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 مراعاة المعايير البيئية في صياغة" 39/37قرار الجمعية العامة 

 "األسلحة وتحديدوتنفيذ اتفاقيات نزع السالح  
 
على ضرورة احترام وتطبيق القواعدد البيئيدة فدي عميد   باستمرار إن األردن يدعم ويؤكد  .1

عميد  المعاهددات  قدام األردن بدالتوقي  علدىي تخد  ندزع األسدلحة حيد  االتفاقيات والمعاهدة التد

والثدداني المعدددل الثالدد   األولوبروتوكوالتهددا  (CCWالمتعلقددة باألسددلحة التقليديددة  واالتفاقيددات 

الكيماويدة  األسدلحةالددمار الادامم مثدم اتفاقيدة  أسلحةاتفاقيات والبروتوكول الراب   إلى وانضمت

 CWC البيولوعيددة  األسددلحة( اتفاقيددةBWC)  يددة النوو األسددلحةومندد  انتاددار(NPT) ة هدددومعا

      كاددفهاواتفاقيددة تمييددز المتفجددرات البالسددتيكية ب ددر   (CTBT)ةارب النوويددتجددالاددامم لل حظددر

) PE ( . والتي تؤثر باكم مباشر على البار والبيئة 

 

 واألنظمدةالقدوانيخ  إصددارأولوية قصوى لحماية البيئة ومواردهدا مدخ لدالل  األردنيولي  .2

 وهي:ة المتعلقة بحماية البيئ

  .2003قانون البيئة لسنة  أ.

 .2005لسنة  37نظام تقييم األثر البيئي رقم  ب. 

 .2009لسنة  66حماية البيئة رقم  ضرورةنظام  عـ. 

 .2007لسنة  28رقم  الهواءنظام حماية  د. 

 .2005لسنة  25نظام حماية التربة رقم  هـ. 

 .2005لسنة  26رئة رقم نظام حماية البيئة مخ التلوث في الحاالت الطا و. 

 .1999لسنة  51البحرية والسواحم وتعديالته رقم نظام حماية البيئة  ز. 

 .2005لسنة  29ات الوطنية رقم تنزهنظام المحميات الطبيعية والم ح. 

 .2009لسنة  65نظام الرقابة والتفتيش البيئي رقم  ط. 

 .2005لسنة  65النفايات الصلبة رقم  إدارةنظام  ي. 

 .2005لسنة  24المواد الضارة والخطرة رقم  إدارةتعديم مالحق نظام  ك. 

   المباشدددر نظدددام المتطلبدددات البيئيدددة لتوليدددد الطاقدددة الكهربائيدددة باسدددتخدام الحدددر   ل. 

 .2014الزيتي لعام  للصخر 

  

 وهي:للعديد مخ االتفاقيات بخصوص البيئة  األردنلقد انضمت  .3

 كيوتو.بروتوكول  أ. 

 المستنزفة.اد اتفاقية فينا وبروتوكول مونتريال للمو ب. 

 روتردام.اتفاقية  عـ. 

 البيولوعي.اتفاقية التنوع  د. 

 المنالي. الت يراتفاقية  هـ. 

 ستوكهولم.اتفاقية  و. 

 

 

 

 

 

لاليددة مددخ اسددلحة الدددمار  األوسدد مددة الاددر  طععددم من إلددىيسددعى للوصددول  األردنإن  .4

علدى القدوات المسدلحة وأكددت  الموضدوع اطات والمؤتمرات المعنيدة بهدذا ويتاب  كم الناالاامم 

 ضدد األل دامتأهيدم المنداطق المنزوعدة مدخ  إعدادةواالسدتمرار فدي  األل داممدخ حقدول  للو المملكدة

 .مالكيها إلى وإعادتهاواستصالحها بالتنسيق م  الجهات المعنية  االفراد
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الماداركة فدي ماداري   ضدمنةمات في البعد البيئي والمتاهتما األردنيةالقوات المسلحة  .   تولي5

مثم التعاون م  الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في التيدار  الطبيعة وطنية تهدف لحماية وصون 

باالضافة مواق  العديد مخ المحميات الطبيعية بهدف المحافظة على التنوع الحيوي والنظم البيئية 

تنفددذا القددوات المسددلحة بالتعدداون مدد  وزارة الميدداا والددري  الددى مادداري  الحصدداد المددائي التددي

  .االردنية

 

ضددرورة تقريددر التعدداون والتددراب  بدديخ االتفاقيددات البيئيددة واالتفاقيددات  علددىاألردن  يؤكددد .6

ولاصدة اات الصدلة بندزع  البيئدةمخ أي اتفاقية أن تامم التدابير والمعدايير لحمايدة  الدولية فالبد

بدأن إزالدة أو تددمير األسدلحة الكيماويدة ومرافدق إنتاعهدا وتخزينهدا فدي أي  األردن يدرى- السدالح

دولة تقوم بدذل  يجدأ أن يدتم ضدمخ إطدار التقيدد الصدارم بالقدانون البيئدي الددولي لمند   هدور أي 

تأكيدا المستمر على تطوير منظومة الطاقة المتجددة وامتالك الطاقة النوويدة  م - مخاطر محتملة

 وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. السلمية لألغرا 

 

 

 

 

 

 

 


