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خاليددة مددن منطقددة  نشدداءإ إلدد  الراميددةالمتحددم   األمددمالهاشددمية وهددود  األردنيددةتددم م ومومددة المملمددة      .1

دائمدا  األردنوقم دأب  العالم،في وميع مناطق  واألمنالسلم  إرساءبهمف  األوسطشرق األسلحة النووية في ال

فدي  واإلقليمديالدمولي  واألمدنالسدم   إقدرار إلد د م كل ما ينبثق  ن الجمعية العامدة مدن قدراراه تهدمف  إل 

اسدلحة الدممار منطقدة خاليدة مدن نشداء لدم  مدن خطدواه  مليدة إلاتخاذ مدا يتوصي وميعها إل   المنطقة والتي

 أوسط. في الشرقالنووية  ةضمنها األسلحالشامل ومن 

 

تدمابير بنداء الثقدة  لد   تعميدمة والد  يالسدلم أهمية فض النما اه بالطرق  ل باستمرار  يؤكم األردن   .2

والدي   اإلقلديممندا  مدن الثقدة بدين دو   دإيجدابهدمف  األسدلحةوالحم مدن  حالسموميع المستوياه ود م نمع 

يشدجع األردن ان يمددون ودل النما دداه كمدا  فدي المسددتقبل، مسددلحة  نما داه  التخفيد  مددن نشدوب إلد يدؤد  

ئل السدلمية التدي المسلحة  ن طريق التحميم أو التسوية القضائية أو الترتيباه اإلقليميدة أو ييرهدا مدن الوسدا

ل  لد  فاألر األطراف، المو   تختارها دن معروف بسياساته المعتملة وتووهاته المحبة للسدم  والحدريد دائمدا

 تجنيب شعوب المنطقة ويمه الحروب والممار.

   

أسدلحة بحظدر  مدا يتعلدقيبمافة القراراه المنبثقة  ن مجلس األمدن ف ملتممةن المملمة األردنية الهاشمية إ .3

والددي  يعتبددر  2004لعددا   1540رقددم  مجلس اامددنقددرارهددا وأهم التسددلو ومنددع اانتشددار وضددبطالددممار الشددامل 

األسدداف فددي الحددم مددن انتشددار أسددلحة الددممار الشددامل  لدد  المسددتوو الددمولي ، وأن  لدد  دو  المنطقددة التعدداون 

والسعي الجاد نحو الحم من انتشار األسلحة النووية وأسلحة الممار الشامل األخدرو للوصدو  إلد  منطقدة شدرق 

المتحددم  وااتفاقيدداه  األمددمالددمو   لدد  االتددما  بقددراراه  األردن كمددا يحدد  ،سددلحة النوويددةأوسددط خاليددة مددن األ

  واإلقليمية والمولية الموقعة. ةالثنائي

 

التقليميددة وأسددلحة الددممار الشددامل تددؤ ر بشددمل  األسددلحةفددي االتددما  فيمددا يتعلددق بتحميددم  األردنن سياسددة إ .4

طدرف فدي العميدم مدن  األردنفد، فدي المنطقدة اإلقليمديودون  اإلقليميين مباشر في السياسة اامنيه  ل  الصعيم

 وممافحدة اإلرهدابوأسدلحة الدممار الشدامل  النوويدةاألسدلحة  التي تحم من انتشدارالمولية  المبادراهااتفاقياه و

خدمء وصدمقه فدي مسدا يه الراميدة إل لشدامل، وهيا يؤكم وضوح السياسية األردنية تجاه أسلحة الدممار االنوو 

 .وتحقيق األمن واألمان النوو  في المنطقة منطقة الشرق األوسط من وميع هيه األسلحة

 

ن انتشددار أسددلحة الددممار الشددامل يشددمل خطددرال  لدد  األمددن وااسددتقرار فددي المنطقددة والددي  يددرو األردن أ .5

ل  والتدوتر  ربدي   اإلسدرائيليطقة كدالنماع الع ل  مسا ي السم  الهادفة لحل النما اه بين دو  المن ينعمس سلبا

إضافة إل  تأ يراتهدا السدلبية والعميقدة  لد   نعما  الثقة بين دو  المنطقة،إكما انه يؤد  إل   ،اايراني -العربي 

ل مدن هديا الموقد   ، من الناوية األمنية وااقتصادية والبيئية واإلنسانية تنمية المنطقة ورفاهية شعوبها وانطمقا

ااتفاقياه الخاصة باألسلحة الميماوية والبيولووية والنووية وهو مشدار  فا دل فدي  معظم  ل فقم وقع األردن 

 ومن هيه ااتفاقياه: التسلو واألمن اإلقليميونمع كافة نشاطاه ضبط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .NPTالنووية  األسلحةاتفاقية منع انتشار  أ.

 .CTBTوظر التجارب النووية  اتفاقية ب.

 .CWCحة الميماوية اتفاقية وظر األسل و .

 .BWCاتفاقية وظر األسلحة البيولووية  د.   

 .GICNTالمبادر  العالمية لمحاربة اإلرهاب النوو   ه .  

 . PSIمبادر  امن انتشار األسلحة النووية  و.  

 

يدق يرو األردن ضرور  توقيع وميع دو  المنطقة دون استثناء  ل  ااتفاقياه المتعلقدة بهديه األسدلحة لتحق .6

كما يم م األردن وميع المواق  العربية في هيا المجدا ، ويد  أن األمدن  لجميع شعوب المنطقة،األمن وااستقرار 

مدن خدم  امدتم   التسدلو ولديسيممن تحقيقه من خدم  ندمع  (Security Collective)الجما ي لمو  المنطقة 

 المنطقة.في  ا  األمنتسلو وانعمإل  سباق  ؤد  إاا تأسلحة الممار الشامل التي لن 

 

يدرتبط األردن بعمقدداه تعداون و يقددة مدع ويراندده مدن دو  المنطقددة والمبنيدة  لدد  أسدس التعدداون والمصددالو  .7

المشتركة والتي تهمف إل  إرساء األمن والسم  في منطقدة الشدرق األوسدط، فقدم دخلدد األردن فدي معاهدم  سدم  

دو  المنطقددة أن الحمومددة األردنيددة كانددد دائمددا السددباقة ضددمن ، ومنددي ذلددح الحددين فدد1994مددع إسددرائيل منددي  ددا  

ل بهدمف اانضما  إل  المعاهدماه وااتفاقيداه الموليدة الخاصدة بضدبط التسدلو ومندع انتشدار أسدلحة الدممار الشدامب

 .من أسلحة الممار الشامل إنشاء منطقة شرق أوسط خا   

 

 أبدمال،يتغيدر  و ابدد ولدم هدو موقد  واضدواألوسدط مدن أسدلحة الدممار الشدامل فدي الشدرق  األردنموق  إن  .8

لددح أ  مددن هدديه األسددلحة أو وسددائل إيصددالها ولددم يتعامددل معهددا تفدداألردن دولددة خاليددة مددن األسددلحة النوويددة وا يم

يدة بدرامذ ذاه  مقدة بهديه بصور  مباشدر  أو ييدر مباشدر  ولديس لده أ  طمووداه أو نوايدا امدتم  أو تطدوير أ

م  األردن في أ  يو  مدن األيدا  أيدة مسدا م  سدواء  لميدة أو تقنيدة أو ماديدة أليدة وهدة تسدع  كما لم يق األسلحة،

 امتم  أو تطوير السمح النوو  ولم يسمو بممارسة أية نشاطاه ذاه  مقة بهيه األسلحة  ل  أراضيه.

 

 

سدلحة النوويدة وإلالدة هديه يؤيم األردن ويم م كافة الجهود والمسا ي المولية واإلقليمية لحظدر اسدتخما  األ .9

تبندي سياسدة  ابتدة وواضدحة تجداه  إلد  األردنليلح فقم سارع  النووية األسلحةاألسلحة وصوال إل   الم خا  من 

 :واألمني السياسي الصعيموالتمابير الوقائية  ل   اإلوراءاهالممار الشامل تتضمن وملة من  أسلحة

 

   .الصعيم السياسي أ. 

  واإلقليميةفي وميع المحافل المولية  بن الحسين المعظم الثاني  بم هللاالملح  وهود وملة (1)  

 الممار الشامل وممافحة  وأسلحةالنووية  األسلحةخا  من  أوسطمنطقة شرق  إقامةفي مجا    

في  أطلقهاوالتي  تشميل فريق لممافحة التهريب النوو المبادر  الملمية وو   إل  باإلضافة اإلرهاب  

 .سيؤو في العاصمة المورية    Nuclear Security Summitالنوو   األمنقمة   

ل لجعل المنطقة خالية من أسلحة  األردنيةتضمين معاهم  السم   (2)      اإلسرائيلية بنمال خاصا

، وي  نصد الفقر  الرابعة من المعاهم   ل  " أيجداد منطقدة WMD Free Zoneالممار الشامل   

 لية من كافة أسلحة الممار الشامل التقليمية ويير التقليمية وذلح في إطار تسوية شرق أوسط خا  

  سلمية  ادلة وشاملة تتمثل بعم  اللجوء للقو  وا تماد أسلوب الحوار والمصالحة في ول   

 المشاكل.  

 ة التوقيع  ل  وميع ااتفاقياه والمعاهماه المولية المتعلقة بالحم من انتشار األسلح (3)  

 الممار الشامل. وأسلحةالنووية   

 

 

 

 التما  المملمة األردنية الهاشمية بمافة القراراه المنبثقة  ن مجلس األمن فيما يتعلق  (4)  

 بأسلحة الممار الشامل ووظر التسلو ومنع اانتشار.  



 واالتما   األمنلح  المو   ل  االتما  بقراراه األمم المتحم  ومجلس  األردنيةالجهود  (5)  

 بااتفاقياه الثنائية واإلقليمية والمولية المتعلقة بنمع السمح ومنع اانتشار.  

 تبني سياسة  ابتة وواضحة تجاه أسلحة الممار واستغم  كافة المناسباه والمنابر المولية  (6)  

 البة المجتمع إلظهار وجم الخطر المحمق بالمنطقة نتيجة انتشار أسلحة الممار الشامل فيها ومط  

 المولي ومجلس األمن المولي بممارسة الضغط  ل  إسرائيل لمنضما  إل  معاهم   م  انتشار   

 ( وإخضاع منشآتها النووية لضماناه الوكالة المولية للطاقة اليرية NPTالنووية ) األسلحة  

  (IAEA.) 

 

 .األمنيالصعيم  ب. 

 .املفي مجا  الوقاية من أسلحة الممار الش (1) 

)أأ( د م وتطوير ومتابعه وهود اللجنة الوطنية لحظر األسلحة الميماوية في األردن في   

 التعامل مع أ  وادث يتعلق بالعوامل الميماوية.  

قطداع )ب ب( تم التوقيع  ل  اتفاقية  نائية مع الواياه المتحدم  مدن خدم  هيئدة تنظديم   

نددع وردع وكشدد   مليدداه التهريددب ييددر لتعميددم التعدداون بخصددو  م الطاقددة والمعددادن  

 المشرو ة للمواد النووية والمشعة.  

 )و  و ( نشر وتركيب المعماه واألوهم  الخاصة بالمش   ن اإلشعا اه والمواد   

النووية في المعابر الحمودية والمطاراه المختلفة، باإلضافة إل  تأهيل الموادر البشرية   

   nuclear smuggling م من  ملياه التهريب الندوو القادر   ل  إدامة العمل والح  

)دد( تحسين قمراه مجمو ة اإلسناد الميماو  في مجا  المش  والوقاية والتطهير من   

  وامل أسلحة الممار الشامل.  

 )ه  ه ( الموافقة  ل  نشر فصيل إسناد كيماو  وذخائر  مياء لتعميم اإلوراءاه   

 نظرال للوضع الراهن في سوريا . والشمالية الشرقية ليةاألمنية  ل  الحمود الشما  

 )وو( ووود فرق رد فعل سريع من مجمو ة اإلسناد الميماو  واهم   ل  ممار   

 السا ة إلسناد أوهم  المولة للتعامل مع أ  وادث يتعلق بالعوامل الميماوية   

 والبيولووية واإلشعا ية.  

الملمية إلسناد أوهم  المولدة فدي مجدا  التعامدل مدع  )لل( تطوير قمراه الخمماه الطبية  

قامد الجهاه المعنية في الخمماه الطبيدة بتحميدم اوتياواتهدا   الحوادث البيولووية وي  

من المعماه واادويه واللقاواه الضرورية للتخفي  من األضرار الناتجدة  دن اسدتخما    

 المواطنين.أسلحة الممار الشامل  ل  أفراد القواه المسلحة و  

)ح ح( إوراء تمارين  ل  المستوو الدوطني لقيداف درودة الجاهميدة و ااسدتعماد فدي  

التعامل مع األلماه الناتجة  ن استخما  أسلحة الممار الشامل والموارث الطبيعية مدن 

المركدم بدالتخطيط ااسدتراتيجي   يعنخم  المركم الوطني لألمن وإدار  األلماه وي  

 أ  أوإرهداب  أوكدوارث طبيعيدة  وفق رؤية إستراتيجية سواء كاند لمواوهة األلماه

 . وامل تؤ ر  ل  األمن الوطني

 

تمرين )األسم المتأهدب( ومن اهمها )ط ط( المشاركة في التمارين اإلقليمية والمولية 

 الشدددقيقة العميدددم مدددن الدددمو بالتعددداون مدددع الوايددداه المتحدددم  األمريميدددة ومشددداركة 

تحسدين قدمر  القدواه المشداركة  لد  مدن أهدماف هديا التمدرين وي  كان  ،والصميقة

الوقاية والتحضير وااستجابة ومواوهة األلمداه الناومدة  دن كار دة طبيعيدة أو مدن 

الهجمدداه الميميائيددة والبيولوويددة واإلشددعا ية  مثددلصددنع اإلنسددان أو هجددو  إرهددابي 

 بأنوا ها المختلفة. والنووية والمتفجراه

.  تسددع  القددواه المسددلحة إلدد  تحسددين وسددائل اإلندديار المبمددر مددراإلندديار المب (  ) 

سددديطر  بهدددمف تقليدددل لمدددن رد الفعدددل واتخددداذ القيددداد  والراداريدددة والسدددتخبارية واا

 التمابير الملمة في وا  إطمق الصواريخ البالستية.

 

 

 



 .في مجا  أمن الحمود (2) 

المناطق العسمرية خم   ردنية من )أأ( تسيطر القواه المسلحة األردنية  ل  الحمود األ 

  .    .األخرو ة، باإلضافة  إل  األوهم  األمني  

 اآللية والمورياه  برنامذ امن الحمود )ب ب( تتم السيطر   ل  الحمود من خم     

 ووما اه رد الفعل السريع  ل  طو  ومود المملمة األردنية والراولة والممائن  

 باإلضافة إل  األوهم   ، و طلعاه ااستطمع الجو  ور الهاشمية مع المو  المجا  

  وذلح  األمنية ودائر  الجمار  األردنية التي تقو  بالسيطر   ل  المنافي الحمودية  

التجاريددة ييددر المشددرو ة بهددمف األنشددطة  مليدداه التهريددب بمافددة أشددمالها و ممافحددةل  

 يممن من البيئة ااستثمارية  ما  الثقة به وتوفير وماية ااقتصاد الوطني، وتعميم  

    .الصالحة لنموه وتطوره  

   

والتعدداون بددين دو  المنطقددة فددي الحددم مددن انتشددار أسددلحة  تددمابير بندداء الثقددة واألمددن أنيددرو األردن    .10

ولي، الوطني واإلقليمدي والدم مالصعيعمل  ل  لياد  ااستقرار والسلم واألمن في المنطقة و ل  الممار الشامل سي

بهمف إرسداء منطقدة شدرق أوسدط خاليدة  والحرية والميمقراطية  يسا م  ل  توطيم وتعميم مبادئ المساواسكما 

 النووية.من األسلحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


