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 البعثة الدائمة للمملكة األردنیة الھاشمیّة

 نیویورك 
 
 

 الشامل  الدمار ألسلحة  اإلرھابیین بحیازة  المتمثل   للخطر بالتصدي الخاصة التدابیر

 الشامل   الدمار  أسلحة   حول  الدول  مختلف  مع  االستخباریة  المعلومات   وتبادل  بجمع  األردن  یقوم
  بأجھزة   المختلفة  الحدودیة  المعابر   تعزیز   عن  فضالً   ،)والبیولوجیة  الكیمیائیةو  االشعاعیة(  المختلفة

 الخطرة  المواد  مع  التعامل  كیفیة   حول  عملیة  تمارین  تنفیذ  إلى  إضافة  المواد،  ھذه  حول   كشف
 محدودیة   من  وبالرغم  أنھ  ونرى  .المختصة  اإلرھاب   مكافحة  وحدات   قبل  من  اإلرھابیة  حداث واأل

 اإلرھابیة   التنظیمات   تقوم  أن  نستبعد  ال  أننا  إال  المجال،   ھذا  في  اإلرھابیة  التنظیمات   إمكانیات 
  الصراع  مناطق  ضمن  إرھابیة  عملیات   تنفیذ   في  والبیولوجیة  الكیمیائیةو  المشعة  المواد  باستخدام

  األساسیة   المواد  إلى  باإلضافة  الكافیة،  الخبرة  وذوي  المدربة  العناصر   توفر  حال  في  خارجھا  أو
 . لذلك  الالزمة

 ألسلحة   اإلرھابیة  الجماعات   حیازة  لخطر  للتصدي  التدابیر  من   مجموعة  اتخاذ  ضرورة  نرى
 :خالل من وذلك  الشامل، الدمار

 والصناعات  الخطرة  المواد  وتداول  تخزین  انتاج،  تصنیع،  وتضبط  تنظم  التي  القوانین  تشریع .1
 في  األمن  إجراءات   وتعزیز  لتطبیق  المختصة  الرقابیة  الجھات   دور  وتفعیل   بھا،  تدخل  التي

 .معھا للتعامل المخولین واألشخاص المواد ھذه تخزین مواقع

 المقاتلین   بملف  یتعلق  مافی  وخاصة  االستخباریة  األجھزة  بین  المعلومات   وتبادل  التعاون  تعزیز .2
 . والقتالیة الفنیة خبراتھم جنسیاتھم، القابھم، تفصیالتھم، یشمل بما األجانب،

 الدول   مع  وخاصةً   الرسمیة  والمعابر  الحدود  لضبط  الالزمة  واألدوات   اإلمكانیات   تعزیز .3
 و أ   للخطرة  للمواد  التھریب   عملیات   من  للحد  وذلك   الصراع،  لمناطق  المجاورة  أو  القریبة

 . اإلرھابیة العناصر تسلل

 المواد   ھذه  من   الوقایة  طرق   في  المختلفة  الدولة  ومؤسسات   المحلي  المجتمع  إدماج  ضرورة .4
 الذي   األمر   التوعویة،   البرامج  نشر   في  والتعلیمة  اإلعالمیة  المؤسسات   استغالل  خالل  من

 . وفالظر تلك  لمثل السلبیة واآلثار التداعیات  وخفض االستجابة سرعة في یساھم

 مدیات  وضمن  واضحة  أھداف  لتحقیق  المناسب   التوقیت   في  الحاسم  المشترك   العمل  أن  نرى .5
 صورھا   بكافة  المنطقة  وتھدیدات   وتحدیات   أزمات   لتجاوز  الرئیس  المعیار  ھو  محددة

ً   ذلك   یكون  أن  على  وأشكالھا،  المستویات  على  ومتماسكة  وفعالة  جادة  سیاسیة  بإرادة  مقرونا



 

 وامكانیاتھ   خبراتھ  كافة  لتكریس  تام  استعداد  على   األردن  إن.  والدولیة  اإلقلیمیة  المحلیة،
  والعالمیة   اإلقلیمیة   والتنمیة  األمن  تحقیق  یكفل  اتجاه  أي  في  والتجانس  التكامل  لتحقق

 .المستدامة

  خطر  مواجھة  مجال   في  الھاشمیة  األردنیة  المملكة  بھ   تقوم  ما  أھم  دناهأب  بأعاله  ورد  لما  إضافة
 :اإلرھابیین ایدي إلى الشامل الدمار أسلحة وصول

 إلـى  إضـافة  الخطـرة  والمـواد  الشـامل  الـدمار  أسـلحة  حـوادث   مع  للتعامل  وطنیة  خطط  وضع .1
 المــواد ھــذه مثــل علــى تشــتمل التـي للحــوادث  لالســتجابة SOPs موحــدة معیاریــة إجـراءات 
 .واألسلحة

 حوادث   وقوع  عند  ومنسقة  سریعة  استجابة  تحقیق  لضمان  الوطني  المستوى  على  تمارین  تنفیذ .2
 والخسـائر  اثارھـا  مـن  التقلیـل  یضـمن  وبما  الخطرة  والمواد  الشامل  الدمار  أسلحة  على  تشتمل
 .األرواح أو  الممتلكات  في كانت  سواء عنھا  الناتجة

 لخطـر  للتصـدي  الالزمـة  باإلمكانیات   العالقة  ذات   الوطنیة  والمؤسسات   األمنیة  األجھزة  تزوید .3
 الخطـر  لھـذا  التصـدي  مجـال  في  الوطنیة  القدرات   لرفع  الخطرة  والمواد  الشامل  الدمار  أسلحة
 .الداعمة  الجھات  خالل من وذلك 

 والتعامـل ونقـل  استیراد  على  بالسیطرة  المتعلقة  التشریعات   بمراجعة  تعنى  وطنیة  لجان  تشكیل .4
 .أالخط االیدي في  المواد ھذه وقوع عدم لضمان االستخدام  ثنائیة المواد مع

 
 

  -انتھى-
 


