصد  من   63 عن   يقل 
التنمية لخطة  الخمسة  األبعاد  في  واضح  بشكل  باأللغام  المتعلقة  األعمال   قطاع 
ي واالزدهار.     واألرض  والناس  والسالم  الشراكة   :2030 للعام  المستدامة 

مساهمة األعمال المتعلقة باأللغام في أهداف التنمية المستدامة في األردن.الصورة رقم 1 

النتائج الرئيسية

(EORE)

القضاء على الفقر

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة 
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56  القضاء  التام على
الجوع

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

 الصحة الجيدة
والرفاه

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية 

التعليم الجيد

 الحد من أوجه
عدم المساواة

 عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

السالم والعدل
والمؤسسات القوية  الحياة في البر الحياة تحت الماء

المساواة بين
الجنسين 

 مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

المياه النظيفة
والنظافة الصحية 

االستهالك
واإلنتاج المسؤوالن 
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تحرير األراضي

مساعدة الضحايا

التوعية بشأن مخاطر  الذخائر والمواد المتفجرة

تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي

الشراكات والتعاون

 مساهمة األعمال المتعلقة باأللغام في أهداف التنمية المستدامة حسب النشاط
في األردن

الصورة رقم 2 
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وبأسعار معقولة 

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

الصناعة واالبتكار
والهياكل األساسية 

 الحد من أوجه
عدم المساواة

 مدن ومجتمعات
االستهالكمحلية مستدامة

واإلنتاج المسؤوالن 
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المناخي 

الحياة
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تحرير األراضي 

العسكرية للسيطرة  الخاضعة  المناطق  في  الغالب  في  باأللغام  التلوث  يترّكز  األردن،   في 
التزامات استكمال  ثماني سنوات من إعالن  بعد  إسرائيل وسوريا.  الحدود مع   بالقرب من 
الدراسة تحلل  لألفراد،  المضادة  األلغام  معاهدة حظر  من  الخامسة  المادة  بموجب   األردن 
 تأثير األراضي التي تم تحريرها في المناطق الثالث المتأثرة بشكل أساسي: الحدود الشمالية

مع سوريا ووادي األردن والعقبة.       ي

بشأن المستدامة  التنمية  أهداف  من   16 الهدف  في  الفورية  المساهمة  جانب   إلى 
جميع من  الحد  بشأن   16.1 الهدف  ومقصد  القوية  والمؤسسات  والعدالة   السالم 
تحقيق في  األراضي  تحرير  مساهمة  على  أدلة  الدراسة  وجدت  العنف،   أشكال 
المرتبطة (الغايات)  المقاصد  من  و33  المستدامة  التنمية  أهداف  من  هدف   12 

باألهداف.         ب

الحدود الشمالية
تسهيل التنقل اآلمن

 كانت الحدود الشمالية مع سوريا المنطقة الملوثة األخيرة التي تم تطهيرها في األردن في
مقصد الهدف المنطقة بشكل مباشر في  2012. وقد ساهم تحرير األراضي في هذه   العام 

10.7 لتسهيل الهجرة وتنقل األشخاص بشكل منظم وآمن ومنتظم ومسؤول.           ا
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الوصول إلى الموارد الطبيعية

 كان من الضروري تحرير األراضي لبناء سد الوحدة لما له من أهمية كبيرة في تنمية هذه
المياه هي من بين الشبه صحراوية على الصعيدين اإلجتماعي واإلقتصادي، كون   المنطقة 
 أكثر الموارد ندرة في األردن. ساهم تحرير األراضي بشكل مباشر في تحقيق مقصد الهدف
 6.1 بشأن الحصول على مياه شرب آمنة وميسورة التكلفة، ومقصد الهدف 6.4 بشأن زيادة

كفاءة استخدام المياه، ومقصد الهدف 6.5 بشأن تنفيذ اإلدارة المتكاملة للمياه. ي

مع روابط  توجد  المنطقة،  لهذه  البيئية  بالترقية  المرتبطة  المستدامة  بالسياحة  يتعلق  ما   في 
 مقصد الهدف 8.9 بشأن تعزيز السياحة المستدامة، ومقصد الهدف 6.6 بشأن استعادة النظم
 اإليكولوجية ذات الصلة بالمياه في منطقة مشاطئة. ومع ذلك ، قد تعيق الحرب األهلية السورية

المساهمة في مقصد الهدف 8.9.ي

األنشطة الزراعية

منطقة طول  على  للزراعة  الصالحة  الحقول  إلى  الوصول  نطاق  توسيع  خالل   من 
وأنشطة الصغيرة  األسرية  الزراعة  على  األراضي  تحرير  ساعد  الشمالية،   الحدود 
ومقصد الزراعية،  اإلنتاجية  زيادة  بشأن   2.3 الهدف  مقصد  في  وساهم   الرعي، 
و  1.1 المقصدين  في  وبالتالي  المستدام،  الغذائي  اإلنتاج  ضمان  بشأن   2.4  الهدف 
األراضي. ذلك  في  بما   ، الموارد  على  والحصول  المدقع  الفقر  يعالجان  اللذين   1.4                                                                                                                     

ي

النمو االقتصادي المستدام والبنية التحتية

البنية في  االستثمارات  عّززت  حرة1  تجارة  منطقة  بإنشاء  األراضي  تحرير  سمح   أخيًرا، 
الهدف مقصد  تحقيق  في  األراضي  هذه  إلى  الوصول  ساهم  عمل.  فرص  وخلقت   التحتية 
 9.1 بشأن الوصول العادل إلى البنية التحتية ، ومقصد الهدف 9.2 بشأن التصنيع الشامل
والمستدام ، ومقصد الهدف 9.3 بشأن االندماج في سالسل القيمة واألسواق.                  س

سابقًا، الحظنا ملوثة  منطقة  في  رسمية  عمل  فرص  خلق  ومن خالل  ذلك،  إلى   باإلضافة 
 روابط مع مقصد الهدف 8.1 بشأن زيادة نمو دخل الفرد ، ومقصد الهدف 8.2 بشأن زيادة

اإلنتاجية االقتصادية من خالل االبتكار.         س

النتائج الرئيسية
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وادي األردن
الوصول إلى الموارد الطبيعية

العربية، البوتاس  شركة  وإنشاء  بالبوتاسيوم  الغنية  التربة  إلى  الوصول  تمكين  خالل   من 
التحتية عالية الجودة بالبنية   ساهم تحرير األراضي في تحقيق مقصد الهدف 9.1 الخاص 
 لدعم التنمية االقتصادية، ومقصد الهدف 9.2 بشأن زيادة حّصة الصناعة من العمالة والناتج

المحلي اإلجمالي، ومقصد الهدف 9.3 الخاص بتحديث البنية التحتية لجعلها مستدامة.ي

األنشطة الزراعية

 تعتبر منطقة وادي األردن بمثابة "سلة الخبز" الوطنية، حيث تحتوي على معظم األراضي
الصالحة للزراعة والمروية في البالد والتي ترتكز بشكل رئيسي على النشاط الزراعي.ي

األصليين، المالكين  إلى  وإعادتها  المزروعة  غير  واألراضي  الموارد  تحرير  خالل   فمن 
الهدف 1.4 بشأن ضمان الوصول إلى مقصد  المتعلقة باأللغام في تحقيق   ساهمت األعمال 

الموارد االقتصادية.ي

 تّم استخدام الحقول التي تم تطهيرها على الفور لألغراض الزراعية ، مما ساهم في تحقيق
اإلنتاجية زيادة  بشأن   2.3 الهدف  مقصد  و  الجوع،  القضاء على  بشأن  الهدف 2.1   مقصد 

الزراعية ، ومقصد الهدف 2.4 بشأن ضمان اإلنتاج الغذائي المستدام.ي

الهدف مقصد  تعزيز  إلى  المزارعين  الجديدة ودعم صغار  الزراعية  المشاريع  تطوير   أدّى 
 8.2 بشأن تحقيق إنتاجية أعلى من خالل االبتكار ومقصد الهدف 8.5 المتعلق بالعمالة الكاملة

والمنتجة والعمل الالئق.ي

جفَّت، السابقة  األلغام  حقول  أّن  إلى  اإلشارة  تجدر  والتربة،  األرض  بجودة  يتعلق  ما   في 
النظم على  الحفاظ  ضمان  بشأن   15.1 الهدف  مقصد  في  ساهم  قد  األراضي  تحرير   وأّن 
بشأن  15.3 الهدف  ومقصد  مستدام،  بشكل  واستخدامها  واستعادتها  األرضية   اإليكولوجية 
بشأن الهدف 6ب  ومقصد  والجفاف،  بالتصحر  المتأثرة  المتدهورة  األراضي  تربة   استعادة 
يتعلّق بمشاركة سلطة وادي األردن مع المياه في ما  إدارة  المحلية في  المجتمعات   مشاركة 

المزارعين المحليين.ي

النتائج الرئيسية
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النمو االقتصادي المستدام
8.2 بشأن اإلنتاجية االقتصادية من مقصد الهدف   كما ساهم تحرير األراضي في تحقيق 
 خالل التحديث التكنولوجي والتنويع ومقصد الهدف 8.5 بشأن العمالة المنتجة. أّما في ما
 يتعلق باالستخدام الفعال للموارد الطبيعية، يرتبط تحرير األراضي بمقصد الهدف 12.2
 بشأن اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية ، ومقصد الهدف 6.1 بشأن الحصول على المياه

ومقصد الهدف 6.4 بشأن زيادة كفاءة استخدام المياه.        ي

تعزيز بشأن   8.9 الهدف  مقصد  تحقيق  في  المعمداني  موقع  في  األرض  تحرير   ساهم 
 السياحة المستدامة التي تخلق فرص عمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية ومقصد الهدف
11.4 الذي يهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الثقافي العالمي.        ي

العقبة
النمو االقتصادي المستدام والتنوع البيولوجي

 باعتبارها المدينة الساحلية الوحيدة في األردن، فإّن العقبة مقسمة إلى خمس "مناطق خاصة"
العقبة منطقة  ضمن  المحررة  األرض  وتتكون  األردني.  االقتصاد  في  مهًما  دوًرا   وتلعب 
 االقتصادية الخاصة. مع أخذ ذلك في االعتبار ، تحلل الدراسة حالة مشروع أيال، الواقعة في

حقل ألغام سابق حيث تعمل اآلن الفنادق والشقق والمارينا.        ي

الهدف مقصد  تحقيق  في  باأللغام  المتعلقة  األعمال  األراضي، ساهمت  تحرير   ومن خالل 
 9.1 بشأن تطوير البنية التحتية المستدامة لدعم التنمية االقتصادية، ومقصد الهدف 8.1 بشأن
 النمو االقتصادي للفرد ، ومقصد الهدف 8.3 بشأن األنشطة اإلنتاجية الموجهة نحو التنمية،
 ومقصد الهدف 8.4 بشأن كفاءة استهالك الموارد، ومقصد الهدف 8.5 بشأن العمل الالئق،
        وخاصة مقصد الهدف 8.9 بشأن تعزيز السياحة المستدامة التي تخلق فرص عمل محلية.

ي

 في ما يتعلق بالطاقة النظيفة، عّزز المشروع المقاصد 7.1 و 7.2 و 7.3 بشأن الوصول
 إلى الطاقة المتجددة والحديثة وكفاءة الطاقة. باإلضافة إلى ذلك ، عززت إزالة األلغام التقدم
 نحو مقصد الهدف 12ب بشأن تطوير أدوات رصد تأثيرات التنمية المستدامة على السياحة

المستدامة.  ب

المنتجة الشمسية  بالطاقة  تشغيله  ليتم  المشروع  بيئي واضح يشمل مراحل عديدة من   ببعد 
 في الموقع، وبنهج مبتكر لكفاءة استخدام المياه وإعادة تدوير المياه الرمادية، ساهم تحرير
 األرض في تحقيق مقصد الهدف 6.3 بشأن جودة المياه، ومقصد الهدف 6.4 بشأن المياه
جميع على  المياه  لموارد  المتكاملة  اإلدارة  بشأن   6.5 الهدف  ومقصد  االستخدام،   وكفاءة 
الهدف 6.6 بشأن استعادة النظم اإليكولوجية المتعلقة بالمياه. وفي ما  المستويات، ومقصد 
 يتعلق بحفظ الموارد البحرية، ساهمت إزالة األلغام أيًضا في مقصد الهدف 14.2 بشأن النظم
اإليكولوجية البحرية والساحلية المدارة على نحو مستدام لتجنب اآلثار السلبية الكبيرة.        ي

النتائج الرئيسية
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البنية التحتية المستدامة واإلسكان

وبما  .2001 العام  في  خاصة  اقتصادية  منطقة  أصبحت  أن  منذ  باستمرار  العقبة   توسعت 
 أن المناطق الملغومة السابقة كانت أقل نمًوا بشكل رئيسي ، فقد وفرت األراضي المحررة

مساحة آمنة للتطورات السكنية الواسعة النطاق استجابةً للنمو السكاني.        ي

النمو استدامة  بشأن   8.1 الهدف  ومقصد  باأللغام  المتعلقة  األعمال  بين  الرابط  جليًا   يبدو 
 االقتصادي للفرد ، ومقصد الهدف 11.1 بشأن ضمان الوصول إلى السكن المالئم ، ومقصد

الهدف 11.3 بشأن تعزيز التحضر المستدام.        ي

 دعمت عملية إزالة األلغام أيًضا توفير الطاقة النظيفة للعقبة من خالل تمكين إنشاء مزرعة
 ألواح شمسية ، وبالتالي المساهمة في تحقيق المقاصد 7.1 و 7.2 و 7.3 بشأن الوصول إلى

الطاقة المتجددة والحديثة وكفاءة الطاقة.        ي
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 مساعدة الضحايا

حالة  191 و  ناجي   828 أرضية:  أللغام  1019 ضحية  األردن  1948، سجلت  العام   منذ 
وفاة.      ر

 حددت الدراسة المساهمات المباشرة لمساعدة الضحايا في 10 من أهداف التنمية
المستدامة و 21 من المقاصد المرتبطة بها.ي

 في حين أن الناجين ال يزالون يواجهون العديد من التحديات المتعلقة بالحصول الكامل على
 الخدمات الصحية ، فقد ساهمت جهود مساعدة الضحايا بشكل مباشر في تحقيق مقصد الهدف
 3.8 بشأن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الشاملة األساسية ومقصد الهدف 3ج بشأن

زيادة التمويل والتدريب وتوظيف القوى العاملة الصحية.        ي

 من خالل تسهيل الوصول الشامل إلى خدمات الرعاية الصحية، نرى ارتباًطا بمقصد الهدف
5.1 بشأن إنهاء جميع أشكال التمييز.        ي

 هناك العديد من األمثلة على الشراكات المؤسسية التي ساهمت في مقصد الهدف 17.6 بشأن
باأللغام المتعلقة  باألعمال  المعرفة  إلى  الوصول  لتعزيز  الثالثي  والدولي  اإلقليمي   التعاون 
لتنفيذ بناء القدرات  ومساعدة الضحايا ، ومقصد الهدف 17.9 بشأن الدعم الدولي المعزز 
 الفعال والمستهدف، و مقصد الهدف 17.16 بشأن تبادل المعرفة والخبرة من خالل شراكات

أصحاب المصلحة المتعددين.        ي
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عامالً مساعدتهم  تعد  األولويات،  تحديد  في  للضحايا  النشطة  المشاركة  تمكين   ومن خالل 
 مساهماً في مقصد الهدف 16.6 بشأن تطوير المؤسسات المسؤولة، ومقصد الهدف 16.7
 بشأن ضمان صنع القرار الشامل على جميع المستويات، ومقصد الهدف 16ب بشأن القوانين

والسياسات غير التمييزية.        ي

 كما ساهمت مساعدة الضحايا في تحقيق مقصد الهدف 8.3 بشأن تعزيز السياسات الموجهة
 نحو التنمية التي تدعم األنشطة اإلنتاجية والوصول إلى الخدمات المالية ومقصد الهدف 8.5

المتعلق بتحقيق العمل الالئق للجميع.        ي

، المالية  والخدمات  االقتصادية  الموارد  إلى  والناجين  الضحايا  تعزيز وصول  خالل   فمن 
وكذلك تحقق،  قد  االجتماعية  الحماية  وتدابير  أنظمة  تنفيذ  بشأن   1.3 الهدف  مقصد   يكون 
الموارد االقتصادية إلى  الحقوق، والوصول  المساواة في  الهدف 1.4 بشأن ضمان   مقصد 
 والخدمات األساسية، ومقصد الهدف 1.5 بشأن بناء القدرة على الصمود، و مقصد الهدف
 1 ب حول إنشاء أطر عمل تستند إلى استراتيجيات التنمية المناصرة للفقراء والمراعية للنوع

االجتماعي.        ي

 وكذلك، من خالل تعزيز األنشطة الزراعية والدخل، ساهمت مساعدة الضحايا في مقصد
الهدف 2.3 المتعلق باإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية.        ي

االجتماعي اإلدماج  بشأن   10.2 الهدف  مقصد  تحقيق  في  الضحايا  مساعدة  ساهمت   كما 
 واالقتصادي والسياسي من خالل تعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي واعتماد سياسات
 الحماية االجتماعية، وكذلك مقصد الهدف 10.3 بشأن دعم السياسات واإلجراءات التي تقلل
من عدم المساواة ، ومقصد الهدف 10.4 بشأن اعتماد سياسات الحماية االجتماعية.        ي

مقصد تحقيق  في  الضحايا  مساعدة  ساهمت  التعليم،  إلى  الوصول  بتسهيل  يتعلق  ما   وفي 
 الهدف 4.5 بشأن ضمان حصول الفئات المستضعفة على التعليم، بمن فيهم األشخاص ذوي
 اإلحتياجات الخاصة. ومن خالل تسهيل الوصول إلى األماكن العامة، تكون مساعدة الضحايا
        قد ساهمت في تحقيق مقصد الهدف 11.7 بشأن الوصول إلى األماكن العامة اآلمنة والشاملة.

ي

ي        
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 التوعية بمخاطر الذخائر والمواد المتفجرة

 قامت الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل             بإضافة برنامج التوعية بمخاطر
متطوع  900 من  أكثر  تدريب  تم   ، الحين  ذلك  ومنذ   ،  2007 عام  2 في   األلغام         

واعتمادهم للعمل في زيادة الوعي في المجتمعات المتضررة.        ي

 يتُظهر الدراسة المساهمات المباشرة للتوعية بمخاطر الذخائر والمواد المتفجرة في
تحقيق 6 أهداف للتنمية المستدامة و 12 من المقاصد المرتبطة بها.        ي

 وتقدّر الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل              أّن برنامج التوعية بمخاطر
 األلغام قد وصل إلى أكثر من مليون مستفيد، بما في ذلك المواطنون األردنيون والسوريون،
 مّما يساهم في تحقيق مقصد الهدف 16.1 الخاص بالحد بشكل كبير من جميع أشكال العنف
وزيادة مستدامة  بطريقة  بالمخاطر  المحفوفة  السلوكيات  من  الحد  تعزيز  خالل  من   وذلك 

األمان والسالمة في المناطق الملوثة.        ي

 ومن خالل استهداف النساء والفتيات والفتيان والرجال وفقًا الحتياجات كل منهم ومن خالل
الهدف 4.5 مقصد  التوعية بمخاطر األلغام في  أمانًا، ساهم برنامج  السلوك األكثر   تعزيز 
 الخاص بالقضاء على الفوارق بين الجنسين في التعليم وفي مقصد الهدف 4أ الخاص بتوفير
تم كما  للجميع.  وفعالة  وشاملة  غيرعنيفة  تعليمية  بيئات  وتأمين  العنف  من  والحد   األمان، 
 العثور على ارتباط مع مقصد الهدف 4.7 بشأن المهارات التمكينية لتعزيز التنمية المستدامة.
 كما تم العثور على مساهمة برنامج التوعية في تحقيق مقصد الهدف 4.7 بشأن المهارات

التمكينية لتعزيز التنمية المستدامة.    ي

 وبناًء على ذلك، يرتبط برنامج التوعية بمخاطر األلغام والتوعية بمخاطر الذخائر والمواد
        المتفجرة أيًضا بمقصد الهدف 5.1 الخاص بإنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات.

ي
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مقصد أيًضا  األلغام  بمخاطر  التوعية  برنامج  دعم  الشراكات،  من  العديد  إنشاء   من خالل 
 الهدف 17.6 بشأن التعاون اإلقليمي والدولي الثالثي لتعزيز تبادل المعرفة ، ومقصد الهدف
الهدف 17.16 الفعال والمستهدف، ومقصد  القدرات  بناء  لتنفيذ  الدولي  الدعم   17.9 بشأن 

 بشأن تبادل المعرفة والخبرة من خالل شراكات أصحاب المصلحة المتعددين.        ي

 ومن خالل الحد من مخاطر الذخائر والمواد المتفجرة لالجئين القادمين من سوريا أو العائدين
تسهيل بشأن   10.7 الهدف  مقصد  تحقيق  األلغام في  بمخاطر  التوعية  برنامج   إليها، ساهم 

الهجرة اآلمنة وتنقل األشخاص.        ي

تحديد في  المشاركة  من  المتضررة  المجتمعات  تمكين  خالل  ومن  ذلك،  إلى   باإلضافة 
الذخائر بمخاطر  التوعية  فإن  العمليات،  هذه  في  للمشاركة  مهاراتهم  وتعزيز   األولويات 
 والمواد المتفجرة تساهم في مقصد الهدف 16.6 بشأن تطوير المؤسسات المسؤولة ومقصد

الهدف 16.7 بشأن ضمان صنع القرار الشامل على جميع المستويات.        ي
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 تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي

وإدماج الجوهرية  المشاركة  تعزيز  في  ناجحة  أمثلة  باأللغام  المتعلقة  األعمال  أظهرت   لقد 
المرأة في جهود القطاع في األردن.        ي

 يساهم تعميم مراعاة النوع االجتماعي في األعمال المتعلقة باأللغام بشكل مباشر
في 4 أهداف للتنمية المستدامة و 9 من المقاصد المرتبطة بها.ي

 ساعد تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في األعمال المتعلقة باأللغام على زيادة تمثيل
 المرأة ومشاركتها، وبالتالي ساهم فيمقصد الهدف 5.1 بشأن إنهاء جميع أشكال التمييز ضد
 النساء والفتيات، ومقصد الهدف 5.5 بشأن ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة، ومقصد
 الهدف 5أ بشأن إجراء إصالحات لمنح المرأة المساواة في الوصول إلى الموارد االقتصادية،

ومقصد الهدف 5ج بشأن اعتماد سياسات لتعزيز مساواة النوع االجتماعي.        ي

النوع االجتماعي من خالل تعزيز تكافؤ فرص العمل بتحقيق مقصد  يساهم تعميم مراعاة 
الحد من بشأن  الهدف 10.3  للجميع، ومقصد  اإلدماج  وتعزيز  تمكين  بشأن   الهدف 10.2 
 عدم المساواة في النتائج، ومقصد الهدف 10.4 بشأن اعتماد سياسات لتحقيق قدر أكبر من

المساواة ، ومقصد الهدف 6ب بشأن القوانين والسياسات غير التمييزية.        ي

 باإلضافة إلى ذلك، تم العثور على ارتباط مع مقصد الهدف 8.5 بشأن ضمان العمل الالئق
للجميع.ي

النتائج الرئيسية

ال فقر

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة 

1

7

2

8

3

9

4

10

17161514

11 12

5 إنعدام الجوع 6

العمل الالئق
والنمو االقتصادي 

 صحة جيدة
ورفاهية

الصناعة واالبتكار
والبنية التحتية 

تعليم ذو جودة

 إنخفاض عدم
المساواة

شراكات من
أجل األهداف 

السالم والعدل
الحياة تحت المياهالحياة على األرضوالمؤسسات القوية 

المساواة بين
الجنسين 

 المدن والمجتمعات
المستدامة

المياه النظيفة
والصرف الصحي 

االستهالك
واإلنتاج المسؤوالن 

ال فقر

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة 

1

7

2

8

3

9

4

10

17161514

11 12

5 إنعدام الجوع 6

العمل الالئق
والنمو االقتصادي 

 صحة جيدة
ورفاهية

الصناعة واالبتكار
والبنية التحتية 

تعليم ذو جودة

 الحد من أوجه
عدم المساواة

شراكات من
أجل األهداف 

السالم والعدل
الحياة تحت المياهالحياة على األرضوالمؤسسات القوية 

المساواة بين
الجنسين 

 المدن والمجتمعات
المستدامة

المياه النظيفة
والصرف الصحي 

االستهالك
واإلنتاج المسؤوالن 

ال فقر

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة 

1

7

2

8

3

9

4

10

17161514

11 12

5 إنعدام الجوع 6

العمل الالئق
والنمو االقتصادي 

 صحة جيدة
ورفاهية

الصناعة واالبتكار
والبنية التحتية 

تعليم ذو جودة

 إنخفاض عدم
المساواة

شراكات من
أجل األهداف 

السالم والعدل
الحياة تحت المياهالحياة على األرضوالمؤسسات القوية 

المساواة بين
الجنسين 

 المدن والمجتمعات
المستدامة

المياه النظيفة
والصرف الصحي 

االستهالك
واإلنتاج المسؤوالن 

ال فقر

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة 

1

7

2

8

3

9

4

10

17161514

إنعدام الجوع 

العمل الالئق
ونمو االقتصاد

 صحة جيدة
ورفاهية

الصناعة واالبتكار
والبنية التحتية 

تعليم ذو جودة

 إنخفاض عدم
المساواة

شراكات من
أجل األهداف 

السالم والعدل
الحياة تحت المياهالحياة على األرضوالمؤسسات القوية 



28

الشراكات والتعاون

 تساهم الشراكات والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي بشكل مباشر في 3
أهداف للتنمية المستدامة و 10 من المقاصد ذات الصلة.ي

 من خالل مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين والشراكات على مستويات مختلفة، ترتبط
الموارد تعبئة  بشأن   17.3 الهدف  بمقصد  وثيقًا  ارتباًطا  باأللغام  المتعلقة  األعمال   نتائج 
17.9 الهدف  ومقصد  التعاون،  أنواع  جميع  تعزيز  بشأن   17.6 الهدف  ومقصد   ،  المالية 
 بشأن دعم بناء القدرات لتنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة ، ومقصد الهدف 17.17 بشأن
17.18 الهدف  المدني، ومقصد  والمجتمع  العام والخاص  القطاعين  بين   التعزيز شراكات 
الوقت في  ومفصلة  وموثوقة  الجودة  عالية  بيانات  توافر  لزيادة  القدرات  بناء  دعم   بشأن 

المناسب.        ي

مقصد تحقيق  في  أيًضا  باأللغام  المتعلقة  األعمال  ساهمت  الرشيدة،  الحوكمة   وبتعزيز 
 الهدف 16.6 بشأن تطوير المؤسسات المسؤولة، ومقصد الهدف 16.7 بشأن صنع القرار
البلدان مشاركة  توسيع  بشأن   16.8 الهدف  مقصد  و  المستويات،  جميع  على   التشاركي 
العالمي، ومقصد الهدف 16أ بشأن تعزيز المؤسسات الوطنية  النامية في مؤسسات الحكم 

ذات الصلة، بما في ذلك من خالل التعاون الدولي.        ي

 ونتيجة لهذه الشراكات والتبادالت، ساهمت األعمال المتعلقة باأللغام في مقصد الهدف 10
ب بشأن تشجيع المساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات المالية.        ي

النتائج الرئيسية

ال فقر
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والبنية التحتية 
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المساواة
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الغرض والمنهجية
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 تهدف هذه الدّراسة إلى تحديد نتائج التنمية المستدامة الشاملة لألعمال المتعلقة باأللغام في
األردن وتحليلها، باستخدام أهداف التنمية المستدامة كإطار تحليلي.        ي

تحريرها تم  التي  المترية  المساحة  حيث  من  باأللغام  المتعلّقة  األعمال  تأثير  أّن  حين   في 
المستدامة األوسع التنمية  في  أن مساهمته  إال   ، تأثير فوري وملموس  الخسائر هو   وتقليل 

ليست فورية ويصعب قياسها على المدى المتوسط والطويل.        ي

مع باأللغام،  المتعلقة  األعمال  ألنشطة  اإليجابي  التأثير  مدى  تحديد  الدراسة  هذه   تحاول 
 مراعاة اآلثار اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية المتنوعة، باستخدام أهداف التنمية

المستدامة كإطار مرجعي.        ي

خطة التنمية المستدامة لعام 2030 

 بناًء على اإلنجازات والدروس المستفادة من األهداف اإلنمائية لأللفية3، اعتمدت
لعام المستدامة  التنمية  خطة   2015 العام  في  المتحدة  األمم  في  األعضاء   الدول 

2030 كخطة عمل جديدة للسنوات الخمس عشرة التالية4.        ي

 تُعتبر خطة العام 2030 شاملة وتحويلية وقائمة على الحقوق، تحت فرضية "عدم
 إغفال أحد"5.  إذ تحتوي على 17 هدفًا متكاماًل للتنمية المستدامة و 169 مقصد
 مرتبط باألهداف، وتستند إلى العناصر األساسية الثالثة للتنمية المستدامة - النمو
 االقتصادي، واالندماج االجتماعي ، وحماية البيئة  - وتدعو إلى السالم والشراكة.
"العناصر باسم  معروفة  حاسمة  أبعاد  خمسة  على   2030 العام  خطة   تنطوي 
الخمسة األساسية": الناس، واالزدهار، واألرض، والشراكة، والسالم6.        ي

الغرض والمنهجية
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 تعمل أهداف التنمية المستدامة على قياس العواقب طويلة المدى لتدخالت األعمال المتعلقة
األعمال نتائج  تؤثر على  التي  الخارجية  األبعاد  وتقييم معظم  بتكامل  تسمح   باأللغام، ألنها 
 المتعلقة باأللغام ، بما في ذلك العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ، وأداء

المشاريع األخرى ذات الصلة 7.        ي

المدى على  باأللغام  المتعلقة  األعمال  مساهمات  بتحليل  األردن  في  الحالة  دراسة   تسمح 
يتعلق ما  في  الجارية  والجهود  تحريراألراضي  تأثير  تقييم  خالل  من  والطويل،   المتوسط 
النوع مراعاة  وتعميم  المتفجرة،  والمواد  بمخاطرالذخائر  والتوعية  الضحايا،   بمساعدة 
 االجتماعي، والشراكات والتعاون للوصول إلى المبدأ الشامل المتمثل في "عدم ترك أي احد

خلف الركب".       ي

 وعلى الرغم من أن نتائج هذه الدراسة ال تهدف إلى أن تكون بمثابة تقييم ألنشطة األعمال
 المتعلقة باأللغام التي تم إجراؤها، إال أنها تعدًّ مرجعًا فعاالً لتسليط الضوء على قيمة الربط
 بين التنمية المستدامة واألعمال المتعلقة باأللغام كأجندات تعزز بعضها بعضاً عبر الدورة
الكاملة لبرنامج األعمال المتعلقة باأللغام: من التخطيط وصواًل إلى المراقبة والتقييم.        ي

 تستند الدراسة إلى منشورين سابقين: الدراسة المشتركة لمركز جنيف الدولي ألنشطة إزالة
 األلغام لألغراض اإلنسانية                وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي              تحت عنوان
،8 المستدامة"  التنمية  وأهداف  باأللغام  المتعلقة  األعمال  الركب:  أحد خلف  أي  ترك   "عدم 
كينغزلندن وكلية  إزالة األلغام لألغراض الإنسانية  الدولي ألنشطة            ودراسة مركز جنيف 
"التأثير عنوان  تحت  التجريبية  السالم          ألبحاث  الدولي  ستوكهولم  ومعهد   ز      

االجتماعي واالقتصادي لأللغام المضادة للمركبات في أنغوال"9.        ي

"عدم ترك أي احد خلف الركب: األعمال المتعلقة باأللغام وأهداف التنمية المستدامة"
 أجريت دراسة مركز جنيف الدولي ألنشطة إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية وبرنامج األمم
التنمية وأهداف  باأللغام  المتعلقة  األعمال  بين  للروابط  أفضل  فهم  أجل  من  اإلنمائي   المتحدة 
 المستدامة. إذ خلصت هذه الدراسة إلى أن 12 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة مرتبطة ارتباًطا
 مباشًرا باألعمال المتعلقة باأللغام باإلضافة إلى روابط غير مباشرة مع أربعة أهداف أخرى من

أهداف التنمية المستدامة.        ي

"التأثير االجتماعي واالقتصادي لأللغام المضادة للمركبات في أنغوال"
الدولي ألنشطة إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية التجريبية لمركز جنيف  الدراسة   استخدمت 
 وكلية كينغز لندن          ومعهد ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم           أهداف التنمية
المضادة باأللغام  للتلوث  واالقتصادي  االجتماعي  التأثير  لتوضيح  تحليلي  كإطار   المستدامة 
 للمركبات                 في أنغوال وفوائد إزالتها على التنمية المستدامة. كانت هذه الدراسة قادرة
 على عرض التأثير الجذري للتلوث باأللغام على البنية التحتية الزراعية والوصول إلى الخدمات
 األساسية. عالوة على ذلك، أكدت دراسة الحالة األنغولية على فوائد إزالة األلغام عبر طيف

أهداف التنمية المستدامة10.    ي

الغرض والمنهجية
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 بناًء على نتائج هذه الجهود البحثية السابقة ، فإن هذه الدراسة هي األولى من نوعها التي
باأللغام في األردن. المتعلقة  المستدامة ألنشطة األعمال  التنمية  لنتائج          تضع خرائط شاملة 

ي

الوثائقي التحليل  بين  البحث  جمع  الصلة،  ذات  المعلومات  جميع  على  الحصول  أجل   من 
 والبحوث الميدانية، بما في ذلك المراقبة الميدانية والمقابالت المنظمة وغير المنظمة 11 مع

أصحاب المصلحة الرئيسيين.        ي

 تم تعديل خطة البحث األولية بسبب قيود التنقل الناجمة عن جائحة كورونا                    على
 وجه التحديد، تم إلغاء مهمة البحث الميداني، وتمت مقارنة البيانات األولية التي تم جمعها
 في خالل الزيارة الميدانية بشكل أساسي مع البيانات الثانوية ومصادر المنشورات12.  لهذا
أصحاب مع  بعد  عن  والتبادالت  المكتبي  التحليل  على  الغالب  في  البحث  اعتمد   السبب، 

المصلحة الرئيسيين.        ي

الوثائقي والتحليل  المتاحة  اإلحصاءات  مع  المقابالت  من  األولية  البيانات  مقارنة   تمت 
 لمختلف التقارير الرسمية ، بما في ذلك تلك التي قدمتها الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة
الهيئة التي تم تطهيرها باستخدام وثائق   التأهيل         . تم استكمال تحليل حقول األلغام 
لتوضيح الصناعية  األقمار  بتحليل صور  التأهيل           وإعادة  األلغام  إلزالة   الوطنية 

التغيير اإلنمائي بعد تحرير األراضي الملوثة سابقًا.        ي

 كما جرى تحليل المعلومات التي تم جمعها باستخدام أهداف التنمية المستدامة كإطار تحليلي
في المالحظات  تركزت  باأللغام.  المتعلقة  األعمال  ألنشطة  المستدامة  التنمية  نتائج   لتحديد 
 المجاالت المدروسة على األبعاد الخمسة الحاسمة في خطة العام 2030: الناس، واالزدهار،

واألرض، والشراكة، والسالم13.        ي

الغرض والمنهجية
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المقدمة

 األعمال المتعلقة 
باأللغام في األردن
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وإنتاج وتخزين  استخدام  حظر  معاهدة  إلى  انضمامها  على  عاًما  عشر  خمسة  مضّي   بعد 
 ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام، أعلنت المملكة األردنية الهاشمية استكمال

التزاماتها بموجب المادة 5 من المعاهدة في عام 142012.        ي

 كان تلوث األلغام في األردن ناتًجا عن تقسيم فلسطين في العام 1948، والصراع العربي
مع والمواجهة   ،1970 عام  األهلية  والحرب   ، 1967و1969  عاَمي  بين   اإلسرائيلي 
للسيطرة الخاضعة  المناطق  في  الغالب  في  التلوث  هذا  تمركز   .1975 العام  في   سوريا15 
بشكل تأثرت  التي  الثالث  والمناطق  وسوريا.  إسرائيل  مع  الحدود  من  بالقرب   العسكرية 
 رئيسي: 1) الحدود الشمالية مع سوريا (الجزء الغربي بشكل أساسي) ، 2) وادي األردن
الواقعة بين المنطقة   (3 الميت إلى الحدود السورية ، و  للبحر   الممتد من الطرف الشمالي 

العقبة والطرف الجنوبي للبحر الميت16.        ي

ي من  بأكثر  البداية  في  األردنية  األراضي  في  األرضية  لأللغام  اإلجمالي  العدد   قُدر 
 300000 17. وبحلول العام 2012 ، تمت إزالة 279000 لغم أرضي من 500 حقل ألغام،
60 مليون متر يبلغ مجموعها حوالى   مما أدى إلى تطهير مساحات شاسعة من األراضي 

مربع18.ي

القابلة الحرب  ومخلّفات  األرضية  األلغام  على  األول  المقام  في  األردن  تلّوث   اقتصر 
معظم كانت  العنقودية19.  الذخائر  مخلفات  من  معروف  تلوث  يوجد  ال  بينما   لإلنفجار، 
في ووضعت  للمركبات،  مضادة  وألغام  لألفراد  مضادة  ألغام  عن  عبارة  األرضية   األلغام 
 "مجموعات" على صفوف متعرجة20. أفادت المملكة األردنية بأنه لم يتم استخدام أي ألغام

مجزأة أو كيميائية أو مفخخة، سواء كانت حقول ألغام غير ُمعلّمة أو متناثرة 21.ي

المسلّحة القوات  قبل  من  البالد  أنحاء  جميع  في  مزروعة  األرضية  األلغام  ألّن   نظًرا 
 األردنيةت         أو جيش الدفاع اإلسرائيلي، فقد جرى االحتفاظ بسجالت وخرائط عسكرية
 دقيقة إلى حد ما. احتفظت القوات المسلحة األردنية بجميع السجالت األصلية، بما في ذلك
الممتدة للفترة  التخطيط األساسية  الموقع والعدد والنوع والمعايير وخرائط   معلومات حول 
 ما بين 1948و1993. 22  قدّمت سجالت الموقع واألنماط األصليّة هذه نقطة انطالق سليمة
المسلحة للقوات  التابع  الملكي  الهندسة  سالح  بدأ  عندما  التلوث  مشكلة  ونطاق  حجم    لفهم 

األردنية أنشطة التطهير في العام 1993.        ي

المقدمة - األعمال المتعلقة باأللغام في األردن

(JAF)
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 FIGURE 3  MINEFIELD CLEARANCE MAP OF JORDAN  
AS OF DECEMBER 2020خريطة تطهير حقول األلغام في األردن اعتباًرا من كانون األول / ديسمبر 

2020
الصورة رقم 3 

المقدمة - األعمال المتعلقة باأللغام في األردن

المصدر: الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل
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البيانات قاعدة  دقة  وتأثرت  عقود  أربعة  من  أكثر  السجالت  عمر  كان  فقد  ذلك،   ومع 
 بالفيضانات، مما أدى إلى احتمال تحول التربة السطحية وكذلك تآكل العالمات. باإلضافة
 إلى التغير المحتمل لمكان األلغام، كانت هناك قضايا تتعلق بحفظ السجالت23، بما في ذلك

الرسومات الغامضة لحقول األلغام القديمة واستخدام نظام رسم خرائط قديم24.ي

                                  تّمت إزالة األلغام من قبل اثنين من المشغلين الرئيسيين: سالح الهندسة الملك
المساعدات الشعبية  النرويجية           25.ر

للقوات التابع  الملكي  الهندسة  البدء في إزالة األلغام من قبل سالح   تم 
المسلحة األردنية.        ي

التأهيل وإعادة  األلغام  إلزالة  الوطنية  الهيئة  تأسيس                   تم 
باأللغام، المتعلقة  لألعمال  أردنية  وطنية  سلطة  باعتبارها   يسييسسي 
 وهي مسؤولة عن جمع األموال وتنسيق جميع جهود األعمال المتعلقة
الجودة وضمان  والتنظيم  االعتماد  ذلك  في  بما  البالد،  في   باأللغام 

 لمنظمات األعمال المتعلقة باأللغام 26.        ي

 يجري سالح الهندسة الملكي استقصاًء جديدًا للتأكد من دقة السجالت
طول على  جديدة  مناطق  تشمل  األلغام  إلزالة  وطنية  خطة   ولتطوير 

الحدود الغربية27.        ي

 يصدر جاللة الملك عبد هللا مرسوًما ملكيًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة
الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل28.        ي

لألفراد، مضاداً  أرضياً  لغماً   92.342 البالغ  مخزونه  األردن   يدّمر 
امتثاالً للمادة 4 من معاهدة حظر األلغام المضادة لألفراد29.        يي

 حصل األردن على حق الوصول إلى الخرائط والسجالت اإلسرائيلية
العقبة من   - األردنية  األراضي  في  الموجودة  األلغام  بحقول   الخاصة 
التلوث من  المائة  في   24 من  يقارب  ما  والتي شكلت   - الباقورة   إلى 

الوطني30.        ي
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جمعية التأهيل         وإعادة  األلغام  إلزالة  الوطنية  الهيئة   تدعو 
 المساعدات الشعبية  النرويجية          للمساعدة في إزالة األلغام في
األرضية باأللغام  المتعلقة  التحديثية  للتعديالت  مسح  وإجراء                             األردن 
           .بحيث يجمع مسح التعديالت التحديثية المتعلقة باأللغام األرضية
خالل من  الصلة  ذات  البيانات  ويجمع  والتنموية  التشغيلية  النهج    بين 

تقييم تأثير المهمة31.        ي

يتم استكمال مسح التعديالت التحديثية المتعلقة باأللغام األرضية  
      بتقييم تقني لتأكيد وتنسيق السجالت والمعلومات المتاحة.        ي 

5 من معاهدة حظر للمادّة  النهائي  الموعد  لتمديد   يتقدّم األردن بطلب 
وقتًا الشمالية  الحدود  تطهير  يستغرق  حيث  لألفراد،  المضادة   األلغام 

  أطول مما هو مخطط له32.        ي

 أكمل األردن تطهير وادي األردن وأسس مشروع وادي األردن ألخذ
 العينات والتحقق منها، من أجل إجراءات ما بعد التطهير في كل من

وادي األردن وعلى طول الحدود الشمالية33.ي

 تبدأ الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل           بإجراء مسح
غير تقني ومسح سطحي لمخلفات الحرب القابلة لإلنفجار          34.ي

 يعلن األردن عن استكمال التزاماته بموجب المادة الخامسة من معاهدة
 حظر األلغام المضادة لألفراد              ويقدم إعالن استكمال تنفيذ

المادة 5 في كانون األول (ديسمبر) 352012.ي

حاليا توجد  ال  منها.  والتحقق  العينات  أخذ  مشروع  من  االنتهاء   تم 
مناطق متبقية بها ألغام أرضية مؤكدة أو مشتبه بها36.        ي
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 مساهمة األعمال المتعلقة
 باأللغام في أهداف التنمية

المستدامة في األردن
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 بالنظر إلى أّن معظم حقول األلغام وضعت في مناطق محظورة على طول الحدود األردنية،
أّن الملوثة قليلة السكان وتمثّل نشاًطا اقتصاديًا ضئياًل. وبهذا المعنى، يقدّر   كانت المناطق 
 حوالى 8 في المائة من السكان قد تأثروا باأللغام37. وبالتالي، ظل عدد الضحايا منخفًضا ولم
 يُنظر إلى األعمال المتعلقة باأللغام على أنها عامل تمكين مباشر للتخفيف من حدة الفقر38.
للتنمية االقتصادية في الماضي لديها إمكانات  ومع ذلك، فإن المناطق التي لم تكن أساسية 

كبيرة لتصبح منتجة للغاية بعد إزالة األلغام.ي

تأثير في  التفكير  ناحية  من  فقط  ليس  األجل،  طويل  منظور  من  ذلك  مع  األردن   تعامل 
 التلوث ولكن أيًضا في الفوائد المحتملة على المدى المتوسط والطويل للقدرة على استخدام
للفوائد خاًصا  اهتماًما  األردنية  الحكومة  أولت  إليها.  الوصول  يتعذر  التي   األراضي 
 االجتماعية واالقتصادية إلزالة األلغام واعتبرت تلوث األلغام قضية إنسانية وتنموية على
 حد سواء ، معترفةَ أّن إزالة األلغام واحد من أهّم الدوافع الرئيسية لتحفيز التنمية في المناطق
 المتضررة39. كما ظهرت إزالة األلغام كمساهم في برنامج التحول االجتماعي واالقتصادي

 للبلد وفي تحقيق األهداف40 اإلنمائية لأللفية  في العديد من المحافظات الرئيسية41.ي

 تماشياً مع نهج األمن البشري، الذي يسعى إلى تحرير الناس من "الخوف" و "العوز"42 ،
 تدعو خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى وضع استراتيجيات تؤدي إلى مجتمعات أكثر
 مرونة حيث يكون الناس في أمان ومحميون من االضطرابات المفاجئة في حياتهم اليومية ،

مما يمكنهم من متابعة آفاقهم التنموية43.ي

في الموجودة  األخرى  والتنموية  اإلنسانية  الجهود  مع  باأللغام  المتعلقة  األعمال   تتفاعل 
 األماكن المتأثرة باأللغام، األمر الذي يساهم في تعزيز هذه الجهود. لذلك، يكشف هذا التقييم
 نتائج أنشطة األعمال المتعلقة باأللغام وينظمها إلى جانب الفئات التالية من تدخالت األعمال
 المتعلقة باأللغام: 1) تحرير األراضي ، 2) مساعدة الضحايا ، 3) التوعية بمخاطر الذخائر
والمواد المتفجرة ، 4) تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي ، 5) الشراكات والتعاون.ي

المقدمة - األعمال المتعلقة باأللغام في األردن
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 يشير تحرير األرض إلى عملية تطبيق "كل الجهود المعقولة"44 لتحديد وتعريف
45 من خالل متفجرة        ومواد  ذخائر  في وجود  اشتباه  أو   وإزالة كل وجود 

المسح غير التقني و / أو المسح التقني و/ أو التطهير46.         يي

من الحدّ  إلى  األراضي  تحرير  يسعى  آمنة،  مادية  معيشية  بيئات  إنشاء  إعادة  خالل   من 
سبيل على   ، يتعلق  فيما   ، والتنمية  االقتصادي  النشاط  تقيد  التي  العوائق  وإزالة   الخسائر 

المثال ، بالوصول إلى الموارد الطبيعية واستغالل األراضي الصالحة للزراعة.        ي

 إّن تحرير األراضي، الهادف إلى تقليل الخسائر التي تتسبب بها الذخائروالمواد المتفجرة،
المستدامة، التنمية  أهداف  في  باأللغام  المتعلقة  األعمال  لتعميم  المباشرة  الدخول  نقطة   هو 
 وخاصة الهدف 16، المقصد 16.1 منها، وللتركيز على الحد بشكل كبير من جميع أشكال

العنف ومعدالت الوفيات ذات الصلة.        ي

تأثيره أّن  السكان، إال  قليلة  الرغم من أن تلوث األلغام في األردن يتركز في مناطق   على 
 االجتماعي واالقتصادي األوسع نطاقاً قد تضخم بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني والحاجة
للزراعة، الصالحة  األراضي  توافر  محدودية  بسبب  وكذلك  اإلسكان،  لمساحات   المتزايدة 
من المجتمعات األكثر تضرراً  المياه47. عالوة على ذلك، تشّكل بعض  احتياطيات   وضآلة 
        األلغام "جيوبًا للفقر"48، وبالتالي كان لتحرير األراضي تأثيًرا اجتماعيًا  واقتصاديًا كبيًرا49.

ي

تحرير التقييم مدى مساهمة  يحلل   ، رئيسية  مناطق  في ثالث  تتركز  األلغام  أّن حقول   بما 
)1 هذه:  الثالثة  الحالة  دراسة  مناطق  في  المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  في   األراضي 

الحدود الشمالية ، 2) وادي األردن ، و 3) العقبة.        ي

تحرير األراضي
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 كانت حقول األلغام التي تحتوي على ألغام مضادة لألفراد52 ومضادة للمركبات53 قريبة جدًا
الحدود الزراعية تجري على طول معظم  بالسكان. وكانت األنشطة  المأهولة  المناطق   من 
 داخل المناطق التي يسيطر عليها الجيش، ولكنّها أضَحت غير قابلة لإلستخدام بسبب حقول
الرسمية الحدود  طول  على  األلغام  حقول  أصبحت  وكذلك،  األردني.  الجانب  على   األلغام 

   حدودًا فعلية54.ي

الحدود الشمالية

 كانت الحدود الشمالية مع سوريا، والتي تحتوي على حوالي 136000 لغًما أرضيًا50، آخر
طول على  األلغام  لحقول  كانت   .2012 العام  في  األردن  في  تطهيرها  يتم  ملوثة   منطقة 
 الحدود قيمة استراتيجية ، حيث أنها كانت بمثابة منطقة عازلة واعتبرت أيًضا أداة وقائية

مهمة ضد تهريب المواشي51 على نطاق واسع.  ي

خريطة تطهير حقول األلغام في الحدود الشمالية الصورة رقم 6 

تحرير األراضي

المصدر: الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل
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تسهيل التنقل اآلمن
 على الرغم من تعرض حوالي 50.000 مدني لخطر التلوث باأللغام في هذه المنطقة 55، إال أّن
 عدد المستفيدين يعتبر أعلى من ذلك بكثير، نظًرا للزيادة الكبيرة في عدد الالجئين السوريين

الذين يدخلون األردن ويستقرون في هذه المنطقة في السنوات األخيرة.   ي

 منذ اندالع األزمة السورية قبل عقد من الزمن، ارتفع عدد الالجئين المسجلين بشكل كبير: من
 74،447 في كانون الثاني/ يناير 2013 إلى 657،287 في حزيران/يونيو 2020 56، حيث

استقر حوالي 45 في المائة منهم في المحافظات المتاخمة لسوريا: إربد والمفرق57.   ي

 تّم االنتهاء من جهود التحقق المبذولة من قبل الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل في
المنطقة في عام 2018 58 ولم يتم تسجيل أي حوادث منذ ذلك الحين. ففي ظل األزمة  هذه 
األثر يُعتبر   ، وسوريا60  األردن  بين  الرئيسية  النقل  عقدة59  المنطقة  هذه  واعتبار   اإلنسانية 

اإلنساني لتحرير األراضي في منطقة الحدود الشمالية كبيًرا للغاية.   ي

الهدف 10 من أهداف  ساهم تحرير األراضي في منطقة الحدود الشمالية بشكل مباشر في 
 التنمية المستدامة من خالل الحد من أوجه عدم المساواة وخاصة مقصد الهدف 10.7 بشأن

تسهيل الهجرة وتنقل األشخاص بشكل منظم وآمن ومنتظم ومسؤول.   ي

 وعالوة على ذلك، ساهم نزع السالح من الجانب األردني من الحدود في جهود بناء السالم
 بعد سنوات من الصراع والتوترات على طول المناطق الحدودية61 ، وهذا ما عّزز الهدف
 16 من أهداف التنمية المستدامة بشأن السالم والعدالة والمؤسسات القوية بشكٍل كبير. ومن
 خالل تعزيز التنقل اآلمن، ساهم تحرير األراضي أيًضا بشكل مباشر في تحقيق مقصد الهدف
 16.1 بشأن الحد من جميع أشكال العنف ومعدالت الوفيات ذات الصلة، والمساهمة في تحسين

الظروف األمنية وزيادة سالمة السكان الالجئين والمجتمعات المجاورة.   ي

تحرير األراضي
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الوصول الى الموارد الطبيعية

الوصول الى مياه الشرب والري 

السالم اتفاقيات  في  حاسماً  دوراً  لعبت  إذ   األردن،  في  ندرة  الموارد  أكثر  من  المياه   تعتبر 
 الموقعة مع الدول المجاورة. تعد المياه أيًضا موضوًعا للتعاون الدولي ومشاريع التنمية واسعة
ذلك، وعلى 63. ومع  المائية مع جيرانه  موارده  يتقاسم معظم  األردن  نظًرا ألن   ،62  النطاق 
 الرغم من كونه أحد أفقر 10 دول من حيث الموارد المائية لكل فرد ، 64 إال أّن 99 في المائة
   من األشخاص الذين يعيشون في األردن يحصلون حاليًا على خدمات مياه الشرب األساسية65.

ي

 من أجل توفير المياه للري الزراعي وألغراض االستهالك البشري ، يعتمد األردن على بنية
 تحتية واسعة إلمدادات المياه ، بما في ذلك سد الوحدة على نهر اليرموك ، الواقع في منطقة

الحدود الشمالية.   ي

سد الوحدة

اكتماله لضمان  األرض ضروريًا  تحرير  وكان   ،  2011 العام  في  الوحدة  سد  بناء   انتهى 
 والمرور اآلمن لعمال البناء. مّما ال شّك فيه أّن السد قد لعب دوًرا رئيسيًا في تقليل الحاجة
 إلى مياه الشرب وكذلك في تحسين رفاهية سكان المنطقة 66 باحتوائه على 110 مليون متر
 مكعب من المياه وسماحه برّي 30  ألف دونم 67 من األراضي وبتوفيره لـ 50 مليون متر

مكعب من مياه الشرب سنويًا.   ي

للطاقة كمصدر  أيًضا  السد  تصّور  تم  قد  أنّه  إال  بالكامل،  تتحقق  لم  الخطط  هذه  أّن   علًما 
البيئية لمنطقة النهر68. على  الكهربائية وعامل لتمكين السياحة من خالل تحسين الظروف 
 الرغم من أّن التحديث البيئي، ال سيما إعادة التحريج، يبدو جليًا في صور األقمار الصناعية
إحصاءات يجد  لم  الدراسة  بهذه  الخاص  البحث  أّن  إاّل  والثانية)،  األولى  (الصورتان   أدناه 
آفاق على  السورية  األهلية  الحرب  تأثيرات  عن  ناهيك  المنطقة.  لهذه  المتاحة   السياحة 

السياحة في المناطق الحدودية.   ي

تحرير األراضي
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المصدر: الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل

سد الوحدة في العام 2004

سد الوحدة في العام 2018

صور األقمار الصناعية لسد الوحدة الصورة رقم 7 

تحرير األراضي
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 ساهم تحرير األراضي بشكل مباشر في تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة بشأن
 المياه النظيفة والصرف الصحي، ومقصد الهدف 6.1 بشأن تحقيق وصول الجميع إلى مياه
التكلفة ، ومقصد الهدف 6.4 من خالل تقليل عدد األشخاص  الشرب المأمونة والميسورة 

الذين يعانون من ندرة المياه.ي

 يعتبر تحرير األراضي مساهًما غير مباشر في مقصد الهدف 6.5 الرامي إلى تنفيذ اإلدارة
 المتكاملة للموارد المائية من خالل التعاون العابر للحدود، اللجنة69 العليا األردنية السورية
بشأن مسبق  اتفاق  ووجود  اليرموك  لنهر  المحددة  للخصائص  نظًرا   ، المثال،  سبيل   على 
نهر وأكبر  األردن،  لنهر  الرئيسي  الرافد  هو  اليرموك  أن  وبما  المشتركة.  المياه   استخدام 
 فيه70، فقد نصت االتفاقية على بناء عدة سدود لتوفير المياه اإلضافية التي يحتاجها األردن،

والطاقة الكهربائية التي تحتاجها كلتا الدولتان71.ي

األردن في  الثاني  الرئيسي  للنهر  البيئية  بالتحسينات  الصلة  ذات  المستدامة  السياحة   ترتبط 
لتعزيز 8.9 بشأن وضع سياسات  الهدف  المستدامة ومقصد  التنمية  من أهداف   8  بالهدف 
في بالمياه  المتعلقة  البيئية  النظم  استعادة  بشأن   6.6 الهدف  ومقصد   ، المستدامة   السياحة 
لقرب نظًرا   ،  8.9 الهدف  مقصد  تعيق  قد  السورية  األهلية  الحرب  أّّن  إال   . النهر   منطقة 

المنطقة من الحدود والوضع األمني العام فيها.ي

األنشطة الزراعية

 أظهر مسح التعديالت التحديثية المتعلقة باأللغام األرضية          الذي أجرته الهيئة الوطنية
أّن  ، النرويجية                 الشعبية  المساعدات  التأهيل وجمعية  األلغام وإعادة   إلزالة 
 حزام األلغام على الحدود الشمالية يحجب حوالى 10.5 مليون متر مربع من األراضي ،
على مباشر  بشكل  ويؤثر  الحدودية  المجتمعات  في  والرعي  الزراعية  األنشطة  يعيق   مما 
البادية (مناطق شبه  63000 شخص72. وبالنظر إلى أن هذه المنطقة تتميز أيًضا بمراعي 
 صحراوية)، إال أّن الرعي البدوي وتحركات المواشي قد أعاقها التهديد الذي يشكله التلوث

باأللغام73.ي

تحرير األراضي

(LRS)
NCDR-NPA
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المناطق في  للزراعة  الصالحة  األراضي  نقص  بسبب  االنسداد  لهذا  السلبي  التأثير   تفاقم 
 المحيطة. إذ أفاد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أنه نتيجة لمشروع تطهير الحدود الشمالية
 2009 - 2011 ، تّم استرجاع ما يقارب سبعة ماليين متر مربع من األراضي الخصبة إلى

أصحابها األصليين74.ي

بلدة جابر األردنية، شباط / فبراير 2020

الحدود منطقة  طول  على  للزراعة  الصالحة  الحقول  إلى  الوصول  نطاق  توسيع  خالل   من 
 الشمالية ، مّكن تحرير األراضي كل من الزراعة األسرية الصغيرة وأنشطة الرعي. وهذا ما
 سمح بدوره في زراعة األشجار المثمرة المروية في المناطق الغربية الوسطى، وكذلك زراعة

القمح والخضروات المروية وأشجار الفاكهة في ما تبقّى منها75.ي

التنمية أهداف  من   2 الهدف  في  مباشًرا  مساهًما  األراضي  تحرير  يعدّ  السياق،  هذا   في 
التغذية وتحسين  الغذائي  األمن  وتحقيق  الجوع  على  القضاء  على  يركز  الذي   المستدامة، 
 والزراعة المستدامة. كما وساهم على وجه التحديد فيمقصد الهدف 2.3 المتعلق باإلنتاجية
 الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية والمزارعين األسريين والرعاة ، فضالً عن الوصول
  اآلمن إلى األرض. وكذلك كان لتحرير األرض تأثيًرا إيجابيًا من ناحية مقصد الهدف 2.4
النظم على  الحفاظ  في  وتساعد  اإلنتاجية  تزيد  التي  المستدامة  الغذائي  اإلنتاج  أنظمة   على 

البيئية.ي

 بالنظر إلى دوره كعامل تمكين لألنشطة اإلنتاجية المحلية الرئيسية ، يرتبط تحرير األراضي
 أيًضا بالهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء الفقر بجميع أشكاله، ال سيّما مقاصد
ذلك في  بما  الموارد،  إلى  والوصول  المدقع  الفقر  يعالجان  اللذان  منه   1.4 و   1.1  األهداف 

األراضي.ي

تحرير األراضي
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النمو االقتصادي المستدام والبنية التحتية

التجارة مناطق  ذلك  في  بما  وتجارية،  اقتصادية  مناطق  إنشاء  تم  األراضي،  تحرير   بعد 
الحرةي      76 حول مدينة المفرق والمنطقة الحدودية بين األردن وسوريا77.ي

 في العام 2006، تم افتتاح منطقة الملك الحسين بن طالل التنموية                  في المفرق،
مساحة تغطي  التي  المنطقة  هذه  كانت  جابر.  بلدة  ألغام  حقول  من  جدًا  قريبة  منطقة   في 
 21 كيلومتًرا مربعًا تعمل بمثابة مركز صناعي رئيسي ولوجستي منذ إنشائها78. استقطبت
 منطقة الملك الحسين بن طالل التنموية                  عدة مصانع، بقيمة استثمارية بلغت
إلى ذلك 270 مليون دينار أردني79، وخلقت أكثر من ألف فرصة عمل80. باإلضافة   نحو 
 ، ووفقًا للحكومة األردنية ، تضاعفت قيمة األرض ثالث مرات مع إنشاء مناطق التجارة

الحرة81.ي

وخلق التحتية  البنية  ببناء  سمحت  التي  االستثمارات  الحرة  التجارية  المناطق  إنشاء   عزز 
 فرص العمل82. ومن خالل إلغاء حظر الوصول إلى هذه األرض ، ساهم تحرير األراضي
وتعزيز  ، المرنة  التحتية  للبنية  المخصص  المستدامة  التنمية  أهداف  من   9 الهدف   في 
 التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز االبتكار، وال سيما مقصد الهدف 9.1 منه بشأن تطوير
التنمية االقتصادية، لدعم  الحدود  اإلقليمية وعبر  التحتية  البنية  بما في ذلك   ، التحتية   البنية 
والناتج العمالة  من  الصناعية  الحصة  ورفع  التصنيع  تعزيز  بشأن   9.2 الهدف   ومقصد 
إلى الصغيرة  المؤسسات  وصول  زيادة  بشأن   9.3 الهدف  ومقصد   ، اإلجمالي   المحلي 

سالسل القيمة واألسواق.ي

 باإلضافة إلى ذلك، نرى أّن خلق فرص عمل رسمية في منطقة ملوثة سابقًا، يرتبط ارتباًطا
 وثيقًا بالهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة بشأن العمل الالئق والنمو االقتصادي، ال سيما
 مقصد الهدف 8.1 منه بشأن الحفاظ على نمو دخل الفرد ، ومقصد الهدف 8.2 الذي يهدف
التكنولوجي واالرتقاء  التنويع  خالل  من  االقتصادية  اإلنتاجية  مستويات  أعلى  تحقيق   إلى 

واالبتكار.ي

 ومع ذلك ، يقر هذا البحث بأن التأثير المحتمل لألراضي المحررة، من حيث التجارة عبر
الحدود مع سوريا ، قد تأثر نتيجة للحرب.ي

تحرير األراضي

(FTZ)
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وادي األردن
 تشكل منطقة وادي األردن الحدود بين الضفة الشرقية والضفة الغربية وتعتبر "سلة الخبز"
التي المنطقة  هذه  في   1993 العام  في  كبير  بشكل  األلغام  إزالة  عمليات  بدأت   الوطنية. 
بشكل ترتكز  والتي  البالد  في  والمروية  للزراعة  الصالحة  األراضي  معظم  على   تحتوي 
 كبير على النشاط الزراعي83. علًما أن جهود إزالة األلغام المبكرة هذه قد حدثت قبل إنشاء
 المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام            ، إال أّن الهيئة الوطنية إلزالة األلغام

وإعادة التأهيل قد حّررت أكثر من 10 ماليين متر مربع في العام 842013.ي

المصدر: الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل

 خريطة تطهير حقول األلغام في وادي األردن اعتباًرا من كانون األول
/ديسمبر 2020

الصورة رقم 8 

تحرير األراضي

(IMAS)
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 قبل عام 1980، كانت البستنة محدودة للغاية، وكان المنتج يستهدف األسواق المحلية فقط.
هناك كانت  فقد  نادرة،  المياه  وإمدادات  محدودة  المملكة  في  الزراعية  األراضي  أن   وبما 
المحاصيل من أجل وإنتاج  الحديثة  الري  أنظمة  لتطوير  إلى مزيد من االستثمارات   حاجة 

دخول السوق العالمية.ي

 تشرف سلطة وادي األردن على نظام جماعي إلدارة المياه، مع مستويات85 إنتاجية للمياه
 أعلى بكثير من تلك الموجودة في المرتفعات، ويتم بذلك حصاد معظم محاصيل الخضروات
 في غير موسمها86. يعتبر إنتاج الخضار في غير موسمها، والتي يتم إنتاجها بشكل أساسي
بفترة مقارنةً  الصادرات،  خالل  من  خاصة  أعلى  مضافة  قيمة  يدر  عمالً  المرتفعات،   في 

الصيف87.ي

 نظًرا لندرة المياه في جميع أنحاء البالد88 وحقيقة أن األراضي الصالحة للزراعة في األردن
في كبيًرا  دوًرا  األردن  وادي  في  األراضي  تحرير  لعب  قد  فقط،  المائة89  في   18.5  تبلغ 
 زيادة األنشطة الزراعية حيث تنتشر الصناعة الزراعية المكثفة وتُزرع مجموعة واسعة من

الخضار والفواكه90.ي

 لم تكن األراضي الملوثة متاحة لالستخدام المدني؛ أّما اآلن فيمكن الوصول إلى ما حوالى
قبل من  مملوكة  أنّها  أو  األردن  وادي  في  تطهيرها  تم  التي  األراضي  من  المائة  في   80 
 السكان المحليين91. قدّر مسح التعديالت التحديثية المتعلقة باأللغام األرضية في العام 2006
الدخل من  األقل  على  إضافية  المائة  في   25 تجلب  أن  يمكن  الخصبة  األراضي  زيادة   أن 

لألسرة المتوسطة92.ي

ليست المحلي اإلجمالي            الناتج  المحلية في  الزراعة  الرغم من أن مساهمة   على 
الغذائية األردنية93، إال الرئيسي في اإلمدادات  المساهم  ليست  أنّها  الرغم من   كبيرة وعلى 
 أنّها توفر موارد مهمة للمجتمعات المحلية، وتعزز العمالة الريفية، وتشّكل مصدًرا للعملة
 الصعبة من التصدير المرتفع للخضار والفواكه94. يوظف القطاع حوالى 3.5 في المائة من
 القوى العاملة95 النشطة ويولد 17 في المائة من الصادرات96. إذ تجدر اإلشارة إلى أّن فقراء

الريف، على وجه الخصوص ، يعتمدون بشكل كبير على الزراعة97.ي

تحرير األراضي

(GDP)
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الوصول إلى الموارد الطبيعية

الموارد الطبيعية واستخراجها على األعمال المتعلقة بالوصول إلى   تعتمد بعض المشاريع 
المتعلقة باأللغام ليتم تطويرها أو إنشائها بشكل كامل وبطريقة عملية وآمنة98.ي

بالبوتاسيوم حول الغنية  التربة  1988 للوصول إلى  العام  المبكرة في  التطهير   بُذلت جهود 
 البحر الميت، في منطقة تخضع للمراقبة العسكرية، ولكن يُسمح فيها99 باألنشطة الصناعية.
من المزيد  تطوير  تم  بينما   1982 عام  في   100 العربية         البوتاس  بناء شركة   انتهى 
توظيف جانب  إلى  وقت الحق.  في  التحتية  والبنى  الصناعية  والمباني  والمنشآت   الخنادق 
العام  أكثر من 2000 شخص وتحقيق أرباح صافية بقيمة 151.7 مليون دينار أردني في 
العالم102 للبوتاس في جميع أنحاء  العربية ثامن أكبر منتج  البوتاس   1012019 ، تعد شركة 

والمنتج الوحيد للبوتاس في العالم العربي103.ي

مدخل شركة البوتاس العربية أمام صرح الشهيد

تحرير األراضي

(APC)
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في الري  أنظمة  وإنشاء  المياه  مشاريع  لتنفيذ  اآلمن  الوصول  األراضي  تحرير  عزز   كما 
و  1993 عامي  بين  الكرامة  بسد  المحيطة  المنطقة  تطهير  تم  المثال،  سبيل  على   المنطقة. 
 1999، مع إعادة تطهير أخرى في العام 2009. بدأت أعمال البناء في العام 1994. يوفر
 الّسد حوالى 2400 متر مكعّب من المياه للّسكان المحليّين على أساس يومي، ويسمح بزراعة
 أكثر من 50000 هكتار من األراضي104. ومع ذلك، فقد شكك بعض الخبراء في مدى التأثير

اإليجابي لهذا السد بسبب التحديات التي تواجه جمع المياه105.ي

 من خالل تمكين شركة البوتاس العربية            وإنشائها وتشغيلها، ساهم تحرير األراضي في
 تحقيق الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة بشأن التصنيع المستدام، السيما مقصد الهدف
الهدف 9.2 بشأن التنمية االقتصادية ، ومقصد  البنية التحتية عالية الجودة لدعم   9.1 بشأن 
 زيادة حصة الصناعة من العمالة والناتج المحلي اإلجمالي، ومقصد الهدف 9.3 بشأن تحديث

البنية التحتية لجعلها مستدامة.ي

النمو بشأن  المستدامة  التنمية  أهداف  من   8 الهدف  تحقيق  في  األراضي  تحرير  ساهم   كما 
باإلنتاجية االقتصادية من المتعلق   8.2 الهدف  مقصد  المنتج، وال سيما   االقتصادي والعمل 
ما في  المنتجة.  بالعمالة  المتعلق   8.5 الهدف  ومقصد  والتنويع  التكنولوجي  التحديث   خالل 
 يتعلق باالستخدام الفعال للموارد الطبيعية ، يرتبط تحرير األراضي بالهدف 12 من أهداف
 التنمية المستدامة بشأن أنماط اإلنتاج المستدامة ومقصد الهدف 12.2 بشأن اإلدارة المستدامة
 للموارد الطبيعية ، وكذلك الهدف 6 بشأن اإلدارة المستدامة للمياه، ومقصد الهدف 6.1 بشأن

الحصول على المياه، و مقصد الهدف 6.4 بشأن زيادة كفاءة استخدام المياه.ي

األنشطة الزراعية

األمن الغذائي والزراعة على نطاق صغير

 هناك العديد من األمثلة على مزارع الفاكهة والخضروات التي تم إنشاؤها أو إعادة إنشائها في
 جميع أنحاء وادي األردن بمجرد إعادة األرض إلى أصحابها األصليين106. ويشمل ذلك أيًضا
 الجزء الشمالي الغربي من الوادي (الشونة الشمالية) ، الذي يُعتبر من أكثر المناطق فقًرا في

األردن107.ي

باأللغام المتعلقة  األعمال  أتاحت  للزراعة وتحريرها،  الصالحة  األراضي  تطهير   من خالل 
إنشاء عن  األسريين، فضالً  المزارعين  لصغار  والمروية  الخصبة  األراضي  إلى   الوصول 

صناعات زراعية جديدة مربحة للغاية ، مثل زراعة التمور.ي

تحرير األراضي
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الزراعة مساحة  السريع، سواء من حيث  للنمو  واتجاًها  نسبيًا  جديدة  الحصاد صنعة   يمثل 
 واإلنتاج108 أو فيما يتعلق بتوليد109 الدخل. باإلضافة إلى ذلك ، تتميز التمور بسلسلة إنتاج
 قصيرة وإنتاجيتها المائية110 من بين أعلى المعدالت111. إذ تجدر اإلشارة إلى أّن القليل من

المحاصيل وأنظمة112 اإلنتاج األولي، يوفّر عوائد صافية إيجابية113.ي

 في السنوات األخيرة ، كانت هناك زيادة في عدد المزارع الصغيرة المملوكة لألسر. وتم
التمر التمور هذه مباشرة بعد تحرير األرض ، وكانت مزرعتًي  العديد من مزارع   إنشاء 

"المباركة" و"النخيل الذهبي" من بين أكبر مشاريع التنمية الزراعية.ي

مزرعة النخيل الذهبي

على واضح  مثال  هي  األردن  لنهر  الفيضية  السهول  على  الواقعة  الذهبي  النخيل   مزرعة 
إزالة بعد  مباشرة   ،1999 العام  في  المزرعة  إنشاء  تم  لقد  الوادي.  في  األلغام  إزالة   تأثير 
في الكامل  اإلنتاج  إلى  الوصول  وتم  الملكي،  الهندسة  سالح  قبل  من  المنطقة  من   األلغام 
الذخائر غير أّن   إال  الحين،  ذلك  منذ  أي حوادث  تسجيل  يتم  لم  في حين   .2010114  العام 
 المنفجرة ألحقت الضرر باآلالت وفي بعض األحيان تم العثور على بعض األلغام معلقة في

األشجار115.ي

 تنتج هذه المزرعة أكثر من 100 طن من تمر املجدول و20 طنًا من تمور الربحي سنويًا،
 وتقوم بالتصدير إلى جميع أنحاء العالم منذ العام 1162006. تُعتبر تمور المجدول نوًعا من
اإلمكانيات أفضل  يوفر  وهذا  كاليفورنيا،  وفي  األردن  وادي  في  فقط  يُزرع  الذي   التّمور 

للتوسع إذ يبلغ ثمن الكيلوغرام الواحد حوالى 12 دوالًرا أمريكيًا117.ي

في الموظفون  يأتي  إذ  الذروة.  موسم  خالل  في  شخص   700 حوالى  المزرعة   توظف 
غالبيتهم من منطقة وادي األردن، األمر الذي يؤثر بشكل مباشر على التنمية المحلية118.ي

ساهمت األصليين،  للمالكين  المزروعة  غير  األراضي  وإعادة  الموارد  تحرير  خالل   من 
 األعمال المتعلقة باأللغام في تحقيق الهدف 1 من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء الفقر
ذلك في  بما   ، االقتصادية  الموارد  إلى  الوصول  بشأن ضمان   1.4 الهدف  مقصد   ال سيما 

األراضي.ي

تحرير األراضي
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المصدر: الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل

 مزرعة النخيل الذهبية في العام 2004

 مزرعة النخيل الذهبية في العام 2018

صور األقمار الصناعية لمزرعة النخيل الذهبية الصورة رقم 9 

تحرير األراضي
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 مزرعة النخيل الذهبية، شباط/فبراير 2020

أشجار النخيل في مزرعة النخيل الذهبية ، شباط/فبراير 2020

 نظًرا ألّن وادي األردن يمثل تركيًزا كبيًرا من األراضي المروية والقابلة للزراعة ، فقد تم
تحقيق في  ساهم  مما   ، الزراعية  لألغراض  الفور  على  تطهيرها  تم  التي  الحقول   استخدام 
الغذائي األمن  وتحقيق  الجوع  على  القضاء  بشأن  المستدامة  التنمية  أهداف  من   2  الهدف 
 وتعزيز الزراعة المستدامة. وبهذا المعنى، يكون تحرير األراضي قد ساهم في تحقيق مقصد
 الهدف 2.1 بشأن القضاء على الجوع ، ومقصد الهدف 2.3 بشأن اإلنتاجية الزراعية ودخل

تحرير األراضي
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 صغار منتجي األغذية ، بما في ذلك من خالل الوصول اآلمن إلى األراضي وفرص السوق،
 ومقصد الهدف 2.4 بشأن نظم اإلنتاج الغذائي المستدامة التي تعمل على تحسين جودة األرض

والتربة.ي

 أدّى تطوير مشاريع زراعية جديدة، أيًضا على مستوى األسرة، إلى دعم صغار المزارعين
 وتعزيز الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة بشأن النمو االقتصادي المستدام والعمل الالئق،
 ومقصد الهدف 8.2 بشأن تحقيق إنتاجية أعلى من خالل االبتكار والتركيز على القطاعات
 كثيفة العمالة، ومقصد الهدف 8.5 ذات الصلة بالعمالة المنتجة، من خالل خلق فرص عمل

محلية وتمكين البنية التحتية الجديدة والتحسينات للبنى التحتية القائمة.ي

 فيما يتعلق بجودة األراضي والتربة، تجدر اإلشارة إلى أن حقول األلغام السابقة قد ضربها
 الجفاف، وإلى مساهمة تحرير األراضي في تحقيق الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة
النظم ضمان  بشأن  منه   15.1 الهدف  مقصد  سيّما  وال  األراضي  تدهور  من  الحدّ   بشأن 
 اإليكولوجية األرضية والحفاظ عليها واستعادتها واستخدامها المستدام، و الهدف 15.3 بشأن
الهدف والجفاف، والهدف 6، مقصد  بالتصحر  المتأثرة  المتدهورة  األراضي  تربة   استعادة 
يتعلق بمشاركة سلطة وادي فيما  المياه  إدارة  المحلية في  المجتمعات   6.ب ، بشأن مشاركة 

األردن مع المزارعين المحليين.ي

الناتج المحلي اإلجمالي وال تزال هناك مخاوف هاًما في   نظًرا ألّن الزراعة ليست مساهماً 
 معقولة بشأن الموارد المائية المخّصصة للقطاع الزراعي، يمكن التشكيك في دعم الزراعة119.
الغذائي األمن  لتعزيز  األهمية  بالغ  أمر  المزارعين  صغار  إنتاجية  تحسين  فإن  ذلك،   ومع 
للعمالة ويوفر الرئيسي  المصدر  الزراعي هو  القطاع  إلى أن  بالنظر  الريفية ،  المناطق   في 
 الغذاء والدخل ، وهو األساس الذي تعتمد عليه العديد من األنشطة غير الزراعية  قبل وبعد

اإلنتاج120.ي

فوائد طويلة األجل المحاصيل، هناك  بتجارة  المرتبط  التأثير االقتصادي   لذلك، وإلى جانب 
 مثل تجديد األراضي، والتصنيع، وتطوير أنظمة الري المستدامة أو فرص العمل المحلية التي
 لها تأثير على الجودة الشاملة للحياة في المنطقة من خالل تعزيز التنمية المستدامة على نطاق

أوسع121.ي

تحرير األراضي
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النمو االقتصادي المستدام

السياحة المحلية المستدامة والحفاظ على التراث الثقافي

 تم تصنيف الموقع المعمداني (المغطس)122 ، الواقع في وادي األردن، كموقع تراث عالمي
 في العام 2015. يتضّمن الموقع هياكل أثرية من أصل روماني وبيزنطي تستعرض التقاليد
تّم اعتباره الموقع األصلي لمعمودية يسوع وخدمة يوحنا إذ   للمعمودية ؛   الثقافية والدينية 
قبل من  كبير  تقدير  موضع  فهو  وبالتالي  األقل،  على  البيزنطي123  العصر  منذ   المعمدان 

المؤمنين المسيحيين124.ي

 تّم االنتهاء من أنشطة إزالة األلغام في الموقع المعمداني والمنطقة المحيطة في العام 1997،
ذلك 2000. ومنذ  العام  الناس في  العامة من  أمام  بفتحها  ألغام والسماح  11 حقل   وتطهير 
السياحة خالل  من  المحلي  االقتصاد  في  هاماً  مساهماً  الديني  الموقع  هذا  أصبح   الحين، 
 المستدامة. باإلضافة إلى ذلك ، تبّرع مجلس أمناء هيئة موقع المغطس باألرض لبناء كنائس

جديدة125، مما يعّزز مكانة موقع المعمودية كمركز حج مسيحي.ي

 خريطة تطهير حقول األلغام في منطقة الموقع المعمداني اعتباًرا من كانون
األول/ ديسمبر 2020

الصورة رقم 10 

تحرير األراضي
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الذي األمر  سنويًا   سائح  يعادل  100.000  ما  إلى  بالتزايد حيث وصل  الزوار  عدد   بدأ 
 استوجب وضع خطط أخرى لتوسيع الموقع126. كان هناك اتجاه إيجابي من حيث الزوار،

حيث يزداد عدد الزوار بنسبة 28 في المائة سنويًا127، ومعظمهم من األجانب.ي

 يقدّم موقع المعمداني مثال قوي على  التأثير المباشر وغير المباشر لتحرير األراضي على
وديني تاريخي  إلى موقع  الوصول  الناس من  يمنع  باأللغام  التلوث  كان  المستدامة.   التنمية 
كمصدر واستغالله  وتطويره  عليه  للحفاظ  االستثمارات  من  المزيد  أعاق  ما  وهذا   فريد، 

للدخل.ي

كنيسة القديس يوحنا المعمدان للروم األرثوذكس المبنية حديثًا

في والمباشر  األساسي  المساهم  المعمداني  الموقع  في  األراضي  األلغام وتحرير  إزالة   تعدّ 
وخاصة المستدام،  االقتصادي  النمو  بشأن  المستدامة  التنمية  أهداف  من   8 الهدف   تحقيق 
الثقافة التي تخلق فرص العمل وتعزز  8.9 بشأن تعزيز السياحة المستدامة   مقصد الهدف 
المدن اآلمنة المستدامة بشأن  التنمية  أهداف  من   11 الهدف  المحلية وكذلك في   والمنتجات 
 والمستدامة ومقصد الهدف 11.4 بشأن تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على التراث الثقافي

العالمي.ي

تحرير األراضي
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العقبة
مناسب بشكل  مسيجة   ، عام  بشكل   ، األردن  من  الجنوبي  الجزء  في  األلغام  حقول   كانت 
 وتقع في مناطق خاضعة للسيطرة بالقرب من الحدود مع إسرائيل. كانت هذه المنطقة بالكاد
المياه. ندرة  بسبب  محدود  زراعي  نشاط  مع  رئيسي،  بشكل  وصحراوية  بالسكان   مأهولة 

كانت مدينة العقبة هي الوحيدة التي سجلت كثافة سكانية كبيرة128.ي

 بدأت إزالة األلغام بشكل كبير في العام 2006. ومنذ ذلك الحين، شهدت العقبة نمًوا سكانيًا
مهًما، من 110.500 نسمة في 2004 إلى 208.000 نسمة في 1292019.ي

 باعتبارها المدينة الساحلية الوحيدة في األردن، إّن العقبة مقّسمة إلى خمس "مناطق خاصة"
والمملكة إسرائيل  من  كل  حدود  على  تقع  األردني130.  االقتصاد  في  مهًما  دوًرا   وتلعب 
 العربية السعودية ، وتمتد أيًضا إلى المياه اإلقليمية لمصر، وتعتبر ذات إمكانات اقتصادية

عالية بفضل الخطط السياحية والتجارية والبنية التحتية المختلفة.ي

المصدر: الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل

 خريطة تطهير حقول األلغام في العقبة ووادي عربة اعتباًرا من كانون األولالصورة رقم 11 
/ ديسمبر 2020

تحرير األراضي
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فنادق حاليًا  وتستضيف  الخاصة  االقتصادية  العقبة  منطقة  داخل  المحّررة  األرض   تقع 
 وشققًا ومرسى. لذلك، ومن منظور واسع ، أفادت األعمال المتعلقة باأللغام مشاريع التنمية
 التجارية. والمستفيدون المباشرون ، في هذه الحالة بالذات، ينتمون إلى طبقة اقتصادية أعلى
 مقارنة بالمستفيدين العاديين في البلدان األخرى الموبوءة باأللغام، أو في مناطق أخرى تم

تطهيرها من األلغام في األردن131.ي

جذب إلى  الخاصة          االقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة  تهدف  واليتها،  من   كجزء 
المحلي العقبة  مجتمع  وازدهار  الحياة  نوعية  تعزيز  مع  والسياحية،  التجارية   االستثمارات 
 من خالل التنمية المستدامة132. لذلك، من المهّم تحليل مدى تيسير األعمال المتعلقة باأللغام

لالستثمارات من أجل التنمية المستدامة ونتائجها الملموسة.ي

النمو االقتصادي المستدام والتنوع البيولوجي

االبتكار والسياحة المستدامة

استقطبت البالد.  القتصاد  مهمة  وركيزة  النمو  سريع  قطاًعا  األردن  في   تُعتبرالسياحة 
 العقبة بعض االستثمارات المتعددة واسعة النطاق التي حولت المدينة الساحلية إلى منتجع.
 وبالتالي، في الفترة ما بين 2006 و 2019، زاد التوظيف في األنشطة السياحية في العقبة
بين مشاريع من  المائة134.  في   82.6 بنسبة  الفنادق  ونما عدد   ، المائة133  في   37.4  بنسبة 

البناء الضخمة الجديدة ، كانت إزالة األلغام ضرورية لتطوير مشروع أيال.ي

مشروع أيال

فيالق قبل  من   منها  األلغام  إزالة  تّمت  سابقة  عسكرية135  منطقة  في  أيال  مشروع   يقع 
 المهندسين الملكيين          وجمعية المساعدات الشعبية  النرويجية          في العام 2007،
لغم  19800 تطهير  تم  المجموع،  في    136  .2009 العام  في  المياه   مع مسح إضافي تحت 
اإلداري للمدير  وفقًا  القيمة"137.  "األراضي  من  مربع  متر  مليون   1.5 من  أكثر   وتحرير 
تجديد في  األلغام  إزالة  مساهمة  لكيفية  ممتاز  مثال  هو  المشروع  "هذا  فإن  أيال،   لمشروع 

منطقة، وتحويلها من عسكرية إلى مزدهرة"138.ي

تحرير األراضي
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مشروع أيال في 2012 مشروع أيال في 2020

أيال في العام 2004

صور األقمار الصناعية أليال الصورة رقم 12 

تحرير األراضي

المصدر: الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل
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حيث  ، والعام"139  الخاص  القطاعين  بين  إيجابية  "شراكة  أنّه  على  المشروع  تعريف   تم 
 ساهمت أيال أيًضا بأموال إلزالة األلغام وتأمين الحدود مع إسرائيل، نظًرا لحقيقة أن أبراج

المراقبة العسكرية مجاورة للمنتجع140.ي

بأبعاد141 تصميمه  تّم  بحيث  وفنادق.  وترفيهية  وتجارية  سكنيّة  مناطق  أيال  مشروع   يضّم 
 استدامة بيئية واضحة تسمح بتشغيل مراحل عديدة من المشروع  بواسطة الطاقة الشمسية

المنتجة في الموقع، وهو نهج مبتكر لكفاءة المياه وإعادة تدوير المياه الرمادية142.ي

الشقق والفنادق وميناء مشروع أيال، شباط / فبراير 2020

 في ما يتعلق بالطاقة الشمسية ، قام مشروع أيال ببناء محطة ألواح شمسية ضوئية بقدرة
 3.2 ميغاواط فوق قنوات143 المياه ، مما يوفر طاقة نظيفة تقلل من تكاليف الطاقة وتجعل

 المياه التي يتم ضخها إلى البحيرات الداخلية وملعب الجولف مستدامة ، مع نظام ري
مستدام ذاتيًا144.ي

تحرير األراضي
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ألواح شمسية وبرج مراقبة عسكري في المنطقة الحدودية، شباط / فبراير 2020

محطة ألواح شمسية فوق القنوات المائية، شباط / فبراير 2020

تحرير األراضي
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 بالنظر إلى التنوع البيولوجي كأصل رئيسي145، وبهدف جعل العقبة خياًرا146 سياحيًا صديقًا
االقتصادية العقبة  منطقة  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  دعم  البحري،  البيولوجي   للتنوع 
الشعاب حماية  لضمان  العقبة  في  البيئية  السياحة  تنمية  خطة147  تطوير  في   الخاصة 
وأنواع البجع  يصل  حيث  المهاجرة،  للطيور  كموقع  العقبة  ألهمية  نظًرا   المرجانية148. 
 الطيور األخرى إلى أيال ، فقد عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أيًضا مع الجمعية الملكية

لحماية الطبيعة فيما يتعلق بمركز مرصد العقبة للطيور149.ي

 يوظف المنتجع بشكل دائم حوالى 700 عامل ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد بمجرد فتح
 الميناء150. من أجل تدريب السكان المحليين وتزويدهم بالمهارات الالزمة للعمل في صناعة

السياحة ، أنشأت أيال أكاديمية مكارم151.ي

 كما هو موضح في دراسة الحالة لمشروع أيال، ساهمت إزالة األلغام في تحقيق الهدف 6
للمياه والصرف الصحي ، وال سيما المستدامة  المستدامة بشأن اإلدارة  التنمية  أهداف   من 
 مقصد الهدف 6.3 منه بشأن جودة المياه ، و مقصد الهدف 6.4 بشأن كفاءة استخدام المياه،
المستويات، ومقصد المياه على جميع  لموارد  المتكاملة  6.5 بشأن اإلدارة  الهدف   ومقصد 
بالحفاظ على يتعلق  فيما  بالمياه.  الصلة  اإليكولوجية ذات  النظم  استعادة  6.6 بشأن   الهدف 
التنمية أهداف  من   14 الهدف  تحقيق  في  أيًضا  األلغام  إزالة  ساهمت   ، البحرية   الموارد 
14.2 الهدف  مقصد  سيّما  وال  المستدامة  التنمية  أجل  من  البحر  استخدام  بشأن   المستدامة 
بشأن اإلدارة المستدامة للنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية لتجنب اآلثار السلبية الكبيرة.ي

بشأن المستدامة  التنمية  أهداف  7 من  للهدف  المشروع  يروج  النظيفة،  بالطاقة  يتعلق   فيما 
منه  7.3 و   7.2 و   7.1 االهداف  مقاصد  المستدامة وال سيما  الطاقة  إلى  الوصول   ضمان 
عززت ذلك،  إلى  باإلضافة  الطاقة.  وكفاءة  والحديثة  المتجددة  الطاقة  إلى  الوصول   بشأن 
االستهالك بشأن ضمان  المستدامة  التنمية  أهداف  من   12 الهدف  نحو  التقدم  األلغام   إزالة 
المستدامة التنمية  آثار  أدوات رصد  تطوير  بشأن  12.ب  الهدف  مقصد   المستدام وال سيما 

على السياحة المستدامة.ي

تحقق قد  المستدامة  التنمية  أهداف  من   8 الهدف  يكون  المنتجة،  العمالة  توفير  خالل    من 
 بشأن النمو االقتصادي المستدام ، وال سيما مقصد الهدف 8.1 منه بشأن النمو االقتصادي
 للفرد، ومقصد الهدف 8.3 بشأن األنشطة اإلنتاجية الموجهة نحو التنمية ، ومقصد الهدف
 8.4 بشأن كفاءة استهالك الموارد ، ومقصد الهدف 8.5 بشأن العمل الالئق، ومقصد الهدف

8.9 بشأن تعزيز السياحة المستدامة التي تخلق فرص عمل محلية.ي



68

 ومن خالل تحرير األراضي، ساهمت األعمال المتعلقة باأللغام أيًضا في تحقيق الهدف 9
 من أهداف التنمية المستدامة بشأن البنية التحتية المرنة وال سيما مقصد الهدف 9.1 بشأن

تطوير البنية التحتية المستدامة لدعم التنمية االقتصادية.ي

البنية التحتية االقتصادية واإلسكان

 توسعت العقبة باستمرار منذ أن أصبحت منطقة اقتصادية خاصة في العام 2001. وفي الوقت
 الحاضر ، لديها عدد من المساحات السكنية والتجارية والصناعية الهامة والمشاريع السياحية
 قيد اإلنشاء152. انعكاًسا لهذا التوسع، تم بناء 44 في المائة فقط من المباني في المدينة قبل عام

1990 153.ي

2007 عامي  بين  المائة  في   60.5 بنسبة  السنوي  األسرة  دخل  متوسط  ارتفع                     كما 
 و2017 154. وقد أدى نمو الدخل وفرص العمل المرتبطة به إلى جذب الهجرة الداخلية من

أجزاء مختلفة من األردن ، بما في ذلك القبائل البدوية155.ي

 نظًرا ألن المناطق الملغومة السابقة كانت متخلفة بشكل أساسي ، فقد وفرت األراضي التي تم
تحريرها أرًضا آمنة لتنمية اإلسكان على نطاق واسع استجابةً للنمو السكاني156.ي

تأجيل مشاريع اإلسكان تم  لطالما   لعب تحرير األرض دوًرا في اإلسكان والتحضر، حيث 
 هذه بسبب التلوث باأللغام157. بعد تحرير أكثر من 2.5 مليون متر مربع ، تم تنفيذ العديد من
 المشاريع السكنية، بما في ذلك مشروع إسكان الكرامة، ومشروع إسكان العبدلية ، ومشروع
الوحدات من  اآلالف  المشاريع  هذه  وفرت  القصبة.  إسكان  ومشروع   ، خزالن  تل   إسكان 

العائلية المبنية حديثًا ، باإلضافة إلى أنظمة الطرق والصرف الصحي158.ي

 كما دعمت إزالة األلغام توفير الطاقة النظيفة للعقبة. وفي كانون الثاني / يناير 2020 ، أكملت
 الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل              مسًحا تقنيًا وبدأت ببناء مزرعة األلواح
 الشمسية بعد يومين فقط159. ووفقًا للمهندس المسؤول، فإن "ضمان سالمة هذه األرض أمر
 أساسي ، نظًرا للحاجة الماسة إلى مشاريع الطاقة المتجددة نظًرا لندرة الموارد الطبيعية في

األردن"160.ي

تحرير األراضي

(NCDR)
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بدء بناء مزرعة األلواح الشمسية مباشرة بعد إعادة المسح التقني

المستدامة التنمية  أهداف  من   8 والهدف  باأللغام  المتعلقة  األعمال  بين  الروابط   ظهرت 
النمو استدامة  بشأن   8.1 الهدف  مقصد  ، وال سيما  االقتصادي  والنمو  الالئق  العمل   بشأن 
  االقتصادي للفرد، والهدف 11 بشأن المدن والمجتمعات المستدامة   ال سيما مقصد الهدف
تعزيز بشأن   11.3 الهدف  ومقصد   ، الالئق  السكن  على  الحصول  ضمان  بشأن   11.1 

التحضر المستدام.ي

 من خالل تمكين إنشاء مزرعة األلواح الشمسية، ساهمت إزالة األلغام في تحقيق الهدف 7
 من أهداف التنمية المستدامة بشأن ضمان الوصول إلى الطاقة المستدامة وال سيّما مقاصد

األهداف 7.1 و 7.2 و 7.3 بشأن الوصول إلى الطاقة المتجددة والحديثة وكفاءة الطاقة.ي

تحرير األراضي



تحرير األراضي70



71

   -  مساعدة الضحايا 

مساعدة الضحايا

2



1.3

1.4

1.5

1.b

4.5

2.3

5.1

3.8

3.c

8.3

8.5

72

المساواة في الحصول على التعليم 

إنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات 

دعم األنشطة اإلنتاجية وخلق فرص العمل الالئقة 
العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق 

الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية األساسية 
زيادة التمويل الصحي والقوى العاملة الصحية  

تنفيذ أنظمة وتدابير الحماية االجتماعية 
 الحقوق المتساوية في الموارد االقتصادية والوصول إلى 

الخدمات األساسية
تحسين المرونة وتقليل الضعف

إنشاء أطر سياسات مؤيدة للفقراء

مضاعفة اإلنتاجية الزراعية لصغار منتجي األغذية 

مساعدة الضحايا
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تم تبسيط صياغة أهداف التنمية المستدامة المذكورة أعاله ؛ يمكن االطالع على القائمة الكاملة لألهداف وأسمائها الرسمية على موقع األمم المتحدة
https://www.un.org/sustainabledevelopment/

اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع 
تكافؤ الفرص والحد من التفاوتات 

اعتماد سياسات الحماية االجتماعية 

الوصول الشامل إلى األماكن العامة 

تطوير المؤسسات المسؤولة 
صنع القرار الشامل والتشاركي والتمثيلي 

القوانين والسياسات غير التمييزية

 الوصول إلى الموارد من خالل التعاون بين الشمال 
 والجنوب والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون

الثالثي
تعزيز الدعم الدولي لبناء القدرات في البلدان النامية    

شراكة عالمية معززة من أجل التنمية المستدامة 
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المقدم والدعم  والراحة  واإلغاثة  المساعدات  جميع  إلى  الضحايا   تشير مساعدة 
الفورية والنفسية  الطبية  اآلثار  الحد من  بغرض  الناجين)  ذلك  في  (بما   للضحايا 

والطويلة األجل لصدماتهم161.ؤ

إلصابة جماعي  أو  فردي  بشكل  إما  تعرضوا  الذين  األشخاص  الضحايا   تشمل 
بحقوقهم كبير  ضرر  إلحاق  أو  اقتصادية  خسارة  أو  ونفسية  وعاطفية   جسدية 
مخلفات أو  األلغام  باستخدام  المتعلقة  اإلغفاالت  أو  األفعال  خالل  من   األساسية 
مباشر بشكل  المتضّررين  األفراد  الضحايا  تشمل  إذ  لالنفجار.  القابلة   الحرب 
القابلة الحرب  ومخلفات  األرضية  األلغام  من  المتضررة  والمجتمعات   وأسرهم 

لالنفجار162.ؤ

نتيجة ضرر  من  عانوا  الذين  األطفال  أو  النساء  أو  الرجال  إلى  الناجون   يشير 
انفجار لغم أو مخلفات الحرب القابلة لالنفجار أو الذخائر العنقودية163.ؤ

حالة و191  ناجٍ  و828  أرضية،  أللغام  ضحية   1019 األردن  سجلت   ،1948 العام   منذ 
 وفاة. بناًء على هذه األرقام ، تم تصنيف األردن كدولة تحوي الكثير من الناجين من األلغام
األرضية من قبل الدول األطراف في معاهدة حظر األلغام المضادة لألفراد               164.ب

 تم تقديم مساعدة الضحايا بشكل أساسي من قبل المؤسسات العسكرية مثل الخدمات الطبية
الخيرية الهاشمية  والجمعية  والدولية  الوطنية  الحكومية  غير  والمنظمات  األردنية   الملكية 
 لذوي االحتياجات الخاصة من العسكريين165، بدعم من عدة وزارات166 ومن الهيئة الوطنية

  إلزالة األلغام وإعادة التأهيل            .ي

 إن تعزيز دمج مساعدة الضحايا في األطر الوطنية األوسع نطاقا لإلعاقة أمر بالغ األهمية
 لضمان حقوق ضحايا األلغام على المدى الطويل، مع دعم احتياجاتهم أيضا بعد االنتهاء من

إزالة األلغام167.ي

مساعدة الضحايا

(APMBC)

(NCDR)
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 يخضع قطاع اإلعاقة األردني "لقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة" (20/2017). فمن
 أجل دمج القضايا المتعلقة بالناجين من األلغام في اإلستراتيجية الوطنية لإلعاقة ، تم إنشاء
األعلى المجلس  مظلة  تحت   ،2009 عام  في  والضحايا  الناجين  لمساعدة  توجيهية   لجنة 
 لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          168. ويتمثل دور الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة
 التأهيل             في دعم المنظمات في بناء القدرات لتقديم المساعدة ذات الصلة للناجين من

األلغام األرضية169.ي

المصدر: الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل،  تشرين األول/أكتوبر 2020
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الضحايا توجيه مساعدة  ينبغي   ، األساسية  اإلنسانية  للمبادئ170  وفقًا  تنفيذها  إلى   باإلضافة 
 من خالل اعتبارات عدم التمييز والمشاركة واإلدماج والنوع االجتماعي والتنوع ، من بين

مبادئ رئيسية أخرى171.ي

 إلى جانب توفير الرعاية الطبية الفورية وإعادة التأهيل ، تظل مساعدة الضحايا ضرورية
الفعالة المشاركة  ضمان  فإن  ذلك،  ومع  األلغام.  من  الناجين  من  أي  إغفال  عدم   لضمان 
 وإعادة اإلدماج االقتصادي واالجتماعي الكامل للناجين من األلغام كان أحد أبرز التحديات

في البلدان الموبوءة باأللغام172.ي

 ترتكز إعادة التأهيل الجسدي والوظيفي في صميم جهود مساعدة الضحايا لتلبية احتياجاتهم،
الموارد بسبب  تحديًا  يمثل  يزال  ال  القوية  اإلدماج  إعادة  أنظمة  تطوير  أّن  حين   في 

الالزمة173.ي

، لإلعاقة  الوطني  العمل  إطار  من  كجزء  الضحايا  لمساعدة  األردني  البرنامج  دمج   تم 
على بناًء   ، المساعدة  جودة  لتحسين  باأللغام  المتعلقة  لألعمال  محددة  موارد  استخدام   وتم 
إلزالة الوطنية  الهيئة  رّكزت  باأللغام174.  الموبوءة  األخرى  الدول  من  المستفادة   الدروس 
ملموس، بشكل  أسرهم175  وأفراد  المدنيين  الناجين  التأهيل            على   األلغام وإعادة 
 حيث تهتّم الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ذوي اإلعاقة باحتياجات األفراد العسكريين

والمحاربين القدامى176.ي

الهيئة قامت  األلغام،  لضحايا  الشاملة  المساعدة  لتقديم  الوطنية  القدرات  تعزيز  أجل   فمن 
 الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل              بجمع األموال من المركز الوطني لتأهيل

اصابات البتر177 ومركز األطراف الصناعية / التقويم في إربد178.ي

 باإلضافة إلى ذلك، ولضمان توفّر بيانات دقيقة حول ضحايا األلغام / مخلفات الحرب القابلة
لإلنفجار، قامت الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل بتحسين قاعدة البيانات الوطنية.
 وفي خالل الفترة الممتدة بين 2005و2009 ، أنشأت الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة
 التأهيل سجاًل وطنيًا 179 لضحايا األلغام ومخلفات الحرب القابلة لإلنفجار. في نيسان / أبريل
 2010، أجرت الهيئة المذكورة بالتعاون مع فيلق الناجين األردني، مسًحا لمراقبة الضحايا
 وتقييم180 االحتياجات حيث تلقى كل ناجٍ أردني تقريبًا زيارة منزلية. ومنذ ذلك الحين، يتّم
في بها  االضطالع  تم  التي  المتنوعة  المبادرات  إلى  بالنظر  سنويًا.  البيانات  قاعدة   تحديث 
من العديد  في  تساهم  باأللغام  المتعلقة  األعمال  أن  يبدو  الضحايا،  مساعدة  برنامج   إطار 

أهداف التنمية المستدامة.ي

مساعدة الضحايا

(NCDR)

(NCDR)
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بالحصول المتعلقة  التحديات  من  العديد  يواجهون  يزالون  ال  الناجين  أن  من  الرغم   على 
 الكامل على الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل طويلة األجل أو الدعم181
 النفسي واالجتماعي، إال أن جهود مساعدة الضحايا قد ساهمت بشكل مباشر في الهدف 3
3.8 الهدف  مقصد  سيّما  ال  والرفاهية،  الجيدة  الصحة  بشأن  المستدامة  التنمية  أهداف   من 
 بشأن التغطية الصحية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الجيدة ، ومقصد الهدف 3ج  بشأن

زيادة تمويل القوى العاملة الصحية وتدريبها وتوظيفها.ي

 إلى جانب تسهيل الوصول الشامل إلى خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك وصول النساء
 والفتيات والفتيان والرجال إلى إعادة التأهيل الجسدي أو النفسي، فضالً عن إعادة اإلدماج
بين المساواة  المستدامة بشأن  التنمية  من أهداف   5 الهدف   االجتماعي واالقتصادي، يكون 

الجنسين قد تحقق وال سيما  مقصد الهدف 5.1 بشأن إنهاء جميع أشكال التمييز.ي

كلية أو  الدولي  مركز         مثل  المؤسسية،  الشراكات  على  األمثلة  من  العديد   هناك 
مختلفة، مجاالت  في  المحليين  والفنيين  الطبيين  الموظفين  لتدريب  كندا،  في   مونتمورنسي 
 بما في ذلك جراحة العظام واألطراف االصطناعية أو إنشاء شبكات دعم النظراء182. وإلى
 جانب الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة، فإن إنشاء هذه الشراكات يعزز أيًضا الهدف
 17 بشأن الشراكات ومقصد الهدف 17.6 بشأن التعاون اإلقليمي والدولي الثالثي لتعزيز
 الوصول إلى المعرفة باألعمال المتعلقة باأللغام ومساعدة الضحايا ، ومقصد الهدف 17.9
الفعال والمستهدف، ومقصد الهدف 17.16 القدرات  لتنفيذ بناء  الدولي   بشأن تعزيز الدعم 

بشأن تبادل المعرفة والخبرة من خالل الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين.ي

 في العام 2015، أجرت الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل مسًحا لتقييم االحتياجات
فمن باأللغام.  المتعلقة  األعمال  ألنشطة  والتخطيط  والبرمجة  األولويات  تحديد   لغرض 
 خالل تمكين المشاركة النشطة والمتساوية للضحايا في تحديد األولويات، ساهمت مساعدة
16.6 بشأن الهدف  المستدامة، ومقصد  التنمية  أهداف  16 من  الهدف   الضحايا في تحقيق 
سريعة قرارات  اتخاذ  بشأن ضمان   16.7 الهدف  ومقصد   ، المسؤولة  المؤسسات   تطوير 
القوانين بشأن  16.ب  الهدف  ، ومقصد  المستويات  وتمثيلية على جميع  وشاملة   االستجابة 

والسياسات غير التمييزية.ي

الوطنية الهيئة  نفذت   ، للضحايا والناجين، نساًء ورجاالً  إعادة اإلدماج االقتصادي   لتعزيز 
 إلزالة األلغام وإعادة التأهيل            عدة مبادرات مع وزارة الزراعة ومؤسسة اإلقراض
 الزراعي األردنية184 لتمويل مشاريع زراعية تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للضحايا
التجارية أعمالهم  لبدء  صغيرة  قروض  على  ناجٍ   104 من  أكثر  حصل  إذ   والناجين185. 

الخاصة اعتباًرا من كانون األول/ديسمبر 2020. 186
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 في اآلونة األخيرة، أبرمت الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل            شراكة مع
 وزارة الزراعة إلنشاء مزرعة للضحايا والناجين على قطعتي أرض تم إقراضهما من قبل
ذاتيًا المزرعة مستدامة  تكون  أن  في  ذلك  الرئيسي من  الهدف  يكمن  األردن.  وادي   سلطة 
وتوفر عائدات للضحايا الذين اعتاد معظمهم العمل في الوادي قبل تعرضهم لإلصابة187.ي

 دعَمت الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل           الضحايا والناجين من خالل
السيارات استيراد  مثل  الدعم  المزيد من  تشمل  والتي  الوطنية،  اإلعاقة   إطار188 وسياسات 
وقدامى المنخفض  الدخل  ذات  لألسر  المالي  والدعم  األلغام  لضحايا  الضرائب  من   المعفاة 
 المحاربين189، وكذلك تغطية التأمين الصحي ، وحصص التوظيف، والوصول إلى التعليم

والمرافق العامة190.ي

لـلهيئة الوطنية التشغيلي  أّن االنتهاء من إزالة األلغام قد يؤدي إلى اإلغالق  المسلّم به   من 
 إلزالة األلغام وإعادة التأهيل             في مرحلة ما، إال أّن هناك العديد من القضايا المتعلقة
استئماني إنشاء صندوق  تم  لذا،  معالجة191،  إلى  بحاجة  تزال  والتي ال  والناجين   بالضحايا 
قائمة خطط  إلى  باإلضافة  صغيرة،  ائتمانات  أو  بقروض  والناجين  الضحايا  لدعم   محلي 

إلنشاء صندوق استئماني إقليمي للناجين في الدول العربية192.ي

الالئق العمل  بشأن  المستدامة  التنمية  أهداف  من   8 الهدف  في  الضحايا  مساعدة   ساهمت 
التنمية التي  والنمو االقتصادي، ومقصد الهدف 8.3 بشأن تعزيز السياسات الموّجهة نحو 
تحقيق بشأن   8.5 الهدف  المالية ومقصد  الخدمات  إلى  والوصول  اإلنتاجية  األنشطة   تدعم 
االحتياجات ذوى  االشخاص  إلى  التحديد  وجه  على  يشير  والذي  للجميع،  الالئق   العمل 

الخاصة.ي

المالية، والخدمات  االقتصادية  الموارد  إلى  والناجين  الضحايا  وصول  تعزيز  خالل   ومن 
المستدامة التنمية  أهداف  من   1 الهدف  تحقيق  في  مباشر  بشكل  الضحايا  مساعدة   ساهمت 
 بشأن القضاء على الفقر ومقصد الهدف 1.3 بشأن تنفيذ أنظمة وتدابير الحماية االجتماعية
 المالئمة وطنياً للجميع، ومقصد الهدف 1.4 بشأن ضمان تمتع الفقراء والفئات المستضعفة
 بحقوق متساوية في الموارد االقتصادية والخدمات المالية، ومقصد الهدف 1.5 بشأن بناء
 قدرة الفقراء والمعرضين للصدمات على الصمود ، ومقصد الهدف 1.ب ذات الصلة بإنشاء
بين الفوارق  تراعي  والتي  للفقراء  المناصرة  التنمية  استراتيجيات  إلى  تستند  عمل   أطر 

الجنسين.ي

تحقيق في  الضحايا  مساعدة  ساهمت  والدخل،  الزراعية  األنشطة  تعزيز  من خالل   كذلك، 
 الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن القضاء على الجوع ، وال سيما مقصد الهدف

2.3 المتعلق باإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية.ي
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 لقد ساهمت مساعدة الضحايا في تحقيق الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة بشأن الحد
 من عدم المساواة وذلك من خالل تعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي واعتماد سياسات
 الحماية االجتماعية للضحايا والناجين، وال سيما، مقصد الهدف 10.2 بشأن تعزيز اإلدماج
 االجتماعي والسياسي واالقتصادي للجميع، بغض النظر عن اإلعاقة، ومقصد الهدف 10.3
10.4 الهدف  ومقصد   ، المساواة  عدم  من  تحد  التي  واإلجراءات  السياسات  اعتماد   بشأن 

بشأن اعتماد السياسات المالية العامة واألجور والحماية االجتماعية.ي

تكون التعليم،  إلى  الوصول  باأللغام  المتعلقة  األعمال  بها  التي سهلت  الكيفية   عند مراجعة 
 مساعدة الضحايا قد ساهمت في تحقيق الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة بشأن التعليم
 الشامل، ال سيما فيما يتعلق بمقصد الهدف 4.5 الذي يهدف إلى ضمان الوصول إلى التعليم
 للفئات الضعيفة، بما في ذلك األشخاص ذوو اإلحتياجات الخاّصة؛ والهدف 11 من أهداف
 التنمية المستدامة بشأن المدن والمجتمعات المستدامة من خالل تسهيل الوصول إلى األماكن
 العامة، ومقصد الهدف 11.7 بشأن الوصول إلى األماكن العامة اآلمنة والشاملة والتي يمكن

الوصول إليها من قبل األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة.ي

مساعدة الضحايا
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   -  التوعية بمخاطر الذخائر والمواد 

التوعية بمخاطر الذخائر والمواد المتفجرة

3
المتفجرة     
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التي "األنشطة  إلى  المتفجرة            والمواد  بمخاطرالذخائر  التوعية   تشير 
 تسعى إلى تقليل مخاطر اإلصابة بها من خالل زيادة الوعي عند النساء والفتيات
 والفتيان والرجال وفقًا لمواطن ضعفهم وأدوارهم واحتياجاتهم المختلفة، وتعزيز
والتوعية العامة  المعلومات  نشر  األساسية  األنشطة  تشمل  السلوكي.   التغيير 

والتدريب193".ىى

بمخاطر التوعية  بشأن  باأللغام            المتعلقة  لألعمال  الدولي  المعيار   مثل 
 األلغام           194 التحديث األهم لهذا المعيار منذ العام 2009 ، كما يمثل أيًضا التحول في
المتفجرة الذخائر والمواد  التوعية  بمخاطر  إلى  التوعية بمخاطر األلغام  المصطلحات من 

المحدث باأللغام                   المتعلقة  لألعمال  الدولي  المعيار  يقدّم  السياق،  هذا   في 
بذلك الخاصة  المبادئ   المتفجرة              والمواد  الذخائر  بمخاطر  التوعية    بشأن 
 ويقدم اإلرشادات لتقييم التوعية  بمخاطر الذخائر والمواد المتفجرة والتخطيط لها وتنفيذها

وإدارتها ورصد وتقييم تدخالتها.ي

التوعية برنامج  بتضمين  التأهيل            وإعادة  األلغام  إلزالة  الوطنية  الهيئة   قامت 
 بمخاطر األلغام في العام 2007 ، بناًء على برامج التوعية الخاصة باللجنة الدولية للصليب
الهيئة تقوم   ، حاليًا   .2003 عام  في  العراقيين  لالجئين  األردني  األحمر  والصليب   األحمر 
أصحاب بها  قام  التي  األلغام  بمخاطر  التوعية  أنشطة  جميع  بتنسيق   المذكورة          

المصلحة المعتمدون195.ي

لتوحيد تقديم التوعية بالمخاطر، قامت الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل
ومواد وأدلة  قياسية  تشغيلية  وإجراءات  األلغام،  بمخاطر  للتوعية  وطنية  معايير   بتطوير 
 للمدربين بما يتماشى مع المعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام          196. وقد عززت
والرفاهية الجيدة  الصحة  بشأن  المستدامة  التنمية  أهداف  من   3 الهدف  التطورات   هذه 
وإدارة المخاطر  من  والحد  المبكر  اإلنذار  على  القدرة  تعزيز  بشأن  د   .3 الهدف   ومقصد 

المخاطر الصحية.ي
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تعزيز القدرة على الحد من المخاطر

المساواة في الحصول على التعليم 
المعرفة العالمية لتعزيز التنمية المستدامة 

بناء بيئات تعليمية آمنة وشاملة  

إنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات 

الهجرة والتنقل اآلمن

الحد من جميع أشكال العنف 
تطوير المؤسسات المسؤولة 

صنع القرار الشامل والتشاركي والتمثيلي 

 الوصول إلى الموارد من خالل التعاون بين الشمال 
 والجنوب والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون

الثالثي
تعزيز الدعم الدولي لبناء القدرات 

شراكة عالمية معززة من أجل التنمية المستدامة 

تم تبسيط صياغة أهداف التنمية المستدامة المذكورة أعاله ؛ يمكن االطالع على القائمة الكاملة لألهداف وأسمائها الرسمية على موقع األمم المتحدة
https://www.un.org/sustainabledevelopment/

 مساهمة التوعية بمخاطر الذخائر والمواد المتفجرة في أهداف التنمية
المستدامة في األردن الصورة رقم 15 

التوعية بمخاطر الذخائر والمواد المتفجرة

3

4

17

16

5

 الصحة الجيدة
والرفاه

التعليم الجيد

 عقد الشراكات
لتحقيق األهداف

السالم والعدل
والمؤسسات القوية 

المساواة بين
الجنسين 

 الحد من أوجه10
عدم المساواة
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رئيسي بشكل  وركز  تضرراً  األكثر  المجتمعات  األلغام  بمخاطر  التوعية  برنامج   استهدف 
 على المحافظات الوسطى والشمالية ، مع مشاريع مخصصة في وادي األردن. إلى جانب

الفئات المستهدفة التقليدية197، ركزت الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل
 اهتمامها أيًضا على التعامل مع صناعة الخردة المعدنية198 ، مثل الجامعين والتجار، ولكن
 أيًضا على الوصول إلى المهربين ، من خالل عقد اجتماعات لزيادة الوعي حول مخاطر

التعامل مع مخلفات الحرب القابلة لإلنفجار والذخائر المتروكة199.ي

التأهيل وإعادة  األلغام  إلزالة  الوطنية  الهيئة  وجدت   ، والمساواة  بالشمولية  يتعلق   فيما 
إيجابية نتائج  لديها  األلغام  التوعية بمخاطر  النساء في فريق   يييييييييي أن جهودها إلدماج 
وقدمت والمجتمعات  األسر  في  األخريات  النساء  إلى  الوصول  سهلت  أنها  حيث   فورية، 
لهّن فعال  بشكل  األلغام  بمخاطر  التوعية  مواد  تقديم  كيفية  حول  الصلة  ذات   التوجيهات 
ما فإن  للخطر،  األكثر عرضة  هم  الرجال  أن  بدا  إذا  وحتى  لذلك،  ونتيجة   ولألطفال200.  
 يقرب من 70 في المائة من إجمالي المستفيدين هم من النساء201. فبناًء على هذه التجربة ،

يبدو أن النساء أكثر حرًصا على إشراك ونشر المعرفة داخل األسرة.ي

تم  ، األلغام  بمخاطر  للتوعية  أساسية  دورة   65 خالل  المدربين"  "تدريب  نهج  اتباع   بعد 
 تدريب أكثر من 900 متطوع من الرجال والنساء وقادة المجتمع واعتمادهم للعمل في زيادة

الوعي في المجتمعات المتضررة.ي

وأدوارهم ضعفهم  لمواطن  وفقًا  والرجال  والفتيان  والفتيات  النساء  استهداف  خالل   ومن 
التوعية برنامج  ساهم  أمانًا،  األكثر  السلوكيات  تعزيز  خالل  ومن  المختلفة   واحتياجاتهم 
ال الجيد،  التعليم  بشأن  المستدامة  التنمية  أهداف  من   4 الهدف  تحقيق  في  األلغام   بمخاطر 
جميع على  التعليم  في  الجنسين  بين  الفوارق  على  القضاء  بشأن   4.5 الهدف  مقصد   سيما 
بيئات تعليمية آمنة وخالية من العنف وشاملة  المستويات، ومقصد الهدف 4.أ بشأن توفير 
 وفعالة للجميع. تم العثور أيًضا على ارتباط ذلك بمقصد الهدف 4.7 بشأن تمكين المهارات
الجنسين بين  والمساواة  المستدامة  الحياة  أنماط  ذلك  في  بما   ، المستدامة  التنمية   لتعزيز 
 والالعنف. وبناًء على ذلك ، يرتبط برنامج التوعية بمخاطر الذخائر والمواد المتفجرة أيًضا
سيما ال  الجنسين  بين  المساواة  بشأن  المستدامة  التنمية  أهداف  من   5 الهدف  نحو   بالتقدم 

مقصد الهدف 5.1 بشأن إنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات.ي

التوعية بمخاطر الذخائر والمواد المتفجرة
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التأهيل وإعادة  األلغام  إلزالة  الوطنية  الهيئة  طورت   ، السورية  األزمة  اندالع   بعد 
الالجئين استهداف  بهدف  األلغام  بمخاطر  للتوعية  طارئًا  برنامًجا  الدولية202   والمنظمات 
 السوريين في منطقة الحدود الشمالية ، نظًرا ألن معظمهم أتوا إلى األردن من خالل حقول
العمل مجموعة  قامت   ،2020 العام  في  بالمخاطر203.  مسبقة  توعية  أي  دون  سابقة   ألغام 
 اإلقليمية للحلول الدائمة                بشأن التوعية بمخاطر المتفجرات             بوضع
 مبادئ توجيهية لضمان تحقيق نتيجة أكثر أمانًا، بحيث تضمنت هذه المبادئ توصيات حول

البرمجة والرسائل من أجل نتيجة آمنة وتحليل مخاطر التوعية بمخاطر المتفجرات204.ي

 كما يتعاون برنامج التوعية بمخاطر األلغام بشكل منتظم مع أصحاب المصلحة الحكوميين
 الرئيسيين والشركاء المحليين205. يدعم إنشاء هذه الشراكات الهدف 17 من أهداف التنمية
التعاون بشأن   17.6 الهدف  مقصد  الغايات ال سيما  تحقيق  الشراكات من  بشأن   المستدامة 
التنسيق، تحسين  خالل  من  ذلك  في  بما  المعرفة،  تبادل  لتعزيز  الثالثي  والدولي   اإلقليمي 
والمستهدف، الفعال  القدرات  بناء  لتنفيذ  المعزز  الدولي  الدعم  بشأن   17.9 الهدف   ومقصد 
 ومقصد الهدف 17.16 بشأن تبادل المعرفة والخبرة من خالل شراكات أصحاب المصلحة

المتعددين.ي

المصدر: الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل
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  مجموع المستفيدين
238,100

 عدد المستفيدين من حملة التوعية بمخاطر األلغام لالجئين السوريين في
األردن الصورة رقم 16 

التوعية بمخاطر الذخائر والمواد المتفجرة

(RDSWG)(EHRE)
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 من خالل الحد من مخاطر الذخائر والمواد المتفجرة لالجئين القادمين من سوريا أو العائدين
 إليها، ساهمت التوعية بمخاطر األلغام في تحقيق  الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة
وتنقل الهجرة  تسهيل  بشأن   10.7 الهدف  مقصد  سيما  ال  المساواة  عدم  من  الحد   بشأن 

األشخاص بشكل منظم وآمن ومنتظم ومسؤول.ي

 وتقدر الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل            أن هذا البرنامج قد وصل إلى
 أكثر من مليون مستفيد206، منهم أردنيون وسوريون، بحيث انخفض207 المعدل السنوي لعدد
من  16 الهدف  تحقيق  في  المساهمة  في  مهًمأ  دوًرأ  لذلك  كان  إذ   . كبير  بشكل   الحوادث 
كبير من جميع الحد بشكل  منه في   16.1 الهدف  مقصد  المستدامة ال سيما  التنمية   أهداف 
للخطر المعرض  السلوك  من  الحد  تعزيز  من خالل  الصلة،  ذات  والوفيات  العنف   أشكال 

بطريقة مستدامة وزيادة الوضع األمني وتصور السالمة في المناطق الملوثة.ي

تحديد في  المشاركة  من  المتضررة  المجتمعات  تمكين  خالل  ومن  ذلك،  إلى   باإلضافة 
الذخائر بمخاطر  التوعية  فإن  العمليات،  هذه  في  للمشاركة  مهاراتهم  وتعزيز   األولويات 
المؤسسات تطوير  بشأن   16.6 الهدف  مقصد  تحقيق  في  ساهمت  قد  المتفجرة   والمواد 
 المسؤولة، ومقصد الهدف 16.7 بشأن ضمان اتخاذ قرارات مستجيبة وشاملة وتمثيلية على

 جميع المستويات.ي

التوعية بمخاطر الذخائر والمواد المتفجرة

(NCDR)
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هناك أّن  واألمن،  والسالم  المرأة  بشأن   1325 رقم  األمن  مجلس  قرار  أكد   كما 
 حاجة لجميع األطراف لضمان أن برامج إزالة األلغام والتوعية بمخاطرها تراعي
 االحتياجات الخاصة للنساء والفتيات208. وبالتالي ، تعمل األعمال المتعلقة باأللغام
المتضررين والفتيات والفتيان والرجال  النساء  تأثير تدخالتها على   على تحسين 

من مجموعات متنوعة209. ن

 يشير تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في األعمال المتعلقة باأللغام إلى عملية تقييم
النساء والفتيات والفتيان والرجال ألي عمل مخطط له ، بما في ذلك المختلفة على   اآلثار 
 التشريعات أو السياسات أو البرامج ، في جميع المجاالت وعلى جميع المستويات210. إلى
 جانب زيادة الفعالية ، يمكن للنهج المراعي للنوع االجتماعي في األعمال المتعلقة باأللغام211

أن يلعب دوًرا رئيسيًا في تمكين المرأة في السياقات التي يوجد فيها عدم المساواة. ن

138 المرتبة  في  األردن   ،  2020 العام  في  الجنسين  بين  للفجوة  العالمي  المؤشر   يصنّف 
والتحصيل  ، االقتصادية  والفرص  المشاركة  مؤشرات  على  بناًء   ، دولة   153 أصل   من 
 التعليمي، والصحة والبقاء ، والتمكين السياسي. من حيث المشاركة االقتصادية والفرص،
القوى بين  اإلناث  نسبة  تتعدى  ال  حيث  دولة،   153 بين  من   145 المرتبة  األردن   يحتل 
أدنى من  هي  اإلناث  مشاركة  من  النسبة  هذه  للرجال212.   67.4٪ مقابل   15.1٪  العاملة 

المعدالت في العالم213. ن

 في مثل هذا السياق من عدم المساواة القائمة، أظهرت األعمال المتعلقة باأللغام أمثلة ناجحة
في تعزيز المشاركة الجوهرية وإدماج المرأة في جهود القطاع في األردن. ن

التأهيل            وجمعية   على سبيل المثال، أجرت الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة 
األلغام لتعديل  االجتماعي  النوع  يراعي  مسًحا  النرويجية          الشعبية    المساعدات 
قبل من  المتضررة  المجتمعات  في  والرجال  النساء  مع  مقابالت  إجراء  تم   األرضية حيث 
 فَِرق المسح المتوازنة بين الجنسين، مما أدى بدوره إلى تعزيز فعالية عملية المسح وسمح

بجمع بيانات أكثر شمولية ومراعية لمنظور النوع االجتماعي وموثوق بها214. ن

تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي

(NCDR)
(NPA)
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 من خالل خطة العمل الخاصة بتعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في األعمال المتعلقة
تعزيز على  قادرةُ  التأهيل            األلغام وإعادة  الوطنية إلزالة  الهيئة  كانت   ،  باأللغام 
مكان في  الجنسين  بين  التوازن  وزيادة  التوظيف  عمليات  في  االجتماعي  النوع   مساواة 
 العمل. إذ قامت بتوظيف 9 نساء من إجمالي 20 موظفًا في مجال التوعية بمخاطر األلغام
يتعلق فيما  سيما  ال   ، باأللغام  المتعلقة  األعمال  فعالية  زيادة  على  ساعد  مما   ،215  ي      

بالمسح والتوعية بمخاطر األلغام 216. ن

 كما أنشأت جمعية المساعدات الشعبية  النرويجية          فريق إزالة ألغام من النساء في
امرأة  24 أصبحت  إذ   الشمالية.  المنطقة  في  أرضي  لغم   136000 إلزالة   2008  العام 

أردنية مدربة في أول فريق نسائي إلزالة األلغام في الشرق األوسط217. ن

إنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات 
 مشاركة المرأة الكاملة والفعالة على جميع 

مستويات صنع القرار
حقوق المرأة المتساوية في الموارد االقتصادية
 تعزيز السياسات والتشريعات من أجل المساواة

بين الجنسين

العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق 

 اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي 
للجميع

تكافؤ الفرص والحد من التفاوتات 
اعتماد سياسات الحماية االجتماعية 

القوانين والسياسات غير التمييزية

تم تبسيط صياغة أهداف التنمية المستدامة المذكورة أعاله ؛ يمكن االطالع على القائمة الكاملة لألهداف وأسمائها الرسمية على موقع األمم المتحدة
https://www.un.org/sustainabledevelopment/

 مساهمة تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي في أهداف التنمية المستدامة
في األردن الصورة رقم 17 

تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي

(NCDR)

(MRE)

(NPA)

16

5

السالم والعدل
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 أظهرت األبحاث الحديثة أدلة على الروابط بين توظيف اإلناث في األعمال المتعلقة باأللغام
االجتماعي النوع  منظور  مراعاة  تعميم  ساعد  األردنية،  الحالة  في  المستدامة218.   والتنمية 
 في األعمال المتعلقة باأللغام على زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها ، وبالتالي ساهم في تحقيق
 الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن مساواة النوع االجتماعي ال سيما مقصد الهدف
بشأن  5.5 الهدف  ومقصد  والفتيات،  النساء  ضد  التمييز  أشكال  جميع  إنهاء  بشأن   5.1 
 ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة. والفرص المتساوية للقيادة على جميع المستويات،
 ومقصد الهدف 5. أ بشأن إجراء إصالحات لمنح المرأة المساواة في الوصول إلى الموارد
 االقتصادية،  ومقصد الهدف 5. ج بشأن اعتماد سياسات لتعزيز مساواة النوع االجتماعي.

ن

 ومن خالل تعزيز تكافؤ فرص العمل وتشجيع توظيف النساء، ساهم تعميم مراعاة منظور
عدم أوجه  من  الحد  بشأن  المستدامة  التنمية  أهداف  من   10 الهدف  في  االجتماعي   النوع 
، للجميع  اإلدماج  وتعزيز  تمكين  إلى  يهدف  الذي   10.2 الهدف  مقصد   المساواة وال سيما 
، النتائج  في  المساواة  عدم  من  والحد  الفرص  تكافؤ  ضمان  بشأن   10.3 الهدف   ومقصد 
 ومقصد الهدف 10.4 بشأن تبني سياسات لتحقيق قدر أكبر من المساواة. كما ساهم تعميم
 مراعاة منظور النوع االجتماعي في الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة بشأن السالم
 والعدالة والمؤسسات القوية ومقصد الهدف 16.ب بشأن القوانين والسياسات غير التمييزية.

ن

تعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي

التنمية أهداف  من   8 الهدف  مع  روابط  وجود  إلى  اإلشارة  تجدر  ذلك،  إلى   باإلضافة 
يهدف الذي  الهدف 8.5  مقصد  االقتصادي. والسيما  والنمو  الالئق  العمل  بشأن   المستدامة 

إلى ضمان العمل الالئق للجميع. ن

 يرّكز هذا القسم على المساهمات المباشرة لتعميم مراعاة منظور النوع االجتماعي
أجل ضمان من  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر  ذلك،  ومع  المستدامة.  التنمية  أهداف   في 
تنفيذ يجب  الركب،  خلف  أحد  أي  ترك  عدم  في  المتمثل  الشامل  بالمبدأ   التمسك 
 ورصد تعميم مراعاة  النوع االجتماعي كنهج في جميع برامج ومشاريع وأنشطة

األعمال المتعلقة باأللغام. ن
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 تبرز الحاجة إلى تعاون قوي على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية لتحقيق
والمترابط األبعاد  المتعدد  للطابع  نظًرا  المستدامة.  التنمية  وأهداف   2030 العام   خطة 

والشامل لألهداف، ال يمكن ألي بلد تحقيقها بمفرده. ن

بأّن يقضي    2365 رقم  تحت  قراًرا  المتحدة   لألمم  التابع  األمن  مجلس   أقر 
ال باأللغام،  المتعلقة  األعمال  لنجاح  العناصر  أهم  من  هما  والتعاون   الشراكات 
 سيما بين السلطات الوطنية واألمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية والمجتمع المدني

والقطاع الخاص219. ن

المشاركين فيها جميع  يوافق  الشراكات عبارة عن عالقات تطوعية وتعاونية   إّن 
 على العمل معًا لتحقيق هدف مشترك أو القيام بمهمة محددة، كما هو متفق عليه

بشكل متبادل220. ن

 يمثل قطاع األعمال المتعلقة باأللغام في األردن حالة مكنت فيها الملكية الوطنية القوية من
 إقامة الشراكات االستراتيجية والتعاون الدولي والمساعدة، والتي بدورها ساعدت في تعزيز
، أسرع  بشكل  األلغام  إلزالة  بتنفيذ خططها  للدولة  أيًضا  هذا  سمح  وقد  الوطنية.   القدرات 

والوفاء بالتزامات المادة 5 بموجب معاهدة حظر األلغام المضادة لألفراد. ن

األردن استضاف  فقد   ، الدولية  الحكومية  والشراكات  السياسات  بتماسك  يتعلق  ما   في 
 مؤتمرات عالمية نظمتها الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل             ولعب دوًرا
 فعااًل داخل المجتمع الدولي ، مما أدى إلى تعزيز رؤية جهود األردن221 في مجال األعمال
 المتعلقة باأللغام وإثبات التنسيق والتعاون الوثيقين بين الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة
التزام قوي تجاه أنه  إليه على   التأهيل            والحكومة األردنية221. األمر الذي يُنظر 

مشكلة األلغام األرضية. ن

 تم تقديم العديد من األمثلة على الشراكات (بما في ذلك بين القطاعين العام والخاص) 222،
ومساعدة األراضي  تحرير  تتناول  التي  السابقة  األقسام  في  الدوليين  والتعاون   والمساعدة 
االجتماعي. النوع  مراعاة  وتعميم  المتفجرة،  والمواد  الذخائر  بمخاطر  والتوعية   الضحايا، 
في الثالثي  والتعاون  الجنوب  بلدان  بين  فيما  التعاون  على  أيًضا  القسم  هذا  يركز   لذلك، 

 األعمال المتعلقة باأللغام لتحليل النتائج ذات الصلة من حيث أهداف التنمية المستدامة. ن

الشراكات والتعاون

(NCDR)

(NCDR)
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الشمال بين  التقليدي  التعاون  عن  بديالً  ليس  الجنوب  بلدان  بين  فيما  التعاون   إن 
 والجنوب، بل هو متمم له. يشير التعاون فيما بين بلدان الجنوب إلى العملية التي
 يسعى بموجبها اثنان أو أكثر من البلدان النامية إلى تحقيق أهداف تنمية القدرات
 الوطنية الفردية و / أو المشتركة من خالل تبادل المعارف والمهارات والموارد
 والدراية الفنية، ومن خالل اإلجراءات الجماعية اإلقليمية واألقاليمية، بما في ذلك
 الشراكات التي تشمل الحكومات والمنظمات اإلقليمية والمجتمع المدني واألوساط
داخل المتبادلة  أو   / و  الفردية  المنفعة  أجل  من  الخاص،  والقطاع   األكاديمية 

المناطق وعبرها223. ن

التدفقات المالية إلى الدول التي تشتد فيها الحاجة 

تطوير المؤسسات المسؤولة 
صنع القرار الشامل والتشاركي والتمثيلي

 تعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات
الحوكمة العالمية

 تعزيز المؤسسات الوطنية ، بما في ذلك من خالل
التعاون الدولي

الحصول على موارد مالية إضافية للبلدان النامية 
 الوصول إلى الموارد من خالل التعاون بين الشمال 
 والجنوب والتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون

الثالثي
تعزيز الدعم الدولي لبناء القدرات 

 شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع 
المدني

 دعم بناء القدرات لتحسين الوصول إلى البيانات 
وجودتها

تم تبسيط صياغة أهداف التنمية المستدامة المذكورة أعاله ؛ يمكن االطالع على القائمة الكاملة لألهداف وأسمائها الرسمية على موقع األمم المتحدة
https://www.un.org/sustainabledevelopment/

مساهمة الشراكات والتعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في األردن الصورة رقم 18 
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التقليدية المانحة  البلدان  خالله  من  تقوم  الذي  التعاون  هو  الثالثي   التعاون 
من الجنوب  بلدان  بين  فيما  المبادرات  بتسهيل  األطراف  المتعددة   والمنظمات 
التكنولوجية ، فضالً عن أشكال التمويل والتدريب واإلدارة والنظم  توفير   خالل 

أخرى من الدعم224. ن

الوطنية الهيئة  تهدف   ،  2020-2015 باأللغام  المتعلقة  لألعمال  وطنية  خطة  أحدث   في 
تواجه تزال  التي ال  األخرى  البلدان  مساعدة  إلى  التأهيل            وإعادة  األلغام   إلزالة 
الهيئة قامت  اآلن،  حتى  إقليمية225.  وبحوث  تدريب  مؤسسة  إلى  واالنتقال  التلوث   تحديات 
 الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل            بتنظيم العديد من الدورات وورش العمل
العربية226. وبذلك، كانت باللغة  الدورات اإلقليمية  بما في ذلك  باأللغام ،  المتعلقة   لألعمال 
العربي اإلقليمي  التعاون  برنامج  إطار  في  وشاركت  بنشاط  حاضرة  المذكورة             الهيئة 
 للل        التابع لمركز جنيف الدولي ألنشطة إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية              منذ

إنشائه في عام 2012. 227

الممارسات تبادل  التأهيل           من خالل  األلغام وإعادة  الوطنية إلزالة  الهيئة   تساهم 
ورشة استضافت  بحيث  المشاركة.  اإلقليمية  البرامج  مع  باأللغام  المتعلقة  لألعمال   الجيدة 
وتحرير التشغيلية  الكفاءة  حول  العربي          اإلقليمي  التعاون  لبرنامج  إقليمية   عمل 
التعاون الذخيرة في برنامج  إقليمية لممارسي  2013 ، ودورة تدريبية  العام   األراضي في 

اإلقليمي العربي في 2018. ن

وإعادة األلغام  إلزالة  الوطنية  الهيئة  استضافت   ،  2019 ديسمبر  في  األخيرة،  اآلونة   في 
 التأهيل           المؤتمر السنوي السابع لبرنامج التعاون اإلقليمي العربي             الذي
المنطقة. المعنيين من  العمليات  باأللغام وموظفي  المتعلقة  الوطنيين لألعمال  المدراء   جمع 
باأللغام المتعلقة  لألعمال  الدولية  بالمعايير  الوعي  مستوى  رفع  في  وساعد  المؤتمر   ناقش 

الصادرة حديثًا ، باإلضافة إلى المصطلحات العربية المتفق عليها. ن8

 من خالل مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين والشراكات على مستويات مختلفة ، ترتبط
المستدامة التنمية  أهداف  من   17 بالهدف  وثيقًا  ارتباًطا  باأللغام  المتعلقة  األعمال   نتائج 
المالية الغايات ومقصد الهدف 17.3 بشأن تعبئة الموارد   بشأن الشراكات من أجل تحقيق 
 للبلدان النامية، ومقصد الهدف 17.6 بشأن تعزيز جميع أنواع التعاون وتبادل المعرفة بشأن
 الشروط المتفق عليها بشكل متبادل ، ومقصد الهدف 17.9 بشأن دعم بناء القدرات لتنفيذ
 جميع أهداف التنمية المستدامة (بما في ذلك جميع أنواع التعاون) ، ومقصد الهدف 17.17
الهدف ومقصد   ، المدني  والمجتمع  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكات  تعزيز   بشأن 
الجودة وموثوقة ومفصلة في بيانات عالية  توافر   لزيادة  القدرات  بناء  بشأن دعم   17.18 

الوقت المناسب. ن

الشراكات والتعاون

(NCDR)

(NCDR)

(NCDR) 

(NCDR) 

(ARCP)

(ARCP)

(ARCP)

(GICHD)



95

 من خالل تعزيز الحوكمة وتعزيز المساءلة المؤسسية تجاه كل من المانحين والمستفيدين،
المستدامة بشأن التنمية  من أهداف   16 الهدف  أيًضا في  باأللغام  المتعلقة   ساهمت األعمال 
فعالة مؤسسات  تطوير  بشأن   16.6 الهدف  ومقصد  القوية  والمؤسسات  والعدالة   السالم 
 وخاضعة للمساءلة وشفافة ، ومقصد الهدف 16.7 بشأن صنع القرار التشاركي والتمثيلي
في النامية  البلدان  مشاركة  توسيع  بشأن   16.8 الهدف  ومقصد  المستويات،  جميع   على 
 مؤسسات الحكم العالمي، ومقصد الهدف -16أ بشأن تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة،

بما في ذلك من خالل التعاون الدولي لبناء القدرات على جميع المستويات. ن

من  10 الهدف  في  باأللغام  المتعلّقة  األعمال  ساهمت  والتبادالت،  الشراكات  لهذه   ونتيجة 
 أهداف التنمية المستدامة بشأن الحد من أوجه عدم المساواة ومقصد الهدف 10.ب المتعلق

بتشجيع المساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات المالية. ن

الشراكات والتعاون
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لحياة تهديدها  السالمة واألمن من خالل  أمام  المتفجرة عقبة  والمواد  الذخائر   يشكل وجود 
 الّسكان. باإلضافة إلى ذلك ، تمنع الذخائر والمواد المتفجرة الناس من الوصول إلى الموارد
 أو إنشاء مصادر بديلة للدخل إذ تشّكل عائقًا باالنسبة للمستثمرين المحتملين، وتحدث آثاًرا

نفسية سلبية على المجتمعات المتضررة داخل المناطق الملوثة.ى

 ال تنقذ األعمال المتعلقة باأللغام األرواح فقط، بل أنّها نشاًطا تحويليًا يقدّم منافع اجتماعية
 واقتصادية كبيرة ويضع األساس للتنمية المستدامة على المدى المتوسط والطويل. ولنتيجة
االعتبار في  باأللغام  المتعلقة  األعمال  في  االستراتيجي  التخطيط  يأخذ  أن  ينبغي   أفضل، 
 النتائج المتوقعة كجزء ال يتجزأ من خطط إعادة التأهيل وإعادة اإلعمار والتنمية المستدامة

األوسع.ى

وروابطها األردن،  في  باأللغام  المتعلقة  لألعمال  واإلنمائية  اإلنسانية  النتائج  خرائط   تعمل 
 بأهداف التنمية المستدامة، على إظهار دور األعمال المتعلقة باأللغام في دفع عجلة التنمية

المستدامة في مجموعة من األنشطة الحيوية.ى

المتعلقة لألعمال  المباشرة  المساهمة  تحديد  من  المستدامة  التنمية  أهداف  عمل  إطار   مّكن 
 باأللغام في 16 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة وما ال يقل عن 63 من مقاصد األهداف
 المرتبطة بها، مستفيدًا من األبعاد الخمسة الحاسمة لخطة عام 2030: الشراكة ، والسالم ،

والناس ، واألرض ، واالزدهار.ى

 في حالة األردن، يمكن أن تُعزى المعالم ذات الصلة إلى الجهود المشتركة لقطاع األعمال
إلى الوحيد  المخرج  فتح  الذي  العقبة  في  األراضي  تحرير  بينها،  ومن  باأللغام.   المتعلقة 
العالية بتطوير مشاريع سياحية وبنية تحتية  البحر، مما سمح لهذه المنطقة ذات اإلمكانات 
إلجراء القطاعات  بين  المشتركة  الجهود  حالت  الشمالية،  الحدود  منطقة  في  أّما   مختلفة. 
 عمليات تحرير األراضي والتوعية بمخاطر الذخائر والمواد المتفجرة من دون تسجيل أي
 أزمة ضخمة محتملة مع تدفق الالجئين السوريين الذين يدخلون األردن عبر المناطق التي
 كانت ملغومة بشدة في الماضي. باإلضافة إلى ذلك ، تحول الوصول إلى الحقول الخصبة
تعتمد التي  الضعيفة  للمجتمعات  اللعبة  قواعد  تغيير  إلى  الضحايا  ودعم  األردن  وادي   في 

على األنشطة الزراعية.ى

من المستمدة  واإلنمائية  اإلنسانية  للنتائج  المنهجية  للتحليالت  المستمر  التنقيح   سيساعد 
المتعلقة باأللغام في تعزيز المتعلقة باأللغام على تعزيز األدلة على دور األعمال   األعمال 
 العالقة الثالثية بين المبادرات اإلنسانية واإلنمائية ومبادرات السالم األوسع. وفي المقابل ،

تتواءم هذه األنشطة مع المبادرات األخرى ذات الصلة وتوسع نطاقها.ى

اإلستنتاجات
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التنمية المستدامة، يمكن للمجتمع الدولي وأصحاب المصلحة  من خالل إطار عمل أهداف 
 الرئيسيين زيادة اتساق السياسات الشاملة والتخطيط القائم على األدلة وإعداد التقارير وجمع
ألهداف الوطنية  الجهود  في  باأللغام  المتعلقة  األعمال  أنشطة  دمج  في  للمساعدة   البيانات 
المتعلقة األعمال  فعالية  تعزيز  في  المساهمة  مع  ظهورها،  وتعزيز  المستدامة   التنمية 

باأللغام.ى

اإلستنتاجات
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منطقة الملك حسين بن طالل التنموية.   ا

 تشير هذه الوثيقة إلى كل من التوعية بمخاطر الذخائر والمواد المتفجرة، حيث أن هذا هو المصطلح المعتمد من قبل
المتفجرة، وإلى الذخائر والمواد  التوعية بمخاطر  المحدث بشأن   12.10 باأللغام  المتعلقة  الدولي لألعمال   المعيار 
األلغام الوطنية إلزالة  الهيئة  برنامج  يستخدمه  الذي  الرسمي  االسم  األخير هو  أن  األلغام، حيث  بمخاطر   التوعية 

وإعادة التأهيل.   ا

للحد من األلفية  المتحدة بشأن  المتحدة إعالن األمم  الدول األعضاء في األمم  اعتمدت   ،2000 أيلول/ سبتمبر   في 
 الفقر المدقع والجوع ووفيات األطفال وكذلك لتعزيز المساواة بين الجنسين، وكل ذلك من خالل شراكة عالمية. حدد

اإلعالن ثمانية أهداف قابلة للقياس ، تُعرف باسم األهداف اإلنمائية لأللفية ، يتعين بلوغها بحلول العام 2015.   ا

 قرار األمم المتحدة (2015). تحويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 2030. وثيقة األمم المتحدة
A / RES / 70/1

المرجع نفسه.   ا

المرجع نفسه.   ا

تماشياً مع تعريف تقييم التأثير  في المعيار الدولي لألعمال المتعلقة باأللغام، اإلصدار األول (التعديل 3 ، حزيران/
يونيو 2013) ، دليل لتقييم تدخالت األعمال المتعلقة باأللغام

 مركز جنيف الدولي ألنشطة إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 2017. عدم ترك أي

أحد خلف الركب: األعامل املتعلقة باأللغام وأهداف التنمية املستدامة.   ا

 مركز جنيف الدولي ألنشطة إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية وكلية كينغز لندن و معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث
السالم 2019. التأثري االجتامعي واالقتصادي لأللغام املضادة للمركبات يف أنغوال.   ا

المرجع نفسه. ص.32.   ا

 في المقابالت المنظمة، يتم تخطيط األسئلة وإعدادها مسبقًا، بينما تظهر األسئلة في المقابالت غير المنظمة تلقائيًا 
في محادثة تتدفق بحرية مما يسمح بنهج أكثر تفصيالً.   ا

المواد واألبحاث التي تنتجها المنظمات خارج قنوات النشر والتوزيع التجارية أو األكاديمية التقليدية.   ا

قرار األمم المتحدة (2015). تحويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 2030. وثيقة األمم املتحدة
A / RES / 70/1
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/ األول  كانون   4  ، األردن  من  مقدم   ، لألفراد  المضادة  األلغام  معاهدة حظر  من   5 المادة  تنفيذ  استكمال   إعالن 
ديسمبر 2012.   ا

أبريل / الدخول في  (تم  باأللغام،   المتعلقة  2018. األردن. األعمال  العنقودية.   مرصد األلغام األرضية والذخائر 
نيسان 2020(.   ا

 http://www.the-monitor. org / en-gb / Reports / 2019 / jordan / Mine-action.aspx

كجيل بيورك، تخليص العامل من األلغام األرضية. إدارة األعامل املتعلقة باأللغام، (2012) ، ص. 171

 صاحب السمو الملكي األمير مرعد ر. الحسين. "تحدي إدارة األعمال المتعلقة باأللغام في األردن ،" مجلة تدمير
األسلحة التقليدية ، المجلد. 23: العدد 2 ، المادة 3 (2019(.   ا

 مقدمة بقلم األمير مرعد رعد الحسين ، "الخطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام، حماية الحياة وتعزيز التنمية ،
2020-2015" ، الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل.   ا

مراجعة األعمال المتعلقة باأللغام. "األردن. مخلفات الذخائر العنقودية،" (تم الدخول في أبريل / نيسان 2020(ب
http://www.mineactionreview.org/ country / jordan

فايز الدويري ، األعمال المتعلقة باأللغام في األردن، (2012) ، ص. 19
https://apps.dtic.mil/docs/citations/ ADA403800 آخر دخول في نيسان/ أبريل 2020(.ا)

للفقرة وفقًا  المتعاقدة  السامية  األطراف  تقارير  عن  الناشئة  والمسائل  ووضعه،  البروتوكول  "تشغيل  حول   تقرير 
العشوائية اآلثار  المدنيين من  لحماية  تقنيات  تطوير  عن  ، فضالً  المعدل  الثاني  البروتوكول  13 من  المادة   4 من 

.لأللغام" ، الفقرة. -7 عرض من األردن بشأن تنفيذ األطراف المتعاقدة السامية للبروتوكول
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/BD1A2AA65791B09AC1257D4F003D6840/$-

file/Coordinator27ىs+Report+on+Operation+&+Status+APII_Advance+Version.pdf. 

(آخر دخول في أبريل / نيسان 2020(

 طلب تمديد للمادة 5 من معاهدة حظر األلغام المضادة لألفراد ، مقدم من المملكة األردنية الهاشمية ، 31 مارس /
آذار 2008.   ا

المرجع نفسه.   ا

 جمال عضيبات، "البحث عن حقول األلغام في وادي األردن ،" مجلة تدمري األسلحة التقليدية، المجلد. 20: العدد،
المادة 14 ، (2016) ، ص 52-51.   ا

  تم التعاقد مع شركة MineWolf التجارية للحصول على الدعم الميكانيكي من قبل جمعية المساعدات الشعبية
النرويجية.   ا 
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مراجعة األعمال المتعلقة باأللغام. "تطهير األلغام 2019" ، ص 139 - 143.   ا

معاهدة حظر األلغام المضادة لألفراد ، المادة 5 ، طلب التمديد (2008) ، ص. 13.   ا

مقترح مشروع مسح آثار األلغام األرضية في األردن.   ا

المرجع نفسه.   ا

والسفارة األرضية  األلغام  إللغاء  الوطنية  والهيئة  األردنية  المسلّحة  القوات  بين  المباشرة  المحادثات  خالل   من 
 اإلسرائيلية في عمان، سلمت قوات الدفاع اإلسرائيلية سجالت الخرائط التي تضمنت الموقع والفئة (64802 لغم
 مضاد لألفراد و8323 لغم مضاد للمركبات) والتصنيف ومعلومات عن األنماط المتعلقة بحقول األلغام اإلسرائيلية

المزروعة في األراضي األردنية خالل الفترة 1967-1969.   ا

طلب تمديد معاهدة حظر األلغام المضادة لألفراد بموجب المادة 5 (2008(.   ا

 صاحب السمو األمير مرعد ر. الحسين ، "تحدي إدارة األعمال المتعلقة باأللغام في األردن ،" مجلة تدمري األسلحة

التقليدية، المجلد. 23: العدد. 2 ، المادة 3 (2019(.   ا

اجتماعات لتحديث المادة 5 من معاهدة حظر األلغام المضادة لألفراد.   ا

 الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل، "الخطة الوطنية للعمل ضد األلغام وتعزيز التنمية ، 2015-2020"
، ص. 14.   ا

 إعالن إتمام تنفيذ المادة 5 من معاهدة حظر األلغام المضادة لألفراد ، مقدم من األردن ، 4 ديسمبر / كانون األول
2012.   ا

التابعة المعلومات  إلى وحدة دعم   ، المشروع  انتهاء  العينات والتحقق، عند  المكتوب لمشروع أخذ  البيان  تقديم   تم 
 لمعاهدة حظر األلغام المضادة لألفراد في العام 2018 (متاح فقط باللغة العربية). صاحب السمو األمير مرعد ر.
 الحسين ، "تحدي إدارة األعمال المتعلقة باأللغام في األردن ،" مجلة تدمري األسلحة التقليدية، المجلد. 23: العدد.،

المادة 3 (2019(.   ا

 وثيقة مشروع مسح آثار األلغام األرضية في األردن.ب

الشعب لمساعدة  باأللغام  المتعلقة  لألعمال  اإلنسانية  لألنشطة  النرويجية  الشعبية  المساعدات  "تقييم جمعية   نوراد، 
 النرويجي". تقرير التقييم 6/2009 ، نوفمبر 2009.ب ب

تقييم مساهمة برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف األعامل املتعلقة باأللغام، (2016) ،  المتحدة اإلنمائي ،   برنامج األمم 
ص 86-87.ب
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والجوع الفقر  بمكافحة  العالم  قادة   ،  2000 أيلول   / سبتمبر  في  الموقع   ، األلفية  بشأن  المتحدة  األمم  إعالن   يُلزم 
هذا من  مستمدة  لأللفية  الثمانية  اإلنمائية  األهداف  إن  المرأة.  ضد  والتمييز  البيئي  والتدهور  واألمية   والمرض 

اإلعالن ، وجميعها لها أهداف ومؤشرات محددة.   ا

معاهدة حظر األلغام المضادة لألفراد ، المادة 5 طلب تمديد (2008(.   ا

باألمن المتعلقة   143 الفقرة  متابعة   ،  2012 سبتمبر   / أيلول   10  .66/290 المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية   قرار 
البشري من نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005.   ا

املستدامة التنمية  لتحقيق أهداف  نهج متكامل  البرشي.  األمن  البشري، دليل  االستئماني لألمن  المتحدة  األمم   صندوق 

واملجاالت ذات األولوية للمجتمع الدويل ومنظومة األمم املتحدة، (نيويورك ، 2016(.   ا

يجب تحديد معايير "كل الجهود المعقولة" من قبل السلطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام.   ا

  وفقًا للمعيار(IMAS 04.10) يتم تفسير الذخائر والمواد المتفجرة على أنها تشمل استجابة لألعمال المتعلقة باأللغام 
 للذخائر التالية: األلغام والذخائر العنقودية والذخائر غير المنفجرة والذخائر المتروكة واألشراك الخداعية واألجهزة

األخرى (على النحو المحدد في اتفاقية الذخائر العنقودية ، البروتوكول الثاني المعدل) والعبوات الناسفة.   ا
    

مرسد مصطلحات وتعريفات ومخترصات األعامل   ،(2019 10 ، فبراير  الثاني (التعديل   ت              ، اإلصدار 

املتعلقة باأللغام.   ا

 أشارت وزارة البيئة في العام 1999 إلى أن األردن يعاني من ندرة حادة في المياه، إذ يعود ذلك جزئيًا إلى زيادة
 النشاط الصناعي، واالستغالل المفرط للموارد المائية، والنمو السكاني. وفقًا للتقديرات األخيرة لوزارة المياه ، فإن
 هذا الضغط كبير ، حيث يبلغ العجز المائي اآلن حوالى 500 مليون متر مكعب سنويًا، بينما يستمر تدهور التربة
 والزحف العمراني في بعض المناطق األكثر خصوبة في الضغط على النظام البيئي الهش بالفعل وسبل عيش بعض

أفقر المجتمعات في البالد.   ا

 يتم تعريف جيوب الفقر على أنها مناطق / نواحي يعيش فيها 25 في المائة من السكان أو أكثر تحت خط الفقر
الوطني.   ا

معاهدة حظر األلغام المضادة لألفراد ، المادة 5 طلب تمديد (2008(.   ا

 الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل، الخطة الوطنية لألعامل املتعلقة باأللغام. حامية الحياة وتعزيز التنمية
2020-2015، ص. 11.   ا

كجيل بيورك ، تخلص العامل من األلغام األرضية. إدارة األعامل املتعلقة باأللغام، (2012) ، ص. 205.   ا

IMAS 04.10 
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بما في ذلك بعض األلغام المتشظية المحيطة.   ا بما في ذلك بعض األلغام المتشظية المحيطة

كجيل بيورك، تخليص العامل من األلغام األرضية.األعامل املتعلقة باأللغام، (2012) ، ص. 174.طة

المرجع نفسه ، ص. 175.   ا بما في ذلك بعض األلغام المتشظية المحيطة

 الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل-  - جمعية المساعدات الشعبية  النرويجية ، مسح تعديل األلغام األرضية،
(2006).   ا بما في ذلك بعض األلغام المتشظية الم

 البوابة التشغيلية للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، االستجابة اإلقليمية لالجئني يف سوريا - األردن (تم
الدخول في 8 يوليو / تموز 2020).   ا

المرجع نفسه.   ا

 تم تأكيد هذه المعلومات من قبل الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل. بسبب األزمة السورية ، توقفت جميع
عمليات التحقق في شباط / فبراير 2013.   ا

 في 15 تشرين األول / أكتوبر 2018 ، أعاد األردن فتح معبر نصيب - جابر الحدودي مع سوريا. كان المعبر في
 السابق بمثابة رابط تجاري مهم للشركات المشاركة في التجارة اإلقليمية ، لكن األردن أغلق عملياته بعد مصادرته

في عام 2015.   ا

الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل - جمعية المساعدات الشعبية  النرويجية ، مسح األلغام األرضية.   ا

المفوضية األوروبية، مذكرة العمل - األردن، مشروع تخليص الحدود الشمالية. المرجع
https: // ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/aap_jordan_2007_en_ad3.pdf.

كجيل بيورك، تخليص العامل من األلغام األرضية. إدارة األعامل املتعلقة باأللغام، (2012) ، ص. 213.   ا

   منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو). موقع (2016                )، آخر دخول في 8 تموز/يوليو 2020.
ا

منظمة األغذية والزراعة ، موارد المياه العالمية حسب الدولة ، آخر دخول  في 8 تموز/يوليو 2020.   ا

 منظمة الصحة العالمية، مرصد الصحة العاملية، مستودع البيانات. آخر دخول  في 8 تموز/يوليو 2020.ب

 مساحة األرض المستخدمة في أجزاء من اإلمبراطورية التركية السابقة ، تساوي حوالى 900 متر مربع.ب ب

صندوق أبوظبي للتنمية ، تفاصيل المشروع ، سد الوحدة. آخر دخول في 8 تموز/يوليو.ب 
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   منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو).(موقع 2016                  ). آخر دخول في 8 تموز/يوليو 2020.
ا

 االتفاقية رقم 2437 بين سوريا واألردن بشأن استغالل مياه اليرموك ، تالها إنشاء اللجنة السورية األردنية ، التي
تم تزويدها بآليات للمراقبة والحل ولجنة تحكيم لتسوية القضايا بين الدول المشاطئة.   ا

   منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو). موقع (2016                 ). آخر دخول في 8 تموز/يوليو 2020.
ا

 اتفاقية رقم 2437 بين سوريا واألردن بشأن استغالل مياه اليرموك. وقعت في دمشق في 4 حزيران/يونيو 1953.
النص الرسمي: عربي. مسجلة من قبل سوريا في 13 كانون الثاني/يناير 1954.   ا

 طلب تمديد للمادة 5 من معاهدة حظر األلغام المضادة لألفراد ، مقدم من المملكة األردنية الهاشمية ، 31 آذار /
مارس 2008 ؛ ص. 7.   ا

 منظمة األغذية والزراعة، االسرتاتيجية وخطة العمل دون اإلقليمية، سبل العيش املرنة للزراعة واألمن الغذايئ والتغذوي يف 

املناطق املتأثرة باألزمة السورية يف األردن، 2014.   ا

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، مكتب تمثيل واشنطن ، مشاريع إزالة األلغام لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، يونيو
2015.   ا

 منظمة األغذية والزراعة، االسرتاتيجية وخطة العمل دون اإلقليمية، سبل العيش املرنة للزراعة واألمن الغذايئ والتغذوي يف

املناطق املتأثرة باألزمة السورية يف األردن، 2014.   ا

ف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مناطق التجارة الحرة بأنها "البلدان التي تُلغى فيها التعريفات الجمركية  تُعِرّ
 والحواجز التجارية غير الجمركية بين األعضاء عموًما ولكن ال توجد سياسة تجارية مشتركة تجاه غير

األعضاء".   ا

المفوضية األوروبية، مذكرة العمل - األردن، مشروع تخليص الحدود الشمالية. المرجع:
https: // ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/aap_jordan_2007_en_ad3.pdf.   ى

   صندوق استثمار الضمان االجتماعي ، شركة الضمان للمناطق التنموية. آخر دخول في 11 آب /أغسطس 2020.
ا

تعادل ما يقارب 307.48 مليون دوالر أمريكي.   ا

 جوردان تايمز (مارس 2020) ، "الملك يزور منطقة الملك الحسين بن طالل التنموية". آخر دخول في 11آب/
اذار/ أغسطس 2020.   ا
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 طلب تمديد المادة 5 من معاهدة حظر األلغام المضادة لألفراد ، مقدم من المملكة األردنية الهاشمية، 31 اذار/مارس
2008.   ا بما في ذلك بعض األلغام المتشظية المحيطة

المتحدة؟"ن لألمم  المستدامة  التنمية  أهداف  تعزز  أن  الحرة  للمناطق  يمكن  "هل   ، جورسوامي  موهان     الدكتور 
،تشرين األو      ، 11 تشرين األول/أكتوبر، 2018، آخر دخول في 12 آب/أغسطس، 2020.طة

 صاحب السمو األمير مرعد ر. الحسين ، "تحدي إدارة األعمال المتعلقة باأللغام في األردن ،" مجلة تدمري األسلحة

التقليدية ، المجلد. 23: العدد. 2 ، المادة 3 (2019).   ا بما في ذلك بعض األلغام المتشظية المحيطة

التنمية وتعزيز  الحياة  حامية  باأللغام،  املتعلقة  لألعامل  الوطنية  الخطة  التأهيل،  وإعادة  األلغام  إلزالة  الوطنية   الهيئة 
2020-2015، ص. 12.   ا بما في ذلك بعض األلغام المتشظية المحيطة

ف إنتاجية المياه بأنها نسبة صافي الفوائد من أنظمة المحاصيل والغابات ومصايد األسماك والثروة الحيوانية  تُعرَّ
 واإلنتاج المختلط (الزراعي والصناعي وما إلى ذلك) إلى كمية المياه المطلوبة لتحقيق هذه الفوائد. بأوسع معانيها
 ، تعكس أهداف إنتاج المزيد من الغذاء والدخل وسبل العيش والمزايا البيئية بتكلفة اجتماعية وبيئية أقل لكل وحدة
استخدامها المستنفدة من خالل  أو  لالستخدام  المقدمة  المياه  إما  المياه  استخدام  يعني  ، حيث  المستخدمة  المياه   من 
 )منظمة األغذية والزراعة ، األردن. املياه عىل طول السلسلة الغذائية ، موجز تحلييل لسالسل غذائية مختارة من منظور مايئ،

2015).   ا

الفاو ، األردن. املاء عىل طول السلسلة الغذائية. موجز تحلييل لسالسل غذائية مختارة من منظور مايئ ، 2015.   ا

المرجع نفسه.   ا

األرض الصالحة للزراعة كنسبة مئوية من مساحة األرض.   ا

الفاو.              ، مؤرشات استخدام األرايض 2017 .

كجيل بيورك، تخليص العامل من األلغام األرضية. إدارة األعامل املتعلقة باأللغام، (2012) ، ص. 172.   ا

معاهدة حظر األلغام المضادة لألفراد ، المادة 5 طلب تمديد (2008(.   ا

 بعد النظر في ملكية األراضي وأنواع المحاصيل ، قدر مسح التعديالت التحديثية المتعلقة باأللغام األرضية أن زيادة
 الوصول إلى األراضي الخصبة وموارد المياه يمكن أن تجلب 200 دينار أردني إضافي شهريًا واألسرة ، والتي
 ستكون 25 في المائة إضافية لمتوسط دخل األسرة (مسح التعديالت التحديثية المتعلقة باأللغام األرضية ، 2007:
 6). في وادي األردن ، حيث الوصول إلى المياه أكبر مما هو عليه في الشمال ، كان من المتوقع أن تكون الزيادات
، األرضية  باأللغام  المتعلقة  التحديثية  التعديالت  (مسح  المفرق  مثال  في  عليه  كانت  مما  بكثير  أعلى  الدخل   في 

2007: 5(.   ا
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كجيل بيورك، تخليص العامل من األلغام األرضية. إدارة األعامل املتعلقة باأللغام، (2012(.   ا

 منظمة األغذية والزراعة ، األردن. املاء عىل طول السلسلة الغذائية. موجز تحلييل لسالسل غذائية مختارة من منظور

مايئ، 2015.   ا

 البنك الدولي ، مؤشرات البيانات: 1.1 في المائة من النساء العامالت يعملن في الزراعة مقابل 3.9 في المائة من
الرجال. آخر دخول في 12 اب/ أغسطس 2020.   ا

المرجع نفسه.   ا

برنامج األغذية العالمي ، الخطة االسرتاتيجية القطرية لألردن (2020-2022) س
       .WFP / EB.2 / 2019/7-A / 4

المجلس التنفيذي، الدورة العادية الثانية ، روما ، 18-21 تشرين الثاني / نوفمبر 2019.   ا

المرجع نفسه ، ص. 174.   ا 

المرجع نفسه ، ص. 174.   ا 

، وتعزيز المحاصيل ومقاومة األمراض  ، وزيادة غلة  النبات  نمو  لدعم  المقام األول كسماد  البوتاس في   يستخدم 
الحفاظ على المياه.   ا

شركة البوتاس العربية، التقرير السنوي 2019 ، ص. 8.   ا

من حيث حجم اإلنتاج.   ا

 موقع شركة البوتاس العربية.   ا

موقع ويب مجموعة              . آخر دخول في 26 اب/ أغسطس 2020.   ا

 وفقًا لموقع أطلس العدالة البيئية "حذر الخبراء من أن السد لن يجمع المياه نظًرا للقضايا الجيولوجية والمائية
والجيولوجية والزلزالية وملوحة المياه".   ا

 الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل، خطة العمل الوطنية لألعامل املتعلقة باأللغام، حامية الحياة وتعزيز التنمية
2010-2015، ص. 28

معاهدة حظر األلغام المضادة لألفراد ، المادة 5 ، طلب تمديد ، ص. 23.   ا

دائرة اإلحصاء. مساحة وعدد وإنتاج أشجار الفاكهة في وادي األردن 1995-2017.   ا

http://www.arabpotash.com
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مقابلة مع مزرعة النخيل الذهبية في 2 شباط/فبراير 2020.   ا بما في ذلك بعض األلغام المتشظية المحيطة

المياه لكمية  بالنسبة  المخرجات  قيمة  أو  كمية  أنها  على  المياه  إنتاجية  ف  تُعرَّ  ، والزراعة  األغذية  لمنظمة   وفقًا 
 المستهلكة بشكل مفيد إلنتاج هذا الناتج. في الزراعة ، يمكن التعبير عنها على أنها كمية المنتج (الكتلة الحيوية أو

المحصول) لكل وحدة من المياه التي يستهلكها المحصول (التبخر).طة

 الفاو. األردن. املاء عىل طول السلسلة الغذائية. موجز تحلييل لسالسل غذائية مختارة من منظور مايئ، ص. 105.   ا بما
في ذلك بعض األلغام المتشظية المحيطة

معظمها من الموز والتمر والبطيخ المزروع في ظروف دفيئة.   ا بما في ذلك بعض األلغام المتشظية المحيطة

 صافي العوائد بعد النظر في التكاليف المباشرة (العمالة ، واإلنتاج ، واآلالت ، واإلدارة) ، والتكاليف غير المباشرة
 (المتعلقة باالستثمار والتكاليف األخرى)، وسعر السوق. الفاو. األردن. املياه عىل طول السلسلة الغذائية، موجز تحلييل

لسالسل غذائية مختارة من منظور مايئ، ص.84.   ا

مقابلة مع مزرعة النخيل الذهبية في 2 شباط/فبراير 2020.   ا

المرجع نفسه.   ا

من التحقق  وتم   2020 فبراير  شباط/  في  الميدانية  الزيارة  خالل  الذهبية  النخيل  مزرعة  قدمتها  التي   المعلومات 
صحتها من قبل الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل في كانون األول/ديسمبر 2020.   ا

            حوالي 10 دينار أردني.

 المعلومات التي قدمتها مزرعة النخيل الذهبية أثناء الزيارة الميدانية في شباط/فبراير 2020 وتم التحقق من صحتها
من قبل الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل في كانون األول/ديسمبر 2020.   ا

كجيل بيورك ، تخليص العالم من األلغام األرضية. إدارة األعمال المتعلقة باأللغام، (2012(.   ا

 إرشادات لجنة التنمية المستدامة             لتقديم التقارير الوطنية إلى               ،مقدمة من إدارة السياسات
الزراعية والمديرية الدولية.   ا

كجيل بيورك، تخليص العامل من األلغام األرضية. إدارة األعامل املتعلقة باأللغام، 2012 .

االسم الرسمي كما اقترحته المملكة األردنية الهاشمية لليونسكو .

التراث. للجنة  الثقافية واملختلطة لقامئة الرتاث العاملي، تقرير                تقييامت ترشيحات املمتلكات   اليونسكو ، 
            العالمي ، الدورة العادية 39 ، بون ، حزيران/ يونيو - تموز/ يوليو 2015. ص 50-49
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اليونسكو قائمة  (المغطس) إلدراجه في  المغطس "بيثاني ما وراء األردن"  ، ترشيح موقع  المعمداني   لجنة موقع 
للتراث العالمي، كانون الثاني/يناير 2004.   ا

تم إنشاء ثالث عشرة كنيسة في موقع المعمداني.   ا

المعلومات التي قدمها ممثل لجنة موقع المعمداني خالل زيارة ميدانية.   ا

وزارة السياحة واآلثار. امللخص اإلحصايئ السياحي 2017: عدد زوار المواقع السياحية حسب المواقع خالل -2017
2016.   ا

االردن. العامة-  اإلحصاءات  دائرة  م.   2019  2004  ، والريفية  الحضرية  المناطق  حسب  المملكة  سكان  عدد   تقدير 
2019.   ا

المرجع نفسه.   ا 

األردن  التقرير:  االستثمار"،  جذب  األردن  في  المتنامية  الساحلية  العقبة  "تواصل   ، لألعمال  أكسفورد   مجموعة 

2018، آخر دخول في 12 اب/ أغسطس 2020.   ا

الشعب لمساعدة  باأللغام  المتعلقة  اإلنسانية لألعمال  النرويجية لألنشطة  الشعبية  المساعدات  "تقييم جمعية   ،  نورد 
النرويجي" ، تقرير التقييم 6/2009 ، تشرين الثاني/نوفمبر 2009.   ا

 عمر ر. مصاروة ، تجربة الرشاكة بني القطاعني العام والخاص يف العقبة والدروس املستفادة، عرض شركة تطوير
العقبة في االجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل البنية التحتية في العراق.   ا

 وفقًا لوزارة السياحة واآلثار ، بلغ عدد العاملين في صناعة السياحة حسب المنطقة - العقبة - 3395 عامالً في عام
2006 و 4666 عامالً عام 2019 ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 37.4 في المائة.   ا

 وفقًا لوزارة السياحة واآلثار ، بلغ عدد الفنادق / الغرف / األسرة 46 في عام 2006 و 84 في عام 2019 ، وهو
 ما يمثل زيادة بنسبة 82.61 في المائة.   ا

األلغام المضادة لألفراد التي وضعتها األردن و األلغام المضادة للمركبات التي وضعتها إسرائيل.   ا

مقابلة مع المدير العام لواحة أيال ، السيد سهل دودين ، العقبة ، 4 شباط/فبراير 2020.   ا

معاهدة حظر األلغام المضادة لألفراد ، المادة 5 ، طلب التمديد.   ا

مقابلة مع المدير العام لواحة أيال ، السيد سهل دودين ، العقبة ، 4شباط/ فبراير 2020.   ا
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 معاهدة حظر األلغام المضادة لألفراد ، المادة 5 ، طلب تمديد ، ص. 21.   ا بما في ذلك بعض األلغام المتشظية
المحيطة

 مقابلة مع المدير العام لواحة أيال ، السيد سهل دودين ، العقبة ، 4 شباط/ فبراير 2020.ط

المرجع نفسه.   ا بما في ذلك بعض األلغام المتشظية المحيطة

 البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير. مرشوع تجديد واحة أيال العقبة. تم الوصول إليه في 14 آب/أغسطس 2020.   ا
بما في ذلك بعض األلغام المتشظية المحيطة

هناك خطط لتوسيع هذا في المستقبل.   ا

مقابلة مع المدير العام لواحة أيال، السيد سهل دودين ، العقبة ، 4 شباط/فبراير 2020.   ا

وتم' جاهز"  منتج  ذات  "شريحة  أنها  على  البيئية  السياحة  على  الضوء  تسليط  تم   ، اإلستراتيجية  هذه  من   كجزء 
 اإلشارة إلى أن المناطق المحمية حول األردن والمنتزه البحري في العقبة، مركزية لجاذبية الوجهة" (]االستراتيجية

الوطنية للسياحة[ 2004 2010 ، ص 29(.   ا

،2014 العقبة  يف  البيئية  السياحة  تنمية  خطة  الخاصة،  االقتصادية  العقبة  وسلطة  اإلنمائي  المتحدة  األمم    برنامج 
ص.6

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي                / منطقة العقبة االقتصادية الخاصة            / مرفق البيئة العالمية
برنامج مع  الخاصة  االقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة  تعاون  نتاج  هي  العقبة"  في  البيئية  السياحة  تنمية  "خطة   ، 
في الساحلية  المنطقة  إدارة  في  البحري  البيولوجي  التنوع  حفظ  "تعميم  بعنوان:  مشروع  اإلنمائي  المتحدة   األمم 
 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة "، والذي يهدف إلى" استيعاب التنوع البيولوجي كأصل وقيمة للتنمية االقتصادية

وتعزيز إدارة أكثر فعالية وتكاماًل للمنطقة الساحلية في العقبة ". خطة تنمية السياحة البيئية يف العقبة 2014.   ا

البحيرات في  البحرية  الحياة  لتعزيز  المرجانية  الشعاب  زرع  في  نجحوا  "لقد   ، أيال  لواحة  اإلداري  للمدير   وفقًا 
وهناك بالفعل العديد من أنواع األسماك".   ا

مقابلة مع العضو المنتدب في واحة أيال ، السيد سهل دودين ، العقبة ، 4 شباط/فبراير 2020.   ا

المرجع نفسه.   ا

موقع أيال ، آخر دخول في 14 اب/أغسطس 2020.   ا

 مجموعة أكسفورد لألعمال ، "تواصل العقبة الساحلية المتنامية في األردن جذب االستثمار" ، التقرير: األردن 2018
، آخر دخول في 12 آب/أغسطس 2020.   ا

دائرة اإلحصاءات العامة، النتائج النهائية لتعداد السكان واملساكن ملدينة العقبة 2007.   ا
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 بحسب دائرة اإلحصاءات العامة ، بلغ متوسط الدخل السنوي لألسرة حسب مصدر الدخل والمحافظة بما في ذلك
 المناطق الحضرية والريفية 6،419.4 دينار أردني / 9،054.27 دوالر أمريكي في عام 2007 ، و 10،303.3

دينار أردني / 14،532.34 دوالر أمريكي في عام 2017.   ا

كجيل بيورك، تخليص العامل من األلغام األرضية. إدارة األعامل املتعلقة باأللغام، (2012) ، ص. 212.   ا

المرجع نفسه.   ا

الخطة الوطنية األردنية لألعمال المتعلقة باأللغام 2005-2009.   ا

معاهدة حظر األلغام المضادة لألفراد ، المادة 5 ، طلب تمديد ، ص. 21.   ا

مقابلة مع السيد أنور وريقات ، رئيس المهندسين المدنيين ، 5 شباط/ فبراير 2020.   ا 

المرجع نفسه.   ا 

ومخترصات  وتعريفات  مصطلحات  مرسد   ،  (2019 شباط/فبراير   ،  10 (التعديل  الثاني  إلصدار   ا    
األعامل املتعلقة    باأللغام.   ا

المرجع نفسه.   ا ا 

المرجع نفسه.   ا 

 الخطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام، الهدف االستراتيجي 4: مساعدة الناجين والضحايا ، ص. 19.   ا

كجيل بيورك، تخليص العامل من األلغام األرضية. إدارة األعامل املتعلقة باأللغام، (2012) ، ص. 194.   ا

 وزارة الصحة ، ووزارة التنمية االجتماعية ، ووزارة التخطيط ، والهيئة الهاشمية للجنود المعوقين ، ومجلس تنمية
القدرات البشرية.   ا

 معاهدة حظر األلغام المضادة لألفراد ، تعزيز الشراكات. املؤمتر العاملي ملساعدة ضحايا األلغام املضادة لألفراد

واملتفجرات األخرى من مخلفات الحرب وحقوق اإلعاقة (2019) ، ص. 8

 يرأس مجلس امناء المجلس صاحب السمو األمير مرعد رعد زيد الحسين ويتألف مجلس أمنائها من األشخاص
ذوي اإلحتياجات الخاصة وأولياء أمور األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة وخبراء في هذا المجال.   ا

ا  

الحواشي

IMAS 04.10
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العسكريين، للمصابين  الهاشمية  والهيئة  البتر،  اصابات  لتأهيل  الوطني  المركز  من  كل  المنفذة  المنظمات   تشمل 
 وشبكة الناجين من األلغام في األردن، والهالل األحمر األردني، واللجنة التوجيهية لمساعدة الناجين والضحايا.   ا

بما في ذلك بعض األلغام المتشظية المحيطة
 اإلنسانية والحياد والنزاهة واالستقالل.ط

اإلصدار األول لمساعدة الضحايا (شباط/فبراير 2020(.ة 

لألفراد املضادة  األلغام  ضحايا  ملساعدة  العاملي  املؤمتر  الشراكات.  تعزيز  لألفراد،  المضادة  األلغام  حظر   معاهدة 

واملتفجرات األخرى من مخلفات الحرب وحقوق اإلعاقة، ص. 18.   ا بما في ذلك بعض األلغام المتشظية المحيطة

المرجع نفسه.   ا

كجيل بيورك، تخليص العامل من األلغام األرضية. األعامل املتعلقة باأللغام، (2012) ، ص. 197.   ا

الضحايا غير المباشرين مشمولون في البرنامج خاصة إذا كانوا من أفراد األسرة.   ا

/ قسم مساعدة األلغام  بمخاطر  للتوعية  التأهيل  األلغام وإعادة  الوطنية إلزالة  الهيئة  قدمها رئيس  التي   المعلومات 
الضحايا ، تشرين األول/ أكتوبر 2020

يقع المركز في مدينة الحسين الطبية التابع للخدمات الطبية الملكية في مركز الملك الحسين الطبي في عمان.   ا

الخطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام، الهدف االستراتيجي 4: مساعدة الناجين والضحايا ، ص. 19.   ا

المرجع نفسه.   ا

بتمويل من حكومة أيرلندا.   ا

الخطة الوطنية لألعمال المتعلقة باأللغام، الهدف االستراتيجي 4: مساعدة الناجين والضحايا ، ص. 20.   ا

موقع الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل، آخر دخول في 3 أيلول/سبتمبر 2020.   ا

المعلومات التي قدمتها الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل في كانون االول/ديسمبر 2020.   ا

مرصد األلغام األرضية والذخائر العنقودية، األردن - مساعدة الضحايا. تم التحديث األخير في 10 تشرين األول/
أكتوبر 2018. آخر دخول في 3 أيلول/ سبتمبر 2020.   ا

موقع الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل. آخر دخول في 3 أيلول/سبتمبر 2020.   ا

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180 

181

182

183

184

185

الحواشي

IMAS 13.10



115

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

المرجع نفسه.   ا

مقابلة مع الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل، 2 شباط/ فبراير 2020.   ا

آب/أغسطس  30 في  التنفيذ  حيز  دخل   2017 لسنة   20 رقم  الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  األشخاص  حقوق   قانون 
2017.   ا

كجيل بيورك، تخليص العامل من عامل األلغام األرضية. إدارة األعامل املتعلقة باأللغام، (2012) ، ص. 195.   ا

 مجدي سليطة ويافا أبوورة ، "إمكانية الوصول: اإلعاقة والقانون" ، المعجم ، 30 تشرين األول/أكتوبر 2017 ؛ 
وليلى عزة ، "قانون جديد لإلعاقة يفتح" حقبة جديدة "للبلد - رسمي" ، جوردان تاميز، 9 حزيران/يونيو 2017.   ا

 
مقابلة مع الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل للتوعية بمخاطر األلغام / قسم مساعدة الضحايا في 2 شباط/

.فبراير 2020
ا

المرجع نفسه.   ا

اإلصدار الثاني ، التعديل 3 ، أيلول/سبتمبر 2020.   ا

            تمت مراجعة                            بشكل شامل ، وتم تحديثها من قبل مجموعة العمل الفنية المفوضة من قبل 
 ل           بقيادة صندوق األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) والمجموعة االستشارية للتوعية بمخاطر الذخائر

 والمواد المتفجرة. يستبدل معيار                        المعدل ويحل محل جميع المعايير الدولية لألعمال المتعلقة
بالتوعية بمخاطر األلغام ويعمل كإطار أساسي لعمليات التوعية بمخاطر على مستوى العالم.   ا ا

أي الدفاع المدني ، اللجنة الدولية للصليب األحمر ، الصليب األحمر األردني و سالح الهندسة الملكي.   ا 

مقابلة مع الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل للتوعية بمخاطر األلغام / قسم مساعدة الضحايا في 2 شباط/
 فبراير 2020.   ا

 يشمل هؤالء المزارعين والرعاة واألطفال والمراهقين والجنود وحراس الغابات وغيرهم من أفراد المجتمع الذين
يتنقلون عبر المناطق المتضررة أو يعيشون فيها.   ا

مقابلة مع الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل للتوعية بمخاطر األلغام / قسم مساعدة الضحايا في 2 شباط/
فبراير 2020.   ا

موقع الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل. تم الوصول إليه في 3 أيلول/سبتمبر 2020

الحواشي

IMAS 12.10

IMAS 12.10

IMAS 12.10

IMAS
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 عدنان طلفاح ومجلة        ، " الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل والمرأة في األردن ،" مجلة تدمري األسلحة

التقليدية: المجلد. 12: العدد. 2 (2008) ، المادة 35.   ا بما في ذلك بعض األلغام المتشظية المحيطة

/ قسم مساعدة األلغام  بمخاطر  للتوعية  التأهيل  األلغام وإعادة  الوطنية إلزالة  الهيئة  قدمها رئيس  التي   المعلومات 
 الضحايا في تشرين األول/ أكتوبر 2020.ط

   اللجنة الدولية للصليب األحمر ، ومساعدة ضحايا األلغام ، وتعزيز األمن البشري، واإلنسانية والدمج ، والمركز
الكرواتي لالختبار والتطوير والتدريب ، واليونيسيف.ت

مقابلة مع الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل للتوعية بمخاطر األلغام / قسم مساعدة الضحايا في 2 شباط/
فبراير 2020

ا بما في ذلك بعض األلغام المتشظية المحيطة   .
- اإلقليمية  الدائمة  الحلول  عمل  مجموعة  عمل  مسار   ، أمانًا  أكثر  لعودة  المتفجرات  بمخاطر  التوعية   إرشادات 

التوعية بمخاطر المتفجرات نيسان/ أبريل - تشرين األول/ أكتوبر 2020.   ا

العربية واالستشارات  الملكي،  الهندسة  و سالح  والتعليم،  التربية  ووزارة  المدني،  والدفاع  الشرطة،  هذه   وتشمل 
لمكافحة األلغام، واستشارات خط الحياة وإعادة التأهيل.   ا

اإلجمالي العدد  يشمل  األردن.  المتأثرة في  للمجتمعات  األلغام  بمخاطر  التوعية  برنامج  استهدف   ،2007  منذ عام 
األشخاص عدد   - المباشرين  المستفيدين  التأهيل  وإعادة  األلغام  إلزالة  الوطنية  الهيئة  قبل  من  المقدّر   للمستفيدين 
 الذين حضروا أنشطة التوعية بالمخاطر - والمستفيدين غير المباشرين ، محسوبًا كحد أدنى ٪25 من مواد اإلعالم

والتثقيف واالتصال الموزعة.   ا

مقابلة مع الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل للتوعية بمخاطر األلغام / قسم مساعدة الضحايا في 2 شباط/
فبراير 2020

 قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 1325 (2000). الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته 4213 ، المنعقدة في
31 تشرين األول / أكتوبر 2000.   ا

موقع برنامج النوع االجتماعي واألعمال المتعلقة باأللغام. آخر دخول  في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.   ا

ومخترصات، وتعريفات  مصطلحات  مرسد   ،  (2019 شباط/فبراير   ،  10 (التعديل  الثاني   اإلصدار 
األعامل املتعلقة باأللغام.   ا

 نهج يراعي الفوارق بين الجنسين في األعمال المتعلقة باأللغام يأخذ في االعتبار التأثير المختلف لأللغام األرضية"
 على الرجال والنساء والفتيان والفتيات. الهدف النهائي لألعمال المتعلقة باأللغام التي تراعي الفوارق بين الجنسين

هو إجراء األعمال المتعلقة باأللغام بطريقة تحترم وتستند إلى المساواة بين الجنسين   ا
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المنتدى االقتصادي العالمي ، تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2020.   ا

 هيئة األمم المتحدة للمرأة - األردن ، التمكين االقتصادي
https://jordan.unwomen.org/en/what-we-do/ past-initiatives/women-economic-empowerment

آخر دخول إليه في 15 أيلول/سبتمبر 2020.   ا 

 مركز جنيف الدولي ألنشطة إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، ربط األعامل املتعلقة باأللغام والتنمية. املبادئ التوجيهية

لتطوير السياسات والربامج: املراكز الوطنية لألعامل املتعلقة باأللغام. تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 ، ص. 72.   ا

معلومات مقدمة من الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل ، كانون األول/ديسمبر 2020.   ا

 عدنان طلفاح وجريدة           الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل والمرأة في األردن ،" مجلة تدمري األسلحة

التقليدية، المجلد 12 العدد. 2 (2008) ، المادة 35.   ا

 نسرين الشمايلة ، "نساء األردن في المنطقة المحرمة. أول فريق إلزالة األلغام من النساء في الشرق األوسط يعمل
على إزالة 136000 لغم أرضي ، الجزيرة ، 1 كانون األول/ديسمبر 2009

ا
 مركز جنيف الدولي ألنشطة إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية، األثر االجتامعي واالقتصادي لتوظيف النساء العامالت يف

إزالة األلغام يف رسيالنكا - النتائج الرئيسية، حزيران/يونيو 2020.   ا

قرار مجلس األمن رقم 2365 (2017). الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته 7992 ، المنعقدة في 30 حزيران/
يونيو 2017

قرار الجمعية العامة 68/234 ، 66/223 ، 64/223 ، 62/211 ، 60/215 ، 58/129 ، 56/76.   ا ا

 عملت الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل عن كثب مع العديد من الجهات الحكومية بما في ذلك الديوان 
عمان وأمانة  العام  األمن  ومديرية  الدولي  والتعاون  التخطيط  ووزارة  الخارجية  ووزارة  الدفاع  ووزارة   الملكي 

الكبرى.   ا

 إلى جانب األردن والنرويج ، ساهمت مؤسسة أيال أيًضا في تمويل إزالة األلغام من الموقع حيث تم تطوير
 المشروع في العقبة ، مما يدل على نهج شراكة إيجابي بين القطاعين العام والخاص.   ا

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، األسئلة المتداولة ، التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي.   ا

موقع مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب. آخر دخول في 15أيلول/ سبتمبر 2020.   ا

الحواشي
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الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل، الخطة الوطنية لألعامل املتعلقة باأللغام. حامية الحياة وتعزيز التنمية -2015

 2020 ،ص. 9،                                                                                             آخر دخول  في نيسان/
أبريل 2020.   ا بما في ذلك بعض األلغام المتشظية المحيطة

السنوات في  العربية  باللغة  إقليمية  تدريبية  عمل  ثالث ورش  التأهيل  وإعادة  األلغام  إلزالة  الوطنية  الهيئة   عقدت 
 2011 و 2012 و2013.ط

لألغراض األلغام  إزالة  ألنشطة  الدولي  جنيف  لمركز  اإلقليمي  التعاون  برنامج  منسق  قدمها  التي   المعلومات 
اإلنسانية.ت
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https://ncdr.org.jo/wp-content/uploads/2018/07/National-Plan.pdf







جميع حقوق الصور والطبع والنشر محفوظة لمركز جنيف الدولي ألنشطة إزالة األلغام باستثناء:س
الصفحات 41 ، 54 ، 72 ، 81 ، 87: الهيئة الوطنية إلزالة األلغام وإعادة التأهيل لألغراض اإلنسانية،س

الصفحات 48 ، 57 ، 64:س
الصفحة 58:ء                                                           

الصفحة 62: آيال
الصفحة 91: وحدة دعم تنفيذ معاهدة حظر األلغام المضادة لألفراد

CNES / Airbus, Maxar Technologies, Google Earth

Golden Palm



مركز جنيف الدولي ألننشطة إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية

info@gichd.org

gichd.org

نُشر بمساهمة كريمة من حكومة إيطاليا.ي

(GICHD)

Maison de la paix, Tower 3, Chemin Eugène-Rigot 2C

PO Box 1300, CH – 1211 Geneva 1, Switzerland 


