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 )٢٠٠٤ (١٥٤٠القرار   
 ٢٠٠٤أبريل /نيسان ٢٨، املعقودة يف ٤٩٥٦الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 ،إن جملس األمن 
، **أن انتشــار األســلحة النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة ووســائل إيصــاهلا  إذ يؤكــد  

 يشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني،
 يف اجللسـة الـيت عقـدها         املعتمـد  بيـان رئيسـه    ،يف هـذا السـياق    ،  وإذ يؤكد مـن جديـد      

ــات يف       ــدول واحلكومـ ــاء الـ ــتوى رؤسـ ــى مسـ ــس علـ ــاين ٣١اجمللـ ــانون الثـ ــاير / كـ  ١٩٩٢ينـ
(S/23500)  مجيــع الــدول األعضــاء بالتزاماهتـا املتعلقــة باحلــد مــن  احلاجــة إىل وفـاء ، مبـا يف ذلــك 

 ع جوانبه، انتشار كافة أسلحة الدمار الشامل جبميمنع ونزع السالح والتسلح
 ،أن البيـان شـدد علـى ضـرورة أن تسـوي مجيـع الـدول األعضـاء         إىل وإذ يشـري أيضـا   

الـيت هتـدد أو تعطـل       القائمـة يف هـذا السـياق         مجيـع املشـاكل      ،وفقا للميثـاق  وبالوسائل السلمية   
 احملافظة على االستقرار اإلقليمي والعاملي،

 

 .سباب فنيةألأُعيد إصدارها  * 
 :راض هذا القرار فقطريفات ألغتع ** 

 القادرة علـى إيصـال      املأهولةغري   األخرى   واملنظوماتتعين القذائف والصواريخ    : وسائل اإليصال  
 .االستعمالاملصممة خصيصا هلذا و وية أو الكيميائية أو البيولوجيةاألسلحة النو

لسـلطة القانونيـة ألي    حتت ا الذين ال يعملون   تعين األفراد أو الكيانات   : اجلهات غري التابعة للدول    
 . هذا القرارنطاق بأنشطة تندرج يف ويقوموندولة 

تعين املواد واملعدات والتكنولوجيا املشمولة باملعاهدات والترتيبات : ما يتصل هبا من مواد    
ا من أجل تصميم هلاعماملتعددة األطراف ذات الصلة، أو املدرجة يف قوائم الرقابة الوطنية، اليت ميكن است

 .استعماهلا أو إنتاجها أو من أجل استحداثهاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصاهلا، أواأل
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على النحو املنصوص عليه يف ميثاق األمـم        وسؤولياته الرئيسية   مل طبقا عزمه   وإذ يؤكد  
الـدوليان  م واألمـن    لاختاذ اإلجراءات املالئمة والفعالة ضـد أي هتديـد يتعـرض لـه السـ               املتحدة،

 بسبب انتشار األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصاهلا،
استئصال أو منع انتشـار   إىل  للمعاهدات املتعددة األطراف اليت ترميتأييده وإذ يؤكد 

ــدول األطــراف يف هــذه        ــع ال ــام مجي ــة قي ــة، وأمهي ــة أو البيولوجي ــة أو الكيميائي األســلحة النووي
 ها على حنو كامل من أجل تعزيز االستقرار الدويل،تنفيذباملعاهدات 

الترتيبـات املتعـددة األطـراف      عـن طريـق     باجلهود املبذولة يف هـذا السـياق        وإذ يرحب    
 اليت تسهم يف عدم االنتشار، 

منـع انتشـار األسـلحة النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة           ينبغي أال يعـوق      هأنوإذ يؤكد    
واد واملعدات والتكنولوجيا لألغراض السلمية، وأنه ينبغـي يف الوقـت    امللتسخريالتعاون الدويل  

  السلمي كغطاء لالنتشار،االستعمالستغل أهداف نفسه أال ُت
جهـات   تيـاز حاإزاء التهديد الـذي يشـكله اإلرهـاب وخمـاطر           وإذ يساوره بالغ القلق      

ة الـيت وضـعتها وتتابعهـا        احملـددة يف قائمـة األمـم املتحـد         األطراف من قبيل    ،**غري تابعة للدول  
 الــيت ينطبــق عليهــا  واألطــراف ،)١٩٩٩ (١٢٦٧اللجنــة املنشــأة مبوجــب قــرار جملــس األمــن   

، أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية ووسـائل إيصـاهلا، أو اسـتحداث            )٢٠٠١ (١٣٧٣القرار  
 استعماهلا، أو االجتار هبا أو ، والوسائلتلك األسلحة

إزاء التهديـد الـذي ينطـوي عليـه االجتـار غـري املشـروع                 أيضا وإذ يساوره بالغ القلق    
، **مـا يتصـل هبـا مـن مـواد        باألسلحة النووية أو الكيميائيـة أو البيولوجيـة، وبوسـائل إيصـاهلا و            

ــذيو ــدا ملســألة انتشــار هــذه األســلحة     ال ــدا جدي ــدا للســلم واألمــن   و يضــيف بع يشــكل هتدي
 الدوليني،
د الـوطين ودون    ُعاجلهـود املبذولـة علـى الصُـ        التنسـيق بـني      تعزيـز بضـرورة   وإذ يعترف    

هلـذا التحـدي اخلطـري وهـذا التهديـد      أقـوى  اسـتجابة عامليـة   جيـاد  إل اإلقليمي واإلقليمي والدويل 
 لألمن الدويل،

بـأن معظــم الـدول قطعـت علــى نفسـها تعهـدات قانونيــة ملزمـة مبوجــب       وإذ يعتـرف   
مـات أخـرى هبـدف منـع انتشـار األسـلحة        أو تعهدت بالتزا  ،املعاهدات اليت دخلت أطرافا فيها    

املــواد احلساســة وتأمينــها مــن أجــل حصــر اختــذت أهنــا النوويــة أو الكيميائيــة أو البيولوجيــة، و
مــن قبيــل التــدابري الــيت تتطلبــها اتفاقيــة احلمايــة املاديــة   ،تــدابري فعالــةوتــوفري احلمايــة املاديــة هلــا 
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السـلوك املتعلقـة بسـالمة املصـادر املشـعة          قواعـد    للمواد النووية والتدابري املوصى هبـا يف مدونـة        
 وأمنها، اليت وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية،

إضـافية ملنـع   فعالـة  أن تتخذ مجيع الـدول تـدابري    إىل باحلاجة املاسةوإذ يعترف كذلك  
 انتشار األسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصاهلا،

ــعوإذ يشــجع  ــدول  مجي ــزع    األعضــاء  ال ــذ الكامــل ملعاهــدات واتفاقــات ن علــى التنفي
 السالح اليت دخلت أطرافا فيها،

 ، مبـا يتفـق وميثـاق األمـم املتحـدة          ،ضرورة االستعانة جبميع الوسـائل    وإذ يؤكد جمددا     
  اليت تسببها األعمال اإلرهابية للسلم واألمن الدوليني،األخطارمكافحة من أجل 
اسـتجابة فعالـة    إىل ى أن يقـوم مـن اآلن فصـاعدا بتيسـري التوصـل     علـ وقـد عقـد العـزم     
  العاملية القائمة يف جمال عدم االنتشار،لألخطار
 مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
للجهـات   أن متتنع مجيع الدول عن تقدمي أي شـكل مـن أشـكال الـدعم                  يقرر - ١ 

 أســلحة نوويــة أو كيميائيــة أو بيولوجيــة ووســائل  ســتحداثحتــاول االــيت غــري التابعــة للــدول  
 أو امتالكهــا أو نقلــها أو حتويلــها أو  صــنعها هــذه األســلحة والوســائل أو  احتيــازإيصــاهلا، أو 

 ؛ستعماهلاا
أن تقـوم مجيـع الـدول، وفقـا إلجراءاهتـا الوطنيـة، باعتمـاد وإنفـاذ              يقرر أيضـا     - ٢ 

صـنع األسـلحة النوويـة أو الكيميائيـة         غري تابعـة لدولـة      جهة  قوانني فعالة مناسبة حتظر على أي       
 أو امتالكهـا أو تطويرهـا أو نقلـها أو حتويلـها أو              احتيازهـا أو البيولوجية ووسـائل إيصـاهلا، أو        

 أي مـن األنشـطة     يف األغراض اإلرهابية، كما حتظـر حمـاوالت االخنـراط يف           ال سيما ،  استعماهلا
  أو الضلوع كشريك فيها أو املساعدة على القيام هبا أو متويلها؛اآلنفة الذكر

 أن تقـوم مجيـع الـدول باختـاذ وإنفـاذ تـدابري فعالـة لوضـع ضـوابط                    يقرر أيضـا   - ٣ 
يف  منع انتشار األسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصـاهلا، مبـا   إىل حملية ترمي

أجـل   مـن  وأن تقـوم  ،مـا يتصـل بـذلك مـن مـواد     لـى  وضـع ضـوابط مالئمـة ع    عن طريـق    ذلك  
 :مبا يليحتقيق هذه الغاية 

وتأمينــها حلصــر تلــك األصــناف تــدابري فعالــة مالئمــة ومواصــلة تنفيــذ وضــع  )أ( 
  أو ختزينها أو نقلها؛استعماهلاخالل مراحل إنتاجها أو 

 تدابري فعالة مالئمة لتوفري احلماية املادية؛مواصلة تنفيذ وضع و )ب( 
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مواصــلة وومواصــلة العمــل هبــا، وبــذل وضـع ضــوابط حدوديــة فعالــة مالئمــة   )ج( 
تنفيذ جهود إلنفاذ القانون ترمي إىل الكشـف عـن أنشـطة االجتـار هبـذه األصـناف والسمسـرة                    

طـرق تشـمل التعـاون      فيها بصـورة غـري مشـروعة وردع تلـك األنشـطة ومنعهـا ومكافحتـها، ب                
ــد الضــرورة،   ــدويل عن ــة  وفقــا لســلط وذلــك ال ــة وتشــريعاهتا الوطني تســاق مــع  وباالاهتا القانوني

 القانون الدويل؛
ضــوابط وطنيــة فعالــة مالئمــة     وتطــوير واســتعراض ومواصــلة تنفيــذ    وضــع )د( 

ــة علــى  ل مالئمــة وأنظمــةوشــحنها العــابر، مبــا يف ذلــك قــوانني   األصــناف لتصــدير هــذه   لرقاب
ــوفري األمــوال    العــابر والشــحن العــابر وإعــادة التصــدي  املــرور والصــادرات ر، وضــوابط علــى ت

يف يســهم  الــذي التمويــل والنقــل  مــن قبيــلواخلــدمات املتصــلة هبــذا التصــدير والشــحن العــابر 
عقوبـات جنائيـة    وإنفـاذ   االنتشار، فضال عن وضع ضوابط على املستعملني النـهائيني؛ وحتديـد            

 قابة على الصادرات؛املتعلقة بالر نظمةاألوقوانني مثل هذه الأو مدنية مالئمة على انتهاك 
 مـــن نظامـــه الـــداخلي املؤقـــت، ولفتـــرة ٢٨دة اأن ينشـــئ، وفقـــا للمـــيقـــرر  - ٤ 

تتجاوز سنتني، جلنة تابعة جمللس األمن تتـألف مـن مجيـع أعضـاء اجمللـس وتقـدم، باالسـتعانة                     ال
جملس األمن عـن تنفيـذ هـذا القـرار لكـي ينظـر        إىل خبربات فنية أخرى حسب االقتضاء، تقارير

اللجنـة يف موعـد ال يتجـاوز سـتة أشـهر       إىل تقدمي تقرير أول إىل الدوليدعو ، وهلذه الغاية فيها
 من تاريخ اختاذ هذا القرار عن اخلطوات اليت اختذهتا أو تعتزم اختاذها لتنفيذ هذا القرار؛

فسر أي من االلتزامات املنصوص عليها يف هذا القـرار مبـا يتعـارض       ُيأال  يقرر   - ٥ 
لتزامـات الـدول األطـراف يف معاهـدة عـدم االنتشـار النـووي، واتفاقيـة األسـلحة              مع حقوق وا  

،  تلـك احلقـوق وااللتزامـات      يغـري مبـا   ، أو   والتكسـينية الكيميائية، واتفاقيـة األسـلحة البيولوجيـة        
 مبا يغري مسؤوليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو منظمة حظر األسلحة الكيميائية؛ أو

ويـدعو   ،يفيـد يف تنفيـذ هـذا القـرار        ضع قوائم فعالة للرقابة الوطنيـة       وبأن   يقر - ٦ 
 وضع هذه القوائم يف أقرب فرصة؛ إىل أن تسعى، عند الضرورة، إىل مجيع الدول األعضاء

املسـاعدة يف تنفيـذ أحكـام هـذا القـرار داخـل        تلزمهابأن بعض الدول قد يقر  - ٧ 
اهلياكـل األساسـية    إىل الدول اليت تفتقـر  إىل ملساعدة ويدعو الدول القادرة على تقدمي ا،أقاليمها

 إىل أو املوارد الالزمة للوفـاء باألحكـام اآلنفـة الـذكر،    /القانونية والتنظيمية واخلربة التنفيذية، و

 أن تفعل ذلك حسب االقتضاء، استجابة ملا يرد إليها من طلبات حمددة؛
 :ما يلي إىل مجيع الدوليدعو  - ٨ 
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عتماد العاملي للمعاهدات املتعددة األطراف الـيت دخلـت أطرافـا فيهـا     تعزيز اال  )أ( 
منع انتشار األسـلحة النوويـة أو البيولوجيـة أو الكيميائيـة، وتنفيـذ تلـك املعاهـدات         إىل وهتدف

 تنفيذا كامال وتعزيزها حسب الضرورة؛
 مل حيـدث ذلـك بعـد، لكفالـة االمتثــال     حيثمــا وطنيـة،  أنظمـة اعتمـاد قواعـد و   )ب( 

 عدم االنتشار؛املتعلقة باللتزاماهتا القائمة مبوجب املعاهدات املتعددة األطراف الرئيسية 
هـا بالتعـاون املتعـدد األطـراف، ال سـيما يف إطـار الوكالـة         التزاموتنفيـذ   جتديد   )ج( 

الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة ومنظمـــة حظـــر األســـلحة الكيميائيـــة واتفاقيـــة األســـلحة البيولوجيـــة   
حتقيــق أهــدافها املشــتركة يف جمــال عــدم    إىل وصــفها وســائل هامــة يف الســعي  ، بالتكســينيةو

 ، ويف تشجيع التعاون الدويل لألغراض السلمية؛ وبلوغ هذه األهدافاالنتشار
ــا   رســـم )د(  ــناعة واجلمهـــور وإعالمهمـ  الســـبل املالئمـــة للعمـــل مـــع دوائـــر الصـ

 بااللتزامات الواقعة عليهما مبوجب هذه القوانني؛
واجهـة  ملتعزيز احلوار والتعـاون يف جمـال عـدم االنتشـار      إىل مجيع الدولو يدع - ٩ 

 اخلطر الذي ميثله انتشار األسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، ووسائل إيصاهلا؛
إىل اختـــاذ ، كوســـيلة أخـــرى للتصـــدي لـــذلك اخلطـــر، مجيـــع الـــدوليـــدعو  - ١٠ 

ملنـع    وتشريعاهتا الوطنية ومبا يتسق مع القانون الدويل، وفقا لسلطاهتا القانونيةإجراءات تعاونية
يتصـل   مـا االجتار غري املشروع باألسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصـاهلا و            

 ؛هبا من مواد
 على الصـعيد    ، والقيام رصدا دقيقا رصد تنفيذ هذا القرار     يعرب عن اعتزامه     - ١١ 

 هذه الغاية؛ لتحقيق  من قرارات أخرىما قد يلزماملالئم، باختاذ 
 .أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر  - ١٢ 

 


