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 تعزيز تعددية األطراف في مجال نزع السالح وعدم االنتشار 

  .المقدمة
 

الهادفة إلى نزع السالح  متعددة األطرافالتدعم المملكة األردنية الهاشمية الجهود الدولية واإلقليمية    . 1
تعددية األطراف في مجال نزع السالح وعدم لتعزيز  -(48/72ار)القر  - االستراتيجي خاصة النووي 

، مع التأكيد على إن البرنامج النووي األردني هو خيار استراتيجي لطاقة المستقبل في األردن االنتشار
وسيكون قادرا على إعطاء األردن االستقاللية في توليد طاقة اقتصادية وآمنة ومستقرة بعيدا عن التقلبات 

ة العالمية ويمثل موطن قوة في خطط التنمية الوطنية الشاملة، مع الحرص التام من قبل األردن على السياسي
واألسس  رااللتزام بكل متطلبات ومعايير السالمة العامة و األمن واألمان النووي وقضايا البيئة ووفق المعايي

 .( ومن المجتمع الدوليIAEAذرية )الفنية والرقابية المطلوبة والمرعية من الوكالة الدولية للطاقة ال
 

 

  .العالميعلى الصعيد  االردنيةجهود ال
 

الخاصة بالحد من  أن المملكة األردنية الهاشمية تلتزم بكافة القرارات المنبثقة عن مجلس األمن .1
القرار رقم وأهمها ومنع االنتشار واستخدام القوة ضد المدنيين انتشار األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل 

والذي يعتبر األساس في الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل على المستوى الدولي ،  2004لعام  1540
وأن على دول المنطقة التعاون والسعي الجاد نحو الحد من انتشار األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل 

ية. كما يحث األردن الدول على االلتزام األخرى للوصول إلى منطقة شرق أوسط خالية من األسلحة النوو 
بقرارات األمم المتحدة واالتفاقيات الثنائية واإلقليمية والدولية الموقعة، بما فيها اتفاقيات نزع التسلح الموقع 

 عليها الدول. 

يرى األردن إن انتشار أسلحة الدمار الشامل يشكل خطرًا على األمن واالستقرار في المنطقة والذي  .2
كس سلبًا على مساعي السالم الهادفة لحل النزاعات بين دول المنطقة كالنزاع العربي ـ اإلسرائيلي, كما انه ينع

, إضافة إلى تأثيراتها السلبية والعميقة على تنمية المنطقة ورفاهية قليميؤدي إلى إنعدام الثقة بين دول األ
كما يؤيد األردن حق الدول في الحصول  واإلنسانية.شعوبها سواءًا من الناحية األمنية واالقتصادية والبيئية 

نتاج الطاقة السلمية. وانطالقًا من هذا  على الطاقة النووية وتطويرها واستخدامها في األغراض السلمية وا 
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الموقف فقد وقع األردن على معظم االتفاقيات الخاصة باألسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية وهو مشارك 
 .واألمن اإلقليمي سالحضبط ونزع الالمبادرات واالتفاقيات الخاصة ب فاعل في كافة

  الموقف االردني. 
زالة  .1 يؤيد األردن ويدعم كافة الجهود والمساعي الدولية واإلقليمية لحظر استخدام األسلحة النووية وا 

هذه األسلحة وصواًل إلى عالم خال من األسلحة النووية لذلك فقد سارع األردن إلى تبني سياسة 
ة على قائيثابتة وواضحة تجاه أسلحة الدمار الشامل تتضمن جملة من اإلجراءات والتدابير الو 

 األصعدة السياسية واألمنية :
 

 الصعيد السياسي. أ.  
انضـــمام األردن إلـــى جميـــع المعاهـــدات واالتفاقيـــات والبروتوكـــوالت الدوليـــة التـــي تحظـــر  (1)

 حيازة واستخدام أسلحة الدمار الشامل.
ة خاليــة اإلســرائيلية إليجــاد منطقــ –قيـام األردن بــادراج مــادة فــي معاهــدة الســالم األردنيــة  (2)

 WMD Free Zoneمــن أســلحة الــدمار الشــامل التقليديــة وغيــر التقليديــة فــي الشــرق األوســط 
وذلــك فــي إطــار تســوية ســلمية عادلــة وشــاملة تتمثــل بعــدم اللجــوء للقــوة واعتمــاد أســلو  الحــوار 

 والمصالحة في حل المشاكل.
معاهــدة شــرق  مســاهمة األردن وضــمن إطــار جامعــة الــدول العربيــة فــي صــياغة مســودة (3)

أوسط خـال مـن أسـلحة الـدمار الشـامل، حيـث كـان األردن احـد أعضـاء لجنـة الصـياغة المصـ رة 
 التي كلفت بصياغة بنود هذه المعاهدة.

 الصعيد األمني.  .  
ســتخبارية الالـى تحسـين وســائل اإلنـذار المبكـر اإلنـذار المبكـر. تسـعى القــوات المسـلحة إ (1)

رة بهدف تقليل زمن رد الفعل واتخـاذ التـدابير الالزمـة فـي حـال إطـالق سيطالقيادة و الو  واللوجستية
 الصواريخ البالستية.

فــي مجـــال الكشــف والوقايـــة والتطهيــر والـــدفاع  القـــوات المســلحة االردنيـــةتحســين قــدرات  (2)
 .CBRNالسلبي من عوامل أسلحة الدمار الشامل 

           ألردنيــة والتــي أعلــن عنهــا فــي قمــة ســيؤول مبــادرة جاللــة القائــد األعلــى للقــوات المســلحة ا(    3)
بتشـــكيل فريـــق لمكافحـــة التهريـــ  النـــووي وذلـــك بهـــدف تجنـــ   2012لألمـــن النـــووي فـــي كوريـــا 

 المخاطر الناتجة عن تداول وتهري  المواد النووية إلرساء وتعزيز مفهوم األمن النووي.
 

ين دول المنطقــة فــي الحــد مــن انتشــار أســلحة الــدمار يــرى األردن أن تــدابير بنــاء الثقــة واألمــن والتعــاون بــ .2
الــوطني واإلقليمــي  دالشــامل ســيعمل علــى زيــادة االســتقرار والســلم واألمــن فــي المنطقــة وعلــى الصــعي

والحريـة والديمقراطيـة بهـدف إرسـاء منطقـة  ةوالدولي، كما سيساعد على توطيد وتعزيز مبادئ المسـاوا 
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ضـرورة ذكـر بـأن تعزيـز تعدديـة االطـراف فـي . باالضـافة الـى شرق أوسط خالية من األسلحة النووية
مجال نزع السالح يتوقف على موافقة وتصديق جميع الدول على االتفاقيات والمعاهدات التي تحظر 

 انتشار اسلحة الدمار الشامل.


