
 

 المعنون "تدابير بناء الثقة في السياق االقليمي ودون االقليمي" 35/73قرار الجمعية العامة رقم   
 

 
 

تعزيزز تزدابير بنزاء الثقزة  إلى الراميةالمتحدة  األممالهاشمية جهود  األردنيةتدعم حكومة المملكة  .1

ميع منزاق  العزالم و وقزد د   في ج واألمنالسلم  إرساءبهدف  على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمي

وفزز  السزم   إقزرار إلزىدعزم لززا مزا ينعثز  عزن الجمعيززة العامزة مزن قزرارا  تهززدف  إلزىدائمزا  األردن

علزى جميزع المسزتويا  ودعزم نزز  والشزاافية تدابير بناء الثقزة  تعزيزة والى يالسلم النزاعا  بالطرق

 إلزىوالذي من الممكن  ن يؤدي  اإلقليمن دول مناخ من الثقة بي إيجادبهدف  األسلحةوالحد من  حالسم

يشجع األردن ان يكزون حزا النزاعزا  عزن قريز  التازاو   و و في المستقعاومسلحة ال نزاعا منع ال

التحكززيم  و التسززوية القةززائية  و الترتيعززا  اإلقليميززة  و ليراززا مززن الوسززائا السززلمية التززي ت تاراززا 

 .الدول

   

ما يتعل  بأسزلحة يبكافة القرارا  المنعثقة عن مجلس األمن ف ةتزمملاشمية ن المملكة األردنية الهإ .2

السابقة ذا  الصزلة وال اةزة بمنزع   والمنعثقة عن القرارا التسلح ومنع االنتشار وضعطالدمار الشاما 

يعتعزر األسزاف فزي الحزد مزن انتشزار ( والزذي 2004لعزا    1540انتشار  سزلحة الزدمار الشزاما لزالقرار 

 األمززملمززا يحززد الززدول علززى االلتزززا  بقززرارا   .والززدولي ياإلقليمزز الززدمار الشززاما علززى المسززتو   سززلحة

 واإلقليمية والدولية الموقعة. ةالمتحدة واالتااقيا  الثنائي

 

التقليدية و سزلحة الزدمار الشزاما تزؤشر بشزكا معاشزر  األسلحةفي االلتزا  بتحديد  األردن ن سياسة  .3

قزرف فزي العديزد مزن  األردنفزو في المنطقزة اإلقليميودون  اإلقليميعلى الصعيدين  في السياسة االمنيه

 الم تصززة باألسززلحة التقليديززة و سززلحة الززدمار الشززاما ومنززع االنتشززارالدوليززة  المعززادرا االتااقيززا  و

ويشززارب بززالحراب الززدولي المعنززي باألسززلحة الصززةيرة وال اياززة ومنززع االتجززار بهززا  ومكافحززة اإلراززا 

SALW  و ومزن والعزالم والسزلم بزين دول المنطقزة األمزن إرسزاءفزي الثقة والتعاون  معادئبهدف تعزيز

 اذه االتااقيا :

 

 

 .NPTالنووية  األسلحةاتااقية منع انتشار  -

 .CTBTحظر التجار  النووية  اتااقية -

 .CCWليدية عشوائية األشر التق األسلحة اتااقية -

 .CWCاتااقية حظر األسلحة الكيماوية  -

 .BWCاتااقية حظر األسلحة العيولوجية  -

 .GICNTالمعادرة العالمية لمحاربة اإلراا  النووي  -

 .  PSIمعادرة امن انتشار األسلحة النووية  -

 

 

 

 

والسزم  فزي العزالمو حيزد تزؤمن  لألمزنالعناةر الرئيسية المهددة   حديمثا  اإلراا   ن األردنيدرب  .4

ويعتعززر  وال ديززن لززه اإلراززا   نمؤلززدة علززى   شززكالهبجميززع  اإلراززا مكافحززة  بأاميززة األردنيززةالحكومززة 

الزوقنيو وذلزا ارتعاقزا    منزهالتحزديا  الرئيسزية التزي قزد تمزس   حزد ةالدفاعيز األردنفي سياسزة  اإلراا 



لززذلا فقززد حززرن األردن علززى  سززامح والحكمززة والتعقززا وبعززد النظززروبمواقاززه السياسززية التززي اتسززم  بالت

   من خمل سن القوانين والتشريعا  الوقنية واالنةما  إلزى جميزع االتااقيزا  والمعزادرا مقاومة اإلراا

 ال اةة بمكافحة اإلراا . الدولية

 

 

باتااقيا  عسكرية مع العديد مزن دول المنطقزة والعزالم والتزي تهزدف إلزى إرسزاء األمزن األردن يرتعط  .5

والسلم في المنطقة لالواليا  المتحدة األمريكيزة وبريطانيزا وحلزل النزاتو ودول االتحزاد األوروبزيو ولزذلا 

لعسززكرية فزز ن حكومززة المملكززة األردنيززة الهاشززمية تقززو  بتزويززد القززوا  المسززلحة بالمعززدا  واألسززلحة ا

وبما يةمن مصزالحه األمنيزة  الةرورية الكافية من حيد الكمية والنوعية التي تؤمن فيها حماية  راضيها

لما تشارب القوا  المسلحة األردنية في عمليزا  األمزم المتحزدة لحازس السزم  فزي جميزع  نحزاء  األساسيةو

الصززراعا  الم تلاززةو حيززد يعتعززر  العززالم والتززي تهززدف إلززى إرسززاء األمززن والسززلم واالسززتقرار فززي منززاق 

 األردن من  لعر الدول المشارلة في عمليا  حاس السم  التابعة لألمم المتحدة .

  

 

ة نيزوالمع دول المنطقزةمزن  نزهرامزع جي ةتعزاون وشيقزعمقزا  ب األردنعط ترعلى المسزتو  اإلقليمزي يز .6

والسززم  فززي منطقززة الشززرق  مززناأل إرسززاء إلززىعلززى  سززس التعززاون والمصززالح المشززترلة والتززي تهززدف 

ومنزذ ذلزا الحزين فزأن الحكومزة  1994منزذ عزا   إسزرائيافي معاادة سزم  مزع  األردنفقد دخل   واألوسط

المعاازدا  واالتااقيزا  الدوليزة ال اةزة  إلزىاالنةما   إلىمنطقة اللان  دائما السعاقة ضمن دول  األردنية

منطقة شرق  وسط خالي من  سلحة الزدمار  إنشاءما بهدف منع انتشار  سلحة الدمار الشاوةعط التسلح ب

 لألفزرادالمةزادة  األلةزا ونقزا  وإنتزا لحظر استعمال وت ززين  اادة  وتواعلى مع األردنفقد وقع  والشاما

منزذ ذلزا الحزين إلزى إ الزة جميزع األلةزا  علزى قزول الحزدود الممتزدة بزين  األردنوقزد عمزا  1998في عا  

اززذه متابعززة  بهززدف NCDRإنشززاء الهي ززة الوقنيززة إل الززة األلةززا  وإعززادة التأايززا  األردن وإسززرائيا وتززم

وتقديم المسزاعدة لجميزع دي بحياة المدنيين قد تو و متاجرا   العملية والتألد من خلو األردن من  ية  لةا 

 .المصابين من األلةا  األرضية

 

نطقزززة والمعزززادرة دائمزززا فزززي المشزززارلة لزززان مزززن  وائزززا دول الم األردنفزززأن  اإلنسزززانيعلزززى الصزززعيد  .7

 المج زين نمز موجزا  لعيزرة األردنلشعو  المنطقة والعزالم فقزد احتةزن  اإلنسانية المعاناةوالت ايل من 

ولزان خخرازا اسزتقعال المج زين مزن الشزعر السزوري والزذين بلةزوا إلزى مزا  والزدولمن م تلزل  والنا حين

رعايززة الصززحية واالجتماعيززة الم مززة وذلززا بززالرلم مززن بال الجززس سززوريو وتززأمينهم مليززون 1,4يقززار  

فزي  األردنو وذلا إيمانا  بأامية التعاون والمشزارلة بزين الزدولالتي يواجهها  ةاالقتصادي األوضا ةعوبة 

المسززلحة مززن  مززا قدمتززه وما الزز  تقدمززه القززوا  إلززى باإلضززافة وللشززعو  الت ايززل مززن المعانززاة اإلنسززانية

ضزمن مهزا  الم تلازة الميدانيزة  الطعيزةالمستشزايا   وإقامزةالارق الطعية  وإرسال مجانية قعيةمساعدا  

 .وقطا  لزةالةاة الةربية في حاليا و واألمم المتحدة

 

فززي الحاززاى علززى  فعاليززة  لثززريززدعو األردن الززدول األعةززاء والمجتمززع الززدولي لجعززا األمززم المتحززدة  .8

واألدوا  التي تحتاجها لمنع نشزو  الصزراعا  وتعزيزز الثقزة بالمكانيا   تزويداامن خمل السم  واألمن 

  على لافة الصعد.وبين الدول 


