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  )٢٠١١ (١٩٧٧القرار     
  ٢٠١١أبريل / نيسان٢٠ املعقودة يف ٦٥١٨الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  إن جملس األمن،  
 ١٦٧٣  و ٢٠٠٤أبريـل   / نيـسان  ٢٨املؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ قراراته   إذ يعيد تأكيد    

ــؤرخ ) ٢٠٠٦( ــسان٢٧امل ــل / ني ــؤرخ ) ٢٠٠٨ (١٨١٠  و٢٠٠٦أبري ــسان٢٥امل ــل / ني أبري
  ؛٢٠٠٨

 أن انتـشار األسـلحة النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة، ووسـائل              وإذ يؤكد من جديد     
  إيصاهلا، يشكل هتديداً للسالم واألمن الدوليني؛

 ضـرورة أن متتثـل مجيـع الـدول األعـضاء امتثـاال تامـا اللتزاماهتـا                  وإذ يؤكد من جديـد      
 أسـلحة الـدمار الـشامل        مجيع ن األسلحة ونزع السالح وعدم انتشار     وتعهداهتا املتعلقة باحلد م   

  ؛ جبميع جوانبهووسائل إيصاهلا
منـع انتـشار األسـلحة النوويـة والكيميائيـة      أال يعـوق   أنـه ينبغـي    وإذ يؤكد مـن جديـد       

والبيولوجيــة التعــاون الــدويل لتــسخري املــواد واملعــدات والتكنولوجيــا لألغــراض الــسلمية، وأنــه 
   أهداف االستعمال السلمي غطاًء لالنتشار؛أال تستغل الوقت نفسه ينبغي يف
 إزاء التهديد الـذي يـشكله اإلرهـاب وخمـاطر حيـازة             وإذ ال يزال يساوره بالغ القلق       
 هاسلحة نووية وكيميائيـة وبيولوجيـة ووسـائل إيـصاهلا، أو اسـتحداث            أللدول،  اغري  من  جهات  

  أو االجتار هبا أو استعماهلا؛هلا 
 عزمــه علــى اختــاذ إجــراءات مالئمــة وفعالــة ضــد أي هتديــد للــسالم    يعيــد تأكيــدوإذ  

واألمن الدوليني من جراء انتشار األسـلحة النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة ووسـائل إيـصاهلا،             
 
  

 .أعيد إصدارها ألسباب فنية  *  
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  عليه ميثاق األمم املتحدة؛ما ينص وفقا ملسؤولياته األساسية، على حنو 
مــن االلتزامــات املنــصوص عليهــا يف القــرار      مــا قــرره مــن أن أيــا    وإذ يعيــد تأكيــد   
ال حتتمــل أي تفــسري يتعــارض مــع حقــوق والتزامــات الــدول األطــراف يف    ) ٢٠٠٤( ١٥٤٠

ــة         ــة األســلحة البيولوجي ــة واتفاقي ــة األســلحة الكيميائي ــووي واتفاقي ــشار الن ــدة عــدم االنت معاه
وكالــة الدوليــة للطاقــة والتكــسينية، أو يغــري تلــك احلقــوق وااللتزامــات، أو يغــري مــسؤوليات ال

  الذرية أو منظمة حظر األسلحة الكيميائية؛ 
 أن التعاون الدويل بني الـدول، وفقـا للقـانون الـدويل، ضـروري ملكافحـة                 وإذ يالحظ   

ــة   جهــاتاالجتــار غــري املــشروع مــن جانــب    ــة والكيميائي  مــن غــري الــدول يف األســلحة النووي
   مواد؛ والبيولوجية ووسائل إيصاهلا وما يتصل هبا من

 بضرورة تعزيز التنسيق بني اجلهود املبذولة على الصُعد الوطنية واإلقليمية           وإذ يعترف   
ودون اإلقليمية والدولية، حسب االقتضاء، لتعزيز املواجهـة العامليـة للتحـدي اخلطـري والتهديـد                

  ؛م واألمن الدولينيأسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا على السالانتشار شكله يالذي 
 على ضرورة أن تتخذ الدول مجيع التدابري الوطنيـة املالئمـة وفقـا لـسلطاهتا            وإذ يشدد   

وتـشريعاهتا الوطنيــة، ومبــا يتفــق مــع القــانون الــدويل، لتعزيــز الرقابــة علــى الــصادرات، ومراقبــة  
املعلومات الـيت ميكـن     الوصول إىل   السبل املتاحة لتنفيذ عمليات النقل غري املادي للتكنولوجيا و        

اســتخدامها يف جمــال أســلحة الــدمار الــشامل ووســائل إيــصاهلا، مــن أجــل منــع متويــل االنتــشار 
  وإيصال الشحنات وتأمني املواد احلساسة؛ 

ــد   ــالقرار      وإذ يؤيــ ــال بــ ــشأة عمــ ــة املنــ ــال اللجنــ ــه فعــ ــطلعت بــ ــذي اضــ ــل الــ  العمــ
ــة القــرار  فيمــا يلــي، املــشار إليهــا )٢٠٠٤( ١٥٤٠ ها، ، وفقــا لــربامج عملــ ١٥٤٠ باســم جلن

  ؛العمليف ذلك إنشاء أفرقة عاملة لتيسري تنفيذ برنامج  مبا
ويالحـظ  ،  )٢٠٠٤ (١٥٤٠ بالتقدم الذي أحرزته الـدول يف تنفيـذ القـرار            وإذ يسلم   

  يف اآلن ذاته أن الدول اختذت عددا أقل من التدابري بشأن بعض اجملاالت اليت يشملها القرار؛
 مــع املنظمــات ١٥٤٠امــت هبــا جلنــة القــرار   األنــشطة القّيمــة الــيت ق وإذ يؤيــد أيــضا  

  الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصلة؛ 
 بــــاجلهود الدوليــــة املبذولــــة مــــن أجــــل التنفيــــذ الكامــــل للقــــرار وإذ حيــــيط علمــــا  
، مبـــا يف ذلـــك اجلهـــود املبذولـــة ملنـــع متويـــل األنـــشطة املتـــصلة باالنتـــشار،   )٢٠٠٤( ١٥٤٠
  ت فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية؛ توجيها يف االعتباريضع وإذ
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 تقاريرهـا الوطنيـة عـن    ١٥٤٠ أن الدول مل تقـدم مجيعهـا إىل جلنـة القـرار         وإذ يالحظ   
  ؛)٢٠٠٤ (١٥٤٠تنفيذ القرار 

علـــى الوجـــه ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ أن تنفيـــذ مجيـــع الـــدول للقـــرار  وإذ يالحـــظ أيـــضا  
ل تنفيـذ هـذه القـوانني، إمنـا هـو مهمـة        األكمل، مبـا يـشمل اعتمـاد قـوانني وتـدابري وطنيـة تكفـ              

  طويلة األجل تتطلب جهودا متصلة على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية؛ 
 والـدول األعـضاء،     ١٥٤٠، يف ذلك الـصدد، بأمهيـة احلـوار بـني جلنـة القـرار                وإذ يقر   

  ويشدد على أن االتصال املباشر ميثل وسيلة فعالة من وسائل ذلك احلوار؛
ــر   ــ وإذ يقـ ــساعدة   بـ ــة إىل املـ ــزال حباجـ ــدول ال تـ ــن الـ ــد مـ ــرار  يفأن العديـ ــذ القـ  تنفيـ
 أمهية تزويد الدول، بناء على طلبها، باملساعدة الفعالة اليت تلـيب            وإذ يؤكد ،  )٢٠٠٤( ١٥٤٠

 يف هــذا ١٥٤٠ بــدور املنــّسق وامليــّسر الــذي تــضطلع بــه جلنــة القــرار وإذ يرحــباحتياجاهتــا، 
  الصدد؛

صدد، على ضرورة تعزيز املـساعدة والتعـاون فيمـا بـني الـدول،              ، يف هذا ال   وإذ يشدد   
 واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ١٥٤٠ والــدول، وبــني جلنــة القــرار ١٥٤٠وبــني جلنــة القــرار 

  ؛ )٢٠٠٤ (١٥٤٠ساعدة الدول على تنفيذ القرار فيما يتعلق مبودون اإلقليمية ذات الصلة، 
 لعـام ق غايات وأهداف مؤمتر قمة األمـن النـووي    بأمهية التقدم احملرز حنو حتقي وإذ يقر   
  ؛ )٢٠٠٤ (١٥٤٠ بوصفه إسهاما يف التنفيذ الفعال لقرار جملس األمن ٢٠١٠

 علـى وجـه الـسرعة مـن أجـل منـع أعمـال اإلرهـاب                  الدول إىل العمـل معـاً      وإذ يدعو   
لـى أكمـل    تعزيـز التعـاون وتنفيـذ االتفاقيـات الدوليـة ذات الـصلة ع      بسبل منهاالنووي وقمعها   

وجــه، وعــن طريــق اختــاذ التــدابري املناســبة لتعزيــز اإلطــار القــانوين القــائم بغيــة ضــمان احملاســبة  
  الفعلية ملَن يرتكبون جرائم يف جمال اإلرهاب النووي؛

، ١٥٤٠ بـــشأن حالـــة تنفيـــذ القـــرار  ٢٠٠٩ االســـتعراض الـــشامل لـــسنة وإذ يؤيـــد  
  ا الوثيقة اخلتامية لالستعراض؛  بالنتائج والتوصيات اليت تضمنتهحييط علما وإذ

    مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
ــه يف القــرار   يكــرر تأكيــد  - ١   ويــشدد مــن ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ مــا قــرره ومــا طلب
  أمهية أن تنفذ مجيع الدول ذلك القرار بالكامل؛ على جديد

ت حــــىت  ملــــدة عــــشر ســــنوا  ١٥٤٠ متديــــد واليــــة جلنــــة القــــرار    يقــــرر  - ٢  
  ؛٢٠٢١أبريل /نيسان ٢٥
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ــة القــرار   يقــرر  - ٣   ــة تنفيــذ القــرار     ١٥٤٠ أن جتــري جلن  استعراضــا شــامال حلال
ــها   مخــس ســنوات ربعــد مــرو) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ ــدعلــى جتديــد واليت يتــضمن، ها، وقبــل جتدي

لوالية، وأن تقدم إىل جملس األمن تقريـرا        على ا  تعديالت    إدخال لزم األمر، توصيات بشأن    إذا
ــل    ويقــررتنتاجات االستعراضــني، عــن اســ  ــاء علــى ذلــك، أن جيــرى االســتعراض األول قب ، بن

  ؛٢٠١٦ديسمرب /كانون األول
ــة القــرار   يقــرر مــرة أخــرى   - ٤   ــه ينبغــي للجن ــامج عمــل  ١٥٤٠ أن  أن تقــدم برن

 أن يعـد برنـامج العمـل املقبـل قبـل      ويقررمايو، / إىل جملس األمن قبل هناية كل شهر أيار     اسنوي
  ؛  ٢٠١١ايو م/ أيار٣١

  : ، وهلذا الغرض١٥٤٠ مواصلة توفري مساعدة اخلرباء للجنة القرار يقرر  - ٥  
، فريقا مـن  ١٥٤٠ إىل األمني العام أن ينشئ، بالتشاور مع جلنة القرار      يطلب  )أ(  

، يتــصرف بتوجيــه مــن اللجنــة ويف إطارهــا،     )‘‘فريــق اخلــرباء ’’(مثانيــة خــرباء علــى األكثــر    
 اخلــربة واملعرفــة املناســبتني، لتــوفري اخلــربة إىل اللجنــة ومــساعدة   أهــلمــن أفــراد مــن   ويتــشكل
) ٢٠٠٦ (١٦٧٣ و) ٢٠٠٤ (١٥٤٠االضـــطالع بواليتـــها مبوجـــب القـــرارات     يف اللجنـــة

ومبوجب هذا القرار، بسبل منها تيسري املساعدة الراميـة إىل حتـسني تنفيـذ     ) ٢٠٠٨( ١٨١٠ و
  ؛)٢٠٠٤ (١٥٤٠القرار 

 أن تنظــر يف توصــيات خاصــة ١٥٤٠دد إىل جلنــة القــرار  يف هــذا الــصيطلــب  )ب(  
يب العمل والطرائـق    لباللجنة وفريق اخلرباء بشأن اخلربة املطلوبة والتمثيل اجلغرايف املوسع وأسا         

واهليكل، مبا يف ذلك النظر يف جـدوى إفـراد منـصب تنـسيق وقيـادة لفريـق اخلـرباء، وأن تقـدم                       
   على أبعد تقدير؛ ٢٠١١أغسطس / آب٣١تلك التوصيات إىل جملس األمن يف 

  
  التنفيذ    

ــد   - ٦   ــر هلــا عــن     يطلــب مــن جدي ــيت مل تقــدم بعــد أول تقري ــدول ال ــع ال  إىل مجي
أن تـوايف اللجنـة     ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠اخلطوات الـيت اختـذهتا أو الـيت تعتـزم اختاذهـا تنفيـذا للقـرار                 

  بذلك التقرير دون تأخري؛
تلـك التقـارير علـى أن تـوفر، يف        مجيع الدول الـيت قـدمت        يشجع مرة أخرى    - ٧  

، معلومـات إضـافية عـن تنفيـذها للقـرار           ١٥٤٠الوقت املناسب أو بناء على طلب جلنة القـرار          
  ، مبا يف ذلك معلومات تقدم طوعا عن املمارسات الفعالة للدول؛)٢٠٠٤ (١٥٤٠
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مبـساعدة  للتنفيـذ    مجيع الدول على أن تعد طوعـا خطـط عمـل وطنيـة               شجعي  - ٨  
، حسب االقتـضاء، ترسـم أولوياهتـا وخططهـا فيمـا يتعلـق بتنفيـذ األحكـام                  ١٥٤٠ار  جلنة القر 

  ؛١٥٤٠، وأن تقدم تلك اخلطط إىل جلنة القرار )٢٠٠٤ (١٥٤٠الرئيسية من القرار 
 تكثيـف جهودهـا للنـهوض بتنفيـذ مجيـع      ١٥٤٠ أن تواصل جلنـة القـرار     يقرر  - ٩  

بالكامـــل مـــن خـــالل برنـــامج عملـــها الـــذي يـــشمل مجـــع  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠الـــدول للقـــرار 
ــرار      ــدول للق ــذ ال ــة تنفي ــة حبال ــات املتعلق ــدعوة واحلــوار   ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠املعلوم ــساعي ال ومب

علومـات بـشكل عـام؛ ويتـصدى، بوجـه          واملساعدة والتعاون اليت تبذهلا الدول ودراسة تلـك امل        
ــن ذلــك القــرار الــيت تــشمل     ٣ و ٢ و ١لفقــرات اخــاص، جلميــع اجلوانــب املــذكورة يف      م

ــة، ) ب(املــــساءلة،  )أ( ــة املاديــ ــانون،   ) ج(احلمايــ ــاذ القــ ــود إنفــ ــة وجهــ الــــضوابط احلدوديــ
وفري الضوابط الوطنية علـى الـصادرات والـشحنات العـابرة، مبـا يف ذلـك الـضوابط علـى تـ                     )د(

ــضمن،         ــابرة؛ ويتـ ــشحنات العـ ــصادرات والـ ــك الـ ــل تلـ ــل متويـ ــن قبيـ ــدمات مـ ــوال واخلـ األمـ
احلاجة، أولويات حمـددة لعملـها، مـع مراعـاة استعراضـها الـسنوي بـشأن تنفيـذ القـرار                     حسب
   ديسمرب؛/الذي يعد مبساعدة فريق اخلرباء قبل هناية كل شهر كانون األول) ٢٠٠٤ (١٥٤٠

ــرار حيـــث   - ١٠   ــة القـ ــدول  املـــضي يف علـــى ١٥٤٠جلنـ ــع الـ ــل بنـــشاط مـ  التواصـ
ــة    ــة ودون اإلقليمي ــة واإلقليمي ــصلةواملنظمــات الدولي ــادل اخلــربات   ذات ال ــز تب  مــن أجــل تعزي

، )٢٠٠٤ (١٥٤٠والــدروس املــستفادة واملمارســات الفعالــة يف اجملــاالت الــيت يــشملها القــرار 
ل وباألمثلــة الناجحــة يف جمــال باالســتعانة علــى وجــه اخلــصوص باملعلومــات الــيت تقــدمها الــدو

أن تتوىل االتصال بشأن الربامج املتاحة اليت ميكن أن تيسر تنفيـذ القـرار              على  تقدمي املساعدة، و  
يف التنفيـذ  حـسب احلاجـة   ، مع وضعها يف االعتبار فائدة املـساعدة املـصممة     )٢٠٠٤ (١٥٤٠

  . على املستويات الوطنية) ٢٠٠٤ (١٥٤٠الفعلي للقرار 
 علـى أن تباشـر، بـدعم مـن اخلـربة      ١٥٤٠ يف هذا الصدد جلنـة القـرار     عيشج  - ١١  

، بطــرق )٢٠٠٤ (١٥٤٠الالزمــة ذات الــصلة، حــوارا نــشطا مــع الــدول بــشأن تنفيــذ القــرار  
  منها القيام بزيارات إىل الدول بناء على دعوة منها؛

 أن تقــوم، بــدعم مــن فريــق اخلــرباء، بتحديــد  ١٥٤٠ إىل جلنــة القــرار يطلــب  - ١٢  
ــرار      ــع مــــصنف بــــشأن القــ ــة مــــن أجــــل وضــ ــاذج والتوجيهــــات الفعالــ املمارســــات والنمــ

 الـدول طوعـا يف تنفيـذ        ماوالنظر يف وضع دليل مرجعي فين عنـه تـستخدمه         ) ٢٠٠٤( ١٥٤٠
، على أن تستعني أيـضا،      ١٥٤٠ يف هذا الصدد جلنة القرار       ويشجع،  )٢٠٠٤ (١٥٤٠القرار  

 اجملتمـع املـدين والقطـاع اخلـاص، بعـد       خـربة  يف ذلـك وفقا لتقديرها، بـاخلربة ذات الـصلة، مبـا        
  ؛ هبما على موافقة الدول املعنية، حسب االقتضاء،احلصول
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  املساعدة    
 جلنـة القـرار   إىلالدول اليت لديها طلبات للمـساعدة علـى أن توجههـا     يشجع    - ١٣  
ــة     ١٥٤٠ ــساعدة اخلــاص باللجن ــوذج امل ــذا الغــرض من ــستخدم هل ــى أن ت ــشجعها عل ــ، وي د  املع

  ؛ الغرض هلذا
 الدول واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة ذات الـصلة علـى                حيث  - ١٤  

 طلـب يوالقيام، حسب االقتضاء، بإبالغ اللجنة باجملاالت اليت ميكن هلـا تقـدمي املـساعدة فيهـا؛         
 جبهــة االتــصال ألغــراض املــساعدة  ١٥٤٠إىل الــدول وتلــك املنظمــات أن تــوايف جلنــة القــرار  

  ، إن مل تكن قد فعلت ذلك سابقا؛ ٢٠١١أغسطس / آب٣١لول حب
تقـدمي   على أن تواصـل توطيـد دور اللجنـة يف تيـسري        ١٥٤٠ جلنة القرار    حيث  - ١٥  

، وخاصة باالنكبـاب بنـشاط، بـدعم مـن          )٢٠٠٤ (١٥٤٠املساعدة التقنية ألجل تنفيذ القرار      
ئل مثـل إجـراء زيـارات للـدول بنـاء           فريق اخلرباء، على مواءمة عروض املساعدة وطلباهتا بوسـا        

ــساعدة أو خطــط العمــل أو املعلومــات         ــاذج امل ــة، واســتخدام من ــدول املعني ــى دعــوة مــن ال عل
  ؛١٥٤٠اليت تقدم إىل جلنة القرار األخرى 
 لضمان عملية مـساعدة     ١٥٤٠اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا جلنة القرار       يدعم    - ١٦  

شـكل جـاهز املعلومـات املتاحـة إىل الـدول الـيت          يف  ب و منسقة وشـفافة تقـدم يف الوقـت املناسـ         
  تطلب املساعدة والدول املستعدة لتقدميها؛

 علــى عقــد اجتماعــات بــشأن قــضايا املــساعدة مبــشاركة جلنــة القــرار  يــشجع  - ١٧  
لتقدمي املساعدة، والدول الـيت تطلـب املـساعدة، والـدول املهتمـة             املستعدة  ، بني الدول    ١٥٤٠

  .ذات الصلةقليمية ودون اإلقليمية ت الدولية واإلاألخرى، واملنظما
  

  التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية    
أن تقـوم،   ذات الـصلة     املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية       يطلب إىل   - ١٨  
ــول  ــيني ، ٢٠١١ أغـــسطس/ آب٣١حبلـ ــرار   بتعـ ــذ القـ ــسق لتنفيـ ــة اتـــصال أو منـ  ١٥٤٠جهـ

 على تعزيز التعـاون وتبـادل املعلومـات         ويشجعها،  بذلك ١٥٤٠جلنة القرار موافاة  و) ٢٠٠٤(
ــة القــرار   ــع املــسائل األ  ١٥٤٠مــع جلن ــة ومجي ــذ   بــشأن املــساعدة الفني ــصلة بتنفي خــرى ذات ال

  ؛)٢٠٠٤( ١٥٤٠القرار
 احلاجــة إىل مواصــلة حتــسني التعــاون اجلــاري بــني جلنــة القــرار    يكــرر تأكيــد  - ١٩  
ــة جم١٥٤٠ ــالقرار  لــس األمــن ا ، وجلن  بــشأن تنظــيم القاعــدة  )١٩٩٩ (١٢٦٧ملنــشأة عمــال ب

 بـشأن مكافحـة     )٢٠٠١ (١٣٧٣ملنـشأة عمـال بـالقرار       وحركة الطالبان، وجلنة جملس األمـن ا      
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اإلرهاب، بسبل منها، حسب االقتضاء، تعزيز تبادل املعلومات، والتنسيق بشأن الزيـارات إىل             
 ؛عدة التقنية وسائر املسائل اليت هتم اللجـان الـثالث مجيعهـا           ، كل يف إطار واليته، واملسا     الدول
 عـن اعتزامـه تقـدمي التوجيـه للجـان فيمـا يتعلـق باجملـاالت ذات االهتمـام املـشترك مـن                        ويعرب

  أجل تنسيق جهودها على حنو أفضل؛
  

  الشفافية والدعوة    
نـشطة  فيـذ األ  تنتدابري و  ال اختاذ القيام ب  أن تواصل  ١٥٤٠ إىل جلنة القرار   يطلب  - ٢٠  

تحقيــق الــشفافية، عــن طريــق مجلــة أمــور منــها االســتفادة إىل أقــصى حــد ممكــن مــن املوقــع      ل
مجيــع الــدول أمــام  اللجنــة علــى عقــد اجتماعــات منتظمــة مفتوحــة وحيــثّاإللكتــروين للجنــة، 

املتعلقـــة باألهـــداف  الفريـــق  اخلـــرباء، بـــشأن أنـــشطة اللجنـــة و   فريـــقاألعـــضاء، مبـــشاركة  
  ؛ أعاله املذكورة
 أن تواصل تنظيم مناسبات دعوية بـشأن تنفيـذ          ١٥٤٠ إىل جلنة القرار     يطلب  - ٢١  
ــرار  ــصعد الدوليــ    )٢٠٠٤ (١٥٤٠الق ــى ال ــا عل ــشاركة فيه ــةوامل ــة واإلقليمي ، ة ودون اإلقليمي

تعــزز تركيــز جهــود الــدعوة هــذه علــى قــضايا أن وحــسب االقتــضاء، علــى الــصعيد الــوطين، و
  ل بالتنفيذ؛مواضيعية وإقليمية حمددة تتص

  
  اإلدارة واملوارد    

 يتطلــب دعمــاً مــستمراً ومــوارد ١٥٤٠بــأن تنفيــذ واليــة جلنــة القــرار يــسلم   - ٢٢  
  :كافية، وحتقيقا هلذه الغاية

 مــن ١٥٤٠الــدعم اإلداري واللوجــسيت القــائم املقــدم إىل جلنــة القــرار  يؤيــد   )أ(  
ينـاير  /كـانون الثـاين  ، حبلـول  قدممكتب شؤون نزع السالح، ويقرر أنه ينبغي على اللجنة أن ت          

 القـدرة  تقريرا إىل اجمللس عن إمكانية تعزيز هذا الدعم، مبا يف ذلك مـن خـالل تعزيـز                 ،٢٠١٢
  ؛ة والوطنية اإلقليميدون وةدعم تنفيذ القرار على الصعد اإلقليمياإلقليمية للمكتب على 

 ١٥٤٠ة جلنـة القـرار    توفري اخلربة الكافية لدعم أنـشط       العامة إىل   األمانة دعوي  )ب(  
  على النحو املبني يف هذا القرار واحلفاظ عليها؛

من أجل   الدول القادرة على توفري املوارد ملكتب شؤون نزع السالح           يشجع  )ج(  
 على القيام بذلك، وإتاحة املـسامهات       ١٥٤٠مساعدة الدول يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب القرار        

رباء علـى تلبيــة  اخلــ ملـساعدة فريـق   ١٥٤٠ة للجنـة القــرار   أو التـدريب اجملــاين واخلـرب  “العينيـة ”
  فعال؛على حنو طلبات املساعدة يف الوقت املناسب و
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 إىل النظـر، بالتعـاون الوثيـق مـع املنظمـات الدوليـة              ١٥٤٠ جلنـة القـرار      دعوي  )د(  
اسـتحداث طـرق   وغريها من هيئـات األمـم املتحـدة، يف          ذات الصلة    واإلقليمية ودون اإلقليمية  

فريـق اخلـرباء    أعـضاء   ستغالل اخلربات واحلفاظ عليها، مبا يف ذلـك، بـشكل خـاص، خـربات               ال
ــسابق ــها لبعثــات حمــددة و  نيال ــرار   املــساعدألغــراض  الــيت ميكــن إتاحت ــذ الق ة فيمــا يتعلــق بتنفي
  ؛)٢٠٠٤( ١٥٤٠

 علـــى مواصـــلة تـــشجيع تقـــدمي التربعـــات املاليـــة  ١٥٤٠ جلنـــة القـــرار حيـــث  )هـ(   
ــها و ــرار      االســتفادة من ــذ الق ــا لتنفي ــة احتياجاهت ــد وتلبي ــدول يف حتدي ــساعدة ال ــشكل كامــل مل  ب

 أن تقــوم، وفقــا لتقــديرها، بتعزيــز كفــاءة ١٥٤٠ إىل جلنــة القــرار ويطلــب، )٢٠٠٤( ١٥٤٠
   وفعالية استخدام آليات التمويل القائمة داخل منظومة األمم املتحدة؛

  . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر  - ٢٣  
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	وإذ يلاحظ أن التعاون الدولي بين الدول، وفقا للقانون الدولي، ضروري لمكافحة الاتجار غير المشروع من جانب جهات من غير الدول في الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها وما يتصل بها من مواد؛ 
	وإذ يعترف بضرورة تعزيز التنسيق بين الجهود المبذولة على الصعُد الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية والدولية، حسب الاقتضاء، لتعزيز المواجهة العالمية للتحدي الخطير والتهديد الذي يشكله انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها على السلام والأمن الدوليين؛
	وإذ يشدد على ضرورة أن تتخذ الدول جميع التدابير الوطنية الملائمة وفقا لسلطاتها وتشريعاتها الوطنية، وبما يتفق مع القانون الدولي، لتعزيز الرقابة على الصادرات، ومراقبة السبل المتاحة لتنفيذ عمليات النقل غير المادي للتكنولوجيا والوصول إلى المعلومات التي يمكن استخدامها في مجال أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، من أجل منع تمويل الانتشار وإيصال الشحنات وتأمين المواد الحساسة؛ 
	وإذ يؤيد العمل الذي اضطلعت به فعلا اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004)، المشار إليها فيما يلي باسم لجنة القرار 1540، وفقا لبرامج عملها، بما في ذلك إنشاء أفرقة عاملة لتيسير تنفيذ برنامج العمل؛
	وإذ يسلم بالتقدم الذي أحرزته الدول في تنفيذ القرار 1540 (2004)، ويلاحظ في الآن ذاته أن الدول اتخذت عددا أقل من التدابير بشأن بعض المجالات التي يشملها القرار؛
	وإذ يؤيد أيضا الأنشطة القيّمة التي قامت بها لجنة القرار 1540 مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة؛ 
	وإذ يحيط علما بالجهود الدولية المبذولة من أجل التنفيذ الكامل للقرار 1540 (2004)، بما في ذلك الجهود المبذولة لمنع تمويل الأنشطة المتصلة بالانتشار، وإذ يضع في الاعتبار توجيهات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية؛
	وإذ يلاحظ أن الدول لم تقدم جميعها إلى لجنة القرار 1540 تقاريرها الوطنية عن تنفيذ القرار 1540 (2004)؛
	وإذ يلاحظ أيضا أن تنفيذ جميع الدول للقرار 1540 (2004) على الوجه الأكمل، بما يشمل اعتماد قوانين وتدابير وطنية تكفل تنفيذ هذه القوانين، إنما هو مهمة طويلة الأجل تتطلب جهودا متصلة على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية؛ 
	وإذ يقر، في ذلك الصدد، بأهمية الحوار بين لجنة القرار 1540 والدول الأعضاء، ويشدد على أن الاتصال المباشر يمثل وسيلة فعالة من وسائل ذلك الحوار؛
	وإذ يقر بأن العديد من الدول لا تزال بحاجة إلى المساعدة في تنفيذ القرار 1540 (2004)، وإذ يؤكد أهمية تزويد الدول، بناء على طلبها، بالمساعدة الفعالة التي تلبي احتياجاتها، وإذ يرحب بدور المنسّق والميسّر الذي تضطلع به لجنة القرار 1540 في هذا الصدد؛
	وإذ يشدد، في هذا الصدد، على ضرورة تعزيز المساعدة والتعاون فيما بين الدول، وبين لجنة القرار 1540 والدول، وبين لجنة القرار 1540 والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، فيما يتعلق بمساعدة الدول على تنفيذ القرار 1540 (2004)؛ 
	وإذ يقر بأهمية التقدم المحرز نحو تحقيق غايات وأهداف مؤتمر قمة الأمن النووي لعام 2010 بوصفه إسهاما في التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن 1540 (2004)؛ 
	وإذ يدعو الدول إلى العمل معاً على وجه السرعة من أجل منع أعمال الإرهاب النووي وقمعها بسبل منها تعزيز التعاون وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة على أكمل وجه، وعن طريق اتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز الإطار القانوني القائم بغية ضمان المحاسبة الفعلية لمَن يرتكبون جرائم في مجال الإرهاب النووي؛
	وإذ يؤيد الاستعراض الشامل لسنة 2009 بشأن حالة تنفيذ القرار 1540، وإذ يحيط علما بالنتائج والتوصيات التي تضمنتها الوثيقة الختامية للاستعراض؛ 
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يكرر تأكيد ما قرره وما طلبه في القرار 1540 (2004) ويشدد من جديد على أهمية أن تنفذ جميع الدول ذلك القرار بالكامل؛
	2 - يقرر تمديد ولاية لجنة القرار 1540 لمدة عشر سنوات حتى 25 نيسان/أبريل 2021؛
	3 - يقرر أن تجري لجنة القرار 1540 استعراضا شاملا لحالة تنفيذ القرار 1540 (2004) بعد مرور خمس سنوات على تجديد ولايتها وقبل تجديدها، يتضمن، إذا لزم الأمر، توصيات بشأن إدخال تعديلات على الولاية، وأن تقدم إلى مجلس الأمن تقريرا عن استنتاجات الاستعراضين، ويقرر، بناء على ذلك، أن يجرى الاستعراض الأول قبل كانون الأول/ديسمبر 2016؛
	4 - يقرر مرة أخرى أنه ينبغي للجنة القرار 1540 أن تقدم برنامج عمل سنويا إلى مجلس الأمن قبل نهاية كل شهر أيار/مايو، ويقرر أن يعد برنامج العمل المقبل قبل 31 أيار/مايو 2011؛  
	5 - يقرر مواصلة توفير مساعدة الخبراء للجنة القرار 1540، ولهذا الغرض: 
	(أ) يطلب إلى الأمين العام أن ينشئ، بالتشاور مع لجنة القرار 1540، فريقا من ثمانية خبراء على الأكثر (’’فريق الخبراء‘‘)، يتصرف بتوجيه من اللجنة وفي إطارها، ويتشكل من أفراد من أهل الخبرة والمعرفة المناسبتين، لتوفير الخبرة إلى اللجنة ومساعدة اللجنة في الاضطلاع بولايتها بموجب القرارات 1540 (2004) و 1673 (2006) و 1810 (2008) وبموجب هذا القرار، بسبل منها تيسير المساعدة الرامية إلى تحسين تنفيذ القرار 1540 (2004)؛
	(ب) يطلب في هذا الصدد إلى لجنة القرار 1540 أن تنظر في توصيات خاصة باللجنة وفريق الخبراء بشأن الخبرة المطلوبة والتمثيل الجغرافي الموسع وأساليب العمل والطرائق والهيكل، بما في ذلك النظر في جدوى إفراد منصب تنسيق وقيادة لفريق الخبراء، وأن تقدم تلك التوصيات إلى مجلس الأمن في 31 آب/أغسطس 2011 على أبعد تقدير؛ 
	التنفيذ

	6 - يطلب من جديد إلى جميع الدول التي لم تقدم بعد أول تقرير لها عن الخطوات التي اتخذتها أو التي تعتزم اتخاذها تنفيذا للقرار 1540 (2004) أن توافي اللجنة بذلك التقرير دون تأخير؛
	7 - يشجع مرة أخرى جميع الدول التي قدمت تلك التقارير على أن توفر، في الوقت المناسب أو بناء على طلب لجنة القرار 1540، معلومات إضافية عن تنفيذها للقرار 1540 (2004)، بما في ذلك معلومات تقدم طوعا عن الممارسات الفعالة للدول؛
	8 - يشجع جميع الدول على أن تعد طوعا خطط عمل وطنية للتنفيذ بمساعدة لجنة القرار 1540، حسب الاقتضاء، ترسم أولوياتها وخططها فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الرئيسية من القرار 1540 (2004)، وأن تقدم تلك الخطط إلى لجنة القرار 1540؛
	9 - يقرر أن تواصل لجنة القرار 1540 تكثيف جهودها للنهوض بتنفيذ جميع الدول للقرار 1540 (2004) بالكامل من خلال برنامج عملها الذي يشمل جمع المعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ الدول للقرار 1540 (2004) وبمساعي الدعوة والحوار والمساعدة والتعاون التي تبذلها الدول ودراسة تلك المعلومات بشكل عام؛ ويتصدى، بوجه خاص، لجميع الجوانب المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 من ذلك القرار التي تشمل (أ) المساءلة، (ب) الحماية المادية، (ج) الضوابط الحدودية وجهود إنفاذ القانون، (د) الضوابط الوطنية على الصادرات والشحنات العابرة، بما في ذلك الضوابط على توفير الأموال والخدمات من قبيل تمويل تلك الصادرات والشحنات العابرة؛ ويتضمن، حسب الحاجة، أولويات محددة لعملها، مع مراعاة استعراضها السنوي بشأن تنفيذ القرار 1540 (2004) الذي يعد بمساعدة فريق الخبراء قبل نهاية كل شهر كانون الأول/ديسمبر؛ 
	10 - يحث لجنة القرار 1540 على المضي في التواصل بنشاط مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة من أجل تعزيز تبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الفعالة في المجالات التي يشملها القرار 1540 (2004)، بالاستعانة على وجه الخصوص بالمعلومات التي تقدمها الدول وبالأمثلة الناجحة في مجال تقديم المساعدة، وعلى أن تتولى الاتصال بشأن البرامج المتاحة التي يمكن أن تيسر تنفيذ القرار 1540 (2004)، مع وضعها في الاعتبار فائدة المساعدة المصممة حسب الحاجة في التنفيذ الفعلي للقرار 1540 (2004) على المستويات الوطنية. 
	11 - يشجع في هذا الصدد لجنة القرار 1540 على أن تباشر، بدعم من الخبرة اللازمة ذات الصلة، حوارا نشطا مع الدول بشأن تنفيذ القرار 1540 (2004)، بطرق منها القيام بزيارات إلى الدول بناء على دعوة منها؛
	12 - يطلب إلى لجنة القرار 1540 أن تقوم، بدعم من فريق الخبراء، بتحديد الممارسات والنماذج والتوجيهات الفعالة من أجل وضع مصنف بشأن القرار 1540 (2004) والنظر في وضع دليل مرجعي فني عنه تستخدمهما الدول طوعا في تنفيذ القرار 1540 (2004)، ويشجع في هذا الصدد لجنة القرار 1540، على أن تستعين أيضا، وفقا لتقديرها، بالخبرة ذات الصلة، بما في ذلك خبرة  المجتمع المدني والقطاع الخاص، بعد الحصول، حسب الاقتضاء، على موافقة الدول المعنية بهما؛
	المساعدة

	13 - يشجع الدول التي لديها طلبات للمساعدة على أن توجهها إلى لجنة القرار 1540، ويشجعها على أن تستخدم لهذا الغرض نموذج المساعدة الخاص باللجنة المعد لهذا الغرض؛ 
	14 - يحث الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة على القيام، حسب الاقتضاء، بإبلاغ اللجنة بالمجالات التي يمكن لها تقديم المساعدة فيها؛ ويطلب إلى الدول وتلك المنظمات أن توافي لجنة القرار 1540 بجهة الاتصال لأغراض المساعدة بحلول 31 آب/أغسطس 2011، إن لم تكن قد فعلت ذلك سابقا؛ 
	15 - يحث لجنة القرار 1540 على أن تواصل توطيد دور اللجنة في تيسير تقديم المساعدة التقنية لأجل تنفيذ القرار 1540 (2004)، وخاصة بالانكباب بنشاط، بدعم من فريق الخبراء، على مواءمة عروض المساعدة وطلباتها بوسائل مثل إجراء زيارات للدول بناء على دعوة من الدول المعنية، واستخدام نماذج المساعدة أو خطط العمل أو المعلومات الأخرى التي تقدم إلى لجنة القرار 1540؛
	16 - يدعم الجهود المتواصلة التي تبذلها لجنة القرار 1540 لضمان عملية مساعدة منسقة وشفافة تقدم في الوقت المناسب وفي شكل جاهز المعلومات المتاحة إلى الدول التي تطلب المساعدة والدول المستعدة لتقديمها؛
	17 - يشجع على عقد اجتماعات بشأن قضايا المساعدة بمشاركة لجنة القرار 1540، بين الدول المستعدة لتقديم المساعدة، والدول التي تطلب المساعدة، والدول المهتمة الأخرى، والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة.
	التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية

	18 - يطلب إلى المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة أن تقوم، بحلول 31 آب/أغسطس 2011، بتعيين جهة اتصال أو منسق لتنفيذ القرار 1540 (2004) وموافاة لجنة القرار1540 بذلك، ويشجعها على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع لجنة القرار 1540 بشأن المساعدة الفنية وجميع المسائل الأخرى ذات الصلة بتنفيذ القرار1540 (2004)؛
	19 - يكرر تأكيد الحاجة إلى مواصلة تحسين التعاون الجاري بين لجنة القرار 1540، ولجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1267 (1999) بشأن تنظيم القاعدة وحركة الطالبان، ولجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب، بسبل منها، حسب الاقتضاء، تعزيز تبادل المعلومات، والتنسيق بشأن الزيارات إلى الدول، كل في إطار ولايته، والمساعدة التقنية وسائر المسائل التي تهم اللجان الثلاث جميعها؛ ويعرب عن اعتزامه تقديم التوجيه للجان فيما يتعلق بالمجالات ذات الاهتمام المشترك من أجل تنسيق جهودها على نحو أفضل؛
	الشفافية والدعوة

	20 - يطلب إلى لجنة القرار1540 أن تواصل القيام باتخاذ التدابير وتنفيذ الأنشطة لتحقيق الشفافية، عن طريق جملة أمور منها الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من الموقع الإلكتروني للجنة، ويحثّ اللجنة على عقد اجتماعات منتظمة مفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء، بمشاركة فريق الخبراء، بشأن أنشطة اللجنة والفريق المتعلقة بالأهداف المذكورة أعلاه؛ 
	21 - يطلب إلى لجنة القرار 1540 أن تواصل تنظيم مناسبات دعوية بشأن تنفيذ القرار 1540 (2004) والمشاركة فيها على الصعد الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، وحسب الاقتضاء، على الصعيد الوطني، وأن تعزز تركيز جهود الدعوة هذه على قضايا مواضيعية وإقليمية محددة تتصل بالتنفيذ؛
	الإدارة والموارد

	22 - يسلم بأن تنفيذ ولاية لجنة القرار 1540 يتطلب دعماً مستمراً وموارد كافية، وتحقيقا لهذه الغاية:
	(أ) يؤيد الدعم الإداري واللوجستي القائم المقدم إلى لجنة القرار 1540 من مكتب شؤون نزع السلاح، ويقرر أنه ينبغي على اللجنة أن تقدم، بحلول كانون الثاني/يناير 2012، تقريرا إلى المجلس عن إمكانية تعزيز هذا الدعم، بما في ذلك من خلال تعزيز القدرة الإقليمية للمكتب على دعم تنفيذ القرار على الصعد الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية؛
	(ب) يدعو الأمانة العامة إلى توفير الخبرة الكافية لدعم أنشطة لجنة القرار 1540 على النحو المبين في هذا القرار والحفاظ عليها؛
	(ج) يشجع الدول القادرة على توفير الموارد لمكتب شؤون نزع السلاح من أجل مساعدة الدول في تنفيذ التزاماتها بموجب القرار 1540 على القيام بذلك، وإتاحة المساهمات ”العينية“ أو التدريب المجاني والخبرة للجنة القرار 1540 لمساعدة فريق الخبراء على تلبية طلبات المساعدة في الوقت المناسب وعلى نحو فعال؛
	(د) يدعو لجنة القرار 1540 إلى النظر، بالتعاون الوثيق مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة وغيرها من هيئات الأمم المتحدة، في استحداث طرق لاستغلال الخبرات والحفاظ عليها، بما في ذلك، بشكل خاص، خبرات أعضاء فريق الخبراء السابقين التي يمكن إتاحتها لبعثات محددة ولأغراض المساعدة فيما يتعلق بتنفيذ القرار 1540 (2004)؛
	(هـ) يحث لجنة القرار 1540 على مواصلة تشجيع تقديم التبرعات المالية والاستفادة منها بشكل كامل لمساعدة الدول في تحديد وتلبية احتياجاتها لتنفيذ القرار 1540 (2004)، ويطلب إلى لجنة القرار 1540 أن تقوم، وفقا لتقديرها، بتعزيز كفاءة وفعالية استخدام آليات التمويل القائمة داخل منظومة الأمم المتحدة؛ 
	23 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

