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تدابري التنفيذ الوطنية 

لقرار مجلس األمن لألمم 

املتحدة رقم 1540   ) 2004(

حقائق حول القرار 

لجميع  ــا  ــوًن ــان ق ــزم  ــل م ــو  وهـ أبــريــل  2004 .  ــان/  ــس ــي ن يف  28    )2004(  1540 ــم  رقـ ــن  ــ األم مــجــلــس  ــرار  ــ ق ــمــد  اعــت

الدول االعضاء يف األمم املتحدة. 

مقر األمم املتحدة - مدينة نيويورك "اي ستوك فوتو"

هل دولتي ُملزمة بتنفيذ أحكام هذا القرار؟ 

نعم، إذا كانت دولتك عضًوا يف األمم املتحدة. حيث اعتُِمد القرار مبوجب الفصل 

السابع من ميثاق األمم املتحدة وهو ملزم قانوناًً لجميع الدول األعضاء يف 

األمم املتحدة. 

ما هي أنواع تدابري التنفيذ الوطنية املطلوبة؟ 

يحدد قرار مجلس األمن رقم  1540  املسائل التي يجب معالجتها يف القانون 

الوطني واملجاالت القانونية التي تتأثر مبوجب هذا القرار. وقد تشمل هذه املجاالت، 

عىل سبيل املثال، بعض األنشطة املحظورة و الرقابة عىل النقل و ضوابط 

تنظيمية للمواد الخاضعة للرقابة وتدابري اإلنفاذ الالزمة. عىل أن تقرر كل دولة 

نوع تدابري التنفيذ التي تحتاجها وفقاً الجراءاتها الدستورية. إن نطاق التدابري 

التي تعتمدها دولة ما وتنفذها لتطبيق القرار يتعلق بوضعيتها الخاصة 

بالنسبة للنشاطات املشمولة بالقرار.

هل دولتي ُملزمة بتنفيذ أحكام هذا القرار؟ 

نعم، إذا كانت دولتك عضًوا يف األمم املتحدة. حيث اعتُِمد القرار مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة 

وهو ملزم قانوناًً لجميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة. 

ما هي أنواع تدابري التنفيذ الوطنية املطلوبة؟ 

يحدد قرار مجلس األمن رقم  1540  املسائل التي يجب معالجتها يف القانون الوطني واملجاالت القانونية التي 

تتأثر مبوجب هذا القرار. وقد تشمل هذه املجاالت، عىل سبيل املثال، بعض األنشطة املحظورة و الرقابة عىل 

النقل و ضوابط تنظيمية للمواد الخاضعة للرقابة وتدابري اإلنفاذ الالزمة. عىل أن تقرر كل دولة نوع تدابري التنفيذ 

التي تحتاجها وفقاً الجراءاتها الدستورية. إن نطاق التدابري التي تعتمدها دولة ما وتنفذها لتطبيق القرار يتعلق 

بوضعيتها الخاصة بالنسبة للنشاطات املشمولة بالقرار.
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 هل يلزم القرار الدول بتجريم بعض األنشطة ؟ 

نعم، يتحتم عىل جميع الدول اعتامد وإنفاذ قوانني وطنية فعالة مناسبة 

لحظر ومنع أية جهة غري تابعة لدولة من تصنيع أو احتياز أو امتالك أو تطوير 

أو نقل أو تحويل أو استخدام أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل 

ايصالها. كام يجب أن تحظر مثل هذه الترشيعات محاوالت االنخراط يف أي 

من األنشطة املحظورة والضلوع كرشيك فيها واملساعدة عليها أو متويلها. 

ومن املمكن تحقيق هذا عن طريق تعديل قوانني العقوبات لتجريم ومعاقبة 

مثل هذه األنشطة. 

هل دولتي ملزمة بتطبيق أشكال أخرى من 

الترشيعات؟ 

نعم. يدعو القرار إلنشاء اطار قانوين وطني ملنع انتشار األسلحة النووية 

والكيميائية والبيولوجية ووسائل ايصالها. ويستلزم هذا إطاًرا تنظيميًا 

يشمل ما يتعلق بهذه األسلحة من مواد ومعدات وتكنولوجيا. ويحدد القرار 

أن هذا االطار يجب أن يشمل العنارص التالية: 

 نظام لحرص تلك املواد وتأمينها خالل مراحل إنتاجها أو استعاملها أو 	 

تخزينها أو نقلها

 تدابري حامية مادية فّعالة	 

 تدابري حدودية فّعالة وجهود فعالة إلنفاذ القانون، 	 

 ضوابط وطنية فعالة للتصدير والشحن العابر .	 

 

هل يحتوي القرار عىل تعريفات ؟ 

يحتوي القرار عىل تعريفات ومصطلحات ذات صلة بتنفيذه

 وسائل اإليصال: تعني "القذائف والصواريخ واملنظومات األخرى غري 	 

املأهولة القادرة عىل إيصال األسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية 

واملصممة خصيصاً لهذا االستعامل". 

الجهات غري التابعة للدول: تعني "األفراد أو الكيانات الذين ال يعملون 	 
تحت السلطة القانونية ألي دولة ويقومون بأنشطة تندرج يف نطاق 

هذا القرار". 

ما يتصل بها من مواد: تعني "املواد واملعدات والتكنولوجيا املشمولة 	 
باملعاهدات والرتتيبات املتعددة األطراف ذات الصلة أو املدرجة يف قوائم 

الرقابة الوطنية، التي ميكن استعاملها من أجل تصميم األسلحة النووية 

والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها."

كيف يؤثر هذا القرار عىل تنفيذ املعاهدات ذات 

الصلة؟

يوضح القرار بالتفصيل بعض انواع التدابري الوطنية التي يتعني عىل الدول 

األطراف يف املعاهدات ذات الصلة الوفاء بالتزاماتها مبوجبها وهي : معاهدة 

الحد من انتشار األسلحة النووية  1968  أو اتفاقية األسلحة البيولوجية لعام 

 1972  أو اتفاقية حظر األسلحة الكيميائية  1993 . ويشرتط القرار أال تتعارض 

أحكامه وال تغريِّ من حقوق والتزامات الدول األطراف يف هذه املعاهدات. 

هل يتطلب القرار انضامم دولتي للمعاهدات 

القامئة لضبط التسلح ونزع السالح؟ 

ال، فهذا قرار سيادي لكل دولة منفردة. ولكن، وفقاً ملنطوق قرار مجلس األمن 

التابع لألمم املتحدة رقم  1540  فإنه يجب االمتثال لاللتزامات، وهو يخوِّل أيضاً 

االمتثال لبعض املتطلبات مبوجب املعاهدات ذات الصلة، وباستطاعة الدول 

غري األطراف اآلن اختيار االنضامم لهذه املعاهدات لالستفادة من الحقوق 

املمنوحة للدول األطراف، مثل املساعدة التقنية متعددة الجوانب للتنفيذ 

والتعاون والحامية. وباملقابل، سيساعد هذا الدول عىل الوفاء بالتزاماتها مبوجب 

أحكام قرار مجلس األمن رقم 1540 . 

ما هي "لجنة القرار  1540 "؟

تم إنشاء لجنة  1540  مبوجب قرار مجلس األمن رقم  1540  لتشجيع ورصد تنفيذ 

القرار )من خالل تقارير وطنية(، وتسعى لتنسيق عروض وطلبات املساعدة. 

كان من املقرر ان تنتهي والية اللجنة يف نهاية نيسان/ أبريل  2006 ، ولكن تم 

متديد فرتة الوالية مبوجب القرارات الالحقة ملجلس األمن أرقام 1673   ) 2006 ( 

و1810   ) 2008 ( و  1977  ) 2011 ( لتنتهي يف  25  نيسان/ أبريل  2021 . بامكانك 

 معرفة املزيد عن عمل اللجنة من خالل موقعها اإللكرتوين 

www.un.org/ar/sc/1540. حيث يشمل تقارير وطنية وقاعدة بيانات 

ترشيعية ودليل للمساعدة )أنظر أدناه(. 

إىل أي الجهات ينبغي عىل واضعي القوانني يف دولتي التوجه للحصول عىل املساعدة؟

لقد عرضت الدول واملنظامت ما بني الحكومات ومنظامت عاملية مساعدة ترشيعية فيام يخص العنارص املختلفة املتعلقة بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم  1540 . 

تحتفظ لجنة القرار رقم 1540 بقامئة مقدمي املساعدة عىل موقعها اإللكرتوين وتسعى لتنسيق عروض وطلبات املساعدة. 

 تقوم Vertic بالتعاون الوثيق مع غريها من جهات تقديم املساعدة، بتقديم املساعدة بشأن الصياغة الترشيعية لاللتزامات املطلوبة مبوجب معاهدات األسلحة النووية و البيولوجية والكيميائية )والعنارص ذات الصلة بقرار مجلس 

األمن رقم  1540 (، سواء عن بعد أو يف العواصم بدون مقابل. تقرتح Vertic أساليب لتنفيذ معاهدات األسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية بالكامل ومبا يشمل التعديالت للترشيعات القامئة أو قوانني متعلقة بامر وحيد أو قوانني 

. )NIM@vertic.org( شاملة لجميع االلتزامات مبوجب هذه املعاهدات. للمزيد من املعلومات يرجى 

 كيف ميكن لدولتي االتصال بلجنة 1540 ؟

Secretariat of the 1540 Committee 

730 Third Avenue, 

United Nations, New York, NY 10017 

 United States of America

 هاتف رقم : 3520 963 212 1 +

 فاكس رقم )عام( :  1300   963   212   1 + فاكس )مساعدة تنفيذ(: 4045   457   212   1 +

1540experts@un.org :)بريد الكرتوين: )مساعدة تنفيذ 

www.un.org/sc/1540 :املوقع االلكرتوين
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