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إن قرار مجلس األمن الدويل رقم 1540 هو جزء أسايس من الجهود الدولية الرامية 

إىل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، مبا يف ذلك منع وصول تلك األسلحة إىل اإلرهابيني 

وغريهم من الجهات الفاعلة من غري الدول. وميكن أن يساعد قرار مجلس األمن رقم 

1540، إذا ما تم تنفيذه بالكامل، يف ضامن أال تكون أي دولة أو جهة فاعلة من غري الدول 
مصدراً النتشار أسلحة الدمار الشامل أو مستفيدة من هذا االنتشار. وميكن أن يؤدي تنفيذ 

قرار مجلس األمن الدويل رقم 1540 إىل بناء قدرات الدول األعضاء من أجل معالجة 

التحديات األمنية األخرى واملساهمة يف التنمية االقتصادية، وذلك باإلضافة إىل مساعدتها 

عىل منع االنتشار.

مجلس األمن يجتمع حول مسألة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل 
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مقدمة
تتأثر جميع الدول بانتشار أسلحة الدمار الشامل وباحتامل وقوع أعامل إرهابية تنطوي 

عىل استخدام تلك األسلحة، وتتطلب مكافحة تلك التهديدات أن تتحرك جميع الدول بنفس 

القدر، ولقد دفعت تلك الحقائق الواليات املتحدة إىل أن تطلب من مجلس األمن الدويل 

التعامل مع هذا األمر، وهو األمر الذي تم تتويجه بصدور قرار مجلس األمن الدويل رقم 

1540، الذي متت املوافقة عليه باإلجامع يف 28 أبريل/ نيسان، عام 2004.

إن قرار مجلس األمن الدويل رقم 1540 موجه ضد انتشار األسلحة النووية والكيميائية 

والبيولوجية ووسائل إيصالها وما يتصل بها من مواد، ولقد كان القرار مصمامً ملعالجة نطاق 

أنشطة االنتشار بالكامل، مبا يف ذلك دعم الجهات التي تقوم بأنشطة االنتشار وحصول 

الجهات الفاعلة من غري الدول عىل أسلحة الدمار الشامل، ويضع القرار كذلك التزامات عىل 

الدول األعضاء يف األمم املتحدة بأن تتخذ إجراءات محددة لفرض عقوبات عىل األنشطة التي 

ميكن أن تسهم يف أنشطة االنتشار أو تدعمها.
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املتعلقة ببناء قدرات الدول األعضاء باألمم املتحدة لتنفيذ القرار رقم 1540، ومدد قرار 

مجلس األمن رقم 1977 )2011( تفويض اللجنة )“لجنة القرار 1540”( التي أُنشئت 

لإلرشاف عىل تنفيذ قرار مجلس األمن الدويل رقم 1540 ملدة 10 سنوات، وأجاز لألمني 

العام تكوين فريق من الخرباء ملساعدة لجنة القرار 1540 عىل تنفيذ التفويض املمنوح لها.  

أما قرار مجلس األمن رقم 2055 )2012( فقد أحدث زيادة يف عدد فريق الخرباء من 8 

إىل 9 خرباء.

خرباء يف املتفجرات يضعون أسلحة يف خندق ترايب لتفجريها وتدمريها.
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عندما تبنى مجلس األمن الدويل باإلجامع القرار رقم 1540 الصادر عن املجلس، فرض 

ألول مرة التزامات عىل جميع الدول األعضاء باألمم املتحدة مبقتىض الفصل السابع من 

ميثاق األمم املتحدة بأن تقوم بوضع وتنفيذ إجراءات قانونية وتنظيمية مناسبة ضد انتشار 

أسلحة الدمار الشامل، وقد أدى استناد القرار إىل الفصل السابع إىل جعله قراراً ملزماً 

لجميع الدول األعضاء باألمم املتحدة.

عىل جميع الدول ثالثة التزامات أساسية مبقتىض قرار مجلس األمن الدويل رقم 1540:

•  اتخاذ وتنفيذ تدابري فعالة لوضع ضوابط محلية ترمي إىل منع انتشار األسلحة 	
النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصالها؛ 

•  االمتناع عن تقديم الدعم للجهات الفاعلة من غري الدول التي تحاول 	
استحداث أو اقتناء أو صناعة أو امتالك أو نقل أو تحويل أو استعامل أسلحة 

نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها؛

•  اعتامد وتنفيذ قوانني مناسبة وفعالة لحظر صناعة أو اقتناء أو امتالك أو 	
تطوير أو استعامل األسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ووسائل 

إيصالها، أو نقل أو تحويل أي منها إىل الجهات الفاعلة من غري الدول.

وقد حددت القرارات الالحقة بشكل أكرب أهداف قرار مجلس األمن الدويل رقم 1540. 

إذ أعاد قرار مجلس األمن الدويل رقم 1673 )2006( التأكيد عىل أن يشمل االلتزام وضع 

ضوابط عىل متويل االنتشار، وبدأ قرار مجلس األمن رقم 1810 )2006( يف عرض األعامل 

ما هو قرار مجلس األمن الدويل رقم 1540؟
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أنشأ قرار مجلس األمن الدويل رقم 1540 لجنة لإلرشاف عىل تنفيذ القرار، ودعا املجلس 

جميع الدول األعضاء إلبالغ اللجنة بجهودهم املتعلقة بتنفيذ القرار، وتعمل اللجنة مع 

الدول واملنظامت األعضاء من أجل تعزيز التنفيذ عىل مستوى العامل.

وتواصل جهود تنفيذ قرار مجلس األمن الدويل رقم 1540 الربهنة عىل وجود اتجاه 

إيجايب، وذلك مع اعتامد إجراءات يف جميع أنحاء العامل ترمي إىل منع انتشار أسلحة 

الدمار الشامل ومنع اإلرهاب، فقد قامت تقريباً كل دولة عضو يف األمم املتحدة باإلبالغ 

عن قدراتها وعن الثغرات التي تعاين منها فيام يتعلق بالسيطرة عىل انتشار أسلحة الدمار 

الشامل، وكام ذكرت لجنة القرار 1540 يف عام 2011 “فقد اعتمدت 140 دولة عىل 

األقل تدابري قانونية ترمى إىل حظر انتشار األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وذلك 

مقارنة بعدد 65 دولة يف عام 2006، وارتفع عدد الدول التي أبلغت عن وضع أطر 

قانونية وطنية تتعلق بتصنيع وإنتاج املواد النووية من 32 دولة يف عام 2006 إىل 71 

دولة يف عام 2009 وإىل أكرث من 120 دولة يف عام 2011، كام زاد أيضاً بشكل كبري منذ 

عام 2008 عدد الدول التي يتوفر لديها أطر قانونية تحظر تصنيع األسلحة البيولوجية أو 

اقتنائها أو تخزينها أو استحداثها أو تحويلها أو استعاملها.”  ووضع عدد متزايد من الدول 

عقوبات تُفَرض عىل الجهات الفاعلة من غري الدول التي تنخرط يف أنشطة االنتشار أو التي 

تسعى لالنخراط فيها.

الوضع الراهن للتنفيذ
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فإذا ما قامت كل دولة بتنفيذ قرار مجلس األمن الدويل رقم 1540 بنجاح، فسوف 

تؤدي اإلجراءات الفردية، عند تنفيذها مجتمعة من قبل كل دولة، إىل تعزيز املعايري 

الدولية للسيطرة عىل انتشار أسلحة الدمار الشامل عىل نحو كبري. وباإلضافة إىل تلك 

املزايا األمنية التي يحققها تنفيذ قرار مجلس األمن الدويل رقم 1540، فإن القرار يعزز 

مصالح جميع الدول األعضاء املتعلقة بالتنمية االقتصادية. كام يتيح التنفيذ العاملي لقرار 

مجلس األمن الدويل رقم 1540 فرصة لتحسني التجارة الدولية من خالل الحفاظ عىل 

معايري أمنية رفيعة عىل املستوى العاملي. وعالوة عىل ذلك، فإن تنفيذ قرار مجلس األمن 

رقم 1540 يزيد من الثقة بني الرشكاء التجاريني من خالل توفري املزيد من الضامنات 

ضد التجارة غري املرشوعة.

لدينا اعتقاد راسخ وأسايس مفاده أن جميع الدول تعترب قرار مجلس األمن الدويل فرصة لتحسني أمننا الدويل 

والتجارة العاملية. 
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قامت الواليات املتحدة بدعم جهود تنفيذ القرار رقم 1540 يف دول أخرى وذلك من خالل 

تقديم املساعدات الثنائية األمنية الفنية الواسعة، ودعم املنظامت اإلقليمية والتعاون معها، 

ودعم لجنة القرار 1540، وذلك باإلضافة إىل العمل عىل الوفاء بالتزاماتها هي مبوجب قرار 

مجلس األمن الدويل رقم 1540.

وتقدم الواليات املتحدة للدول األخرى ما يزيد عىل 2 مليار دوالر أمرييك سنويا يف شكل 

مساعدات تدعم تنفيذ قرار مجلس األمن الدويل رقم 1540 عىل املستوى الدويل، وتشمل تلك 

املساعدات ما ييل:

WW برنامج وزارة الخارجية األمريكية للرقابة عىل الصادرات وأمن الحدود، وهو 
املبادرة األمريكية األساسية ملساعدة الدول األخرى عىل تعزيز ضوابطها عىل التجارة 

اإلسرتاتيجية، مبا يف ذلك قدرتها عىل اكتشاف املواد املتصلة بأسلحة الدمار الشامل 

والحيلولة دون عمليات النقل غري املرشوع لتلك األسلحة عرب حدودها. وهناك 

مجموعة من مستشاري الربنامج موجودين بالسفارات األمريكية يف جميع أنحاء العامل 

يقومون بدعم أنشطة الربنامج يف أكرث من 60 دولة رشيكة، ويوفر برنامج الرقابة عىل 

الصادرات وأمن الحدود مئات من الدورات التدريبية يف العام ويتربع باملاليني يف شكل 

معدات وتدريب وغري ذلك من أنواع املساعدات، ويقوم الربنامج أيضاً برعاية ورش 

العمل واملؤمترات اإلقليمية والدولية حول ضوابط التجارة اإلسرتاتيجية واإلسهام فيها.

WW برنامج وزارة الخارجية األمريكية للتعاون يف مجال األمن البيولوجي، والرشاكة من أجل 
األمن النووي، وبرنامج التعاون من أجل األمن الكيميايئ، وهي برامج تدعم الجهود 

 ما الذي تفعله الواليات املتحدة من أجل تنفيذ
قرار مجلس األمن الدويل رقم 1540؟
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وميكن للدول األعضاء يف األمم املتحدة طلب املساعدة من مصادر متعددة من أجل بناء 

قدراتها بغية وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتعمل لجنة القرار 1540 مع منظامت 

دولية أخرى، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، 

ومكتب شؤون نزع السالح التابع لألمم املتحدة، وهي منظامت توفر الخربة وغري ذلك 

من املساعدات من أجل دعم تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1540.  وتعمل املؤسسات 

الصناعية ومنظامت املجتمع املدين أيضاً عىل االنخراط يف الجهود الرامية إىل السيطرة عىل 

انتشار أسلحة الدمار الشامل بصفتها رشكاء يف تلك الجهود، كام ينبغي أن تندمج املؤسسات 

الصناعية ومنظامت املجتمع املدين متاماً يف الجهود الرامية إىل الوصول إىل امتثال عاملي 

للقرار.
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1540
الهياكل الرضورية للوفاء بااللتزامات الواردة بقرار مجلس األمن الدويل رقم 1540 وذلك 

عىل نحو يتفق مع تقارير وتوصيات لجنة هذا القرار. ومن خالل العضوية يف منظامت دولية 

وإقليمية، وافقت 110 دولة عضو عىل قرار مجلس األمن الدويل رقم 1540 عىل املستوى 

الوزاري.
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املبذولة يف أكرث من 40 دولة رشيكة ملواجهة مخاطر أسلحة الدمار الشامل من خالل 

برامج املساعدة التي تدعم األهداف األكرث شموالً لقرار مجلس األمن الدويل رقم 

 .1540

WW برنامج خط الدفاع الثاين لإلدارة الوطنية لألمن النووي التابعة لوزارة الطاقة، وهو 
برنامج يقوم ببناء القدرات يف الدول الرشيكة عن طريق النرش املنتظم ملعدات كشف 

اإلشعاع الثابتة واملتنقلة عند معابر الحدود الدولية ويف املوانئ البحرية الرئيسية 

وكجزء من أنشطة التعاون يف مجال مكافحة تهريب املواد النووية. 

WW الربنامج الدويل لإلدارة الوطنية لألمن النووي واملعني بتعزيز الرقابة عىل الصادرات 
من أجل الحد من االنتشار، وهو برنامج يقوم بالتنسيق عن كثب مع برنامج الرقابة 

عىل الصادرات وأمن الحدود من أجل تعزيز نظم الرقابة عىل الصادرات يف الدول 

الرشيكة عن طريق رفع الوعي مبتطلبات الرقابة عىل الصادرات وتعزيز قدرة 

املسئولني عن تطبيق القانون، وبصفة خاصة موظفي الجامرك، عىل التعرف عىل السلع 

اإلسرتاتيجية واعرتاضها.

WW وكالة الحد من التهديدات التابعة لوزارة الدفاع، وهي وكالة الدعم الرئيسية بوزارة 
الدفاع املعنية مبكافحة أسلحة الدمار الشامل، وتساعد هذه الوكالة أيضاً الدول 

الرشيكة عىل مواجهة تهديدات أسلحة الدمار الشامل والحد منها.

وتشجع الواليات املتحدة أيضاً املبادرات اإلقليمية ومتعددة األطراف الرامية إىل تنفيذ قرار 

مجلس األمن الدويل رقم 1540، مبا يتفق مع توصيات مجلس األمن، وسوف تعمل الواليات 

املتحدة من أجل إضفاء الطابع املؤسيس عىل التنسيق اإلقليمي يف جميع أنحاء العامل. وتستطيع 

املنظامت اإلقليمية مثل منظمة األمن والتعاون يف أوربا، واملنتدى اإلقليمي لرابطة دول جنوب 

رشق أسيا، ومنظمة الدول األمريكية مساعدة أعضائها عىل وضع القوانني والسياسات وبناء 
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شؤون نزع السالح التابع لألمم املتحدة ومنظامت غري حكومية ممثيل 20 دولة 

عضو عىل تفهم دور الحكومات يف تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1540، وتطبيق 

أفضل املامرسات اإلقليمية، وساعدهم كذلك عىل تفهم املساعدات املتاحة لهذه 

الدول. وقد شجعت ورشة العمل عملية بناء القدرات عىل املستويني الوطني 

واإلقليمي، كام شجعت تبادل الخربات يف مجاالت مثل السالمة البيولوجية 

واألمن البيولوجي.

 وقّعت الواليات املتحدة واالتحاد األوريب يف أكتوبر/ ترشين األول عام 2011 ��
عىل إعالن مشرتك أعادا فيه التأكيد عىل التزامهام حيال التنفيذ الكامل والشامل 

للقرار رقم 1540، وعىل موافقتهام عىل العمل لوضع تدابري ملموسة تهدف إىل 

التنفيذ الكامل.

 أخذت الواليات املتحدة عىل عاتقها بذل جهود لدعم عمل لجنة القرار 1540، ��
وذلك بحكم كونها رئيس الرشاكة العاملية ملجموعة الدول الثامين ضد انتشار 

أسلحة ومواد الدمار الشامل لعام 2012، كام أخذت عىل عاتقها القيام بتحسني 

عملية مطابقة جهود املساعدة مع احتياجات كل دولة عىل حدة، وإرشاك 

منظامت حكومية مختلفة يكون باستطاعتها تقديم املساعدة يف مجال بناء 

القدرات، وهو األمر الذي يتامىش مع التفويض املمنوح للرشاكة العاملية من أجل 

تعزيز تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1540.

وقد تربعت الواليات املتحدة أيضاً بعدة ماليني من الدوالرات لصندوق األمم املتحدة 

االستئامين ألنشطة نزع السالح عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي من أجل دعم أنشطة 

تنفيذ قرار مجلس األمن رقم 1540 عىل مستوى العامل، واستضافت أول زيارة قام بها 

أعضاء لجنة القرار 1540 إىل إحدى الدول األعضاء، مام أتاح للجنة ولخربائها فرصة 
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 وفيام ييل مجرد أمثلة قليلة لألنشطة اإلقليمية:

 اعتمدت منظمة األمن والتعاون يف أوربا موافقة وزارية عىل القرار ملزمة سياسياً ، ��
وقامت برعاية ورش للعمل، وطورت إرشادات ألفضل املامرسات ووفرت دعامً آخراً 

للدول األعضاء، مثل دعم تطوير خطط العمل الوطنية. وأنشأت املنظمة منصب 

مستشار ملرشوع قرار مجلس األمن الدويل رقم 1540 من أجل تطوير مرشوعات 

تساعد الدول املعنية املشاركة باملنظمة عىل الوفاء بالتزاماتها الدولية املتعلقة بعدم 

االنتشار واملساعدة يف تنفيذ هذه املرشوعات.  ولقد أسهمت الواليات املتحدة يف 

جهود فريق مرشوع القرار 1540 التابع ملنظمة األمن والتعاون األوريب ودعمت هذه 

الجهود.

 اعتمدت منظمة الدول األمريكية قرارين وزاريني يعيدان التأكيد عىل قرار مجلس ��
األمن الدويل رقم 1540 وعقدت ورشة عمل إقليمية لتعزيز عملية التنفيذ، وذلك 

بدعم قوي من جانب الواليات املتحدة. وتقوم الواليات املتحدة حالياً بدعم مبادرات 

من جانب الجامعة الكاريبية من أجل تقديم برامج للمساعدة يف املجال القانوين وبناء 

القدرات.

 دّعمت الواليات املتحدة بالتعاون مع اليابان وفنلندا وكندا اجتامعاً لجامعة دول ��
األنديز ُعقد يف بوغوتا عام 2012 ملناقشة املساعدات املقدمة إىل أمريكا الالتينية 

واآلثار املرتتبة عىل جهود املجتمع الدويل لتنفيذ قرار مجلس األمن الدويل رقم 1540 

بشكل صحيح. وقد أكدت الواليات املتحدة عىل أهداف القرار وعىل التزام املجتمع 

الدويل مبساعدة الدول يف العمليات الوطنية لتنفيذ القرار.

 قامت الواليات املتحدة برعاية ورشة العمل اإلقليمية إلفريقيا حول السالمة ��
البيولوجية واألمن البيولوجي والتي ُعقدت يف نريويب يف عام 2010، حيث ساعد مكتب 
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وضع خطة عمل

لدى الواليات املتحدة اآلن مجموعة شاملة من القوانني واألنظمة التي تنفذ متطلبات قرار 

مجلس األمن الدويل رقم 1540، إال أنها تواصل تعزيز إطارها القانوين والتنظيمي استجابة 

للتحديات الجديدة يف مجال االنتشار. لقد استكملت الواليات املتحدة يف عام 2006 خطة 

عملها الوطنية الخاصة بالقرار 1540، وتستخدم هذه الخطة كدليل إرشادي لتنفيذ قرار 

مجلس األمن الدويل رقم 1540 يف الدول األخرى. وتشجع الواليات املتحدة أيضاً الدول 

األخرى عىل وضع خطط عمل وطنية من هذا القبيل ميكن أن تُسهل الحصول عىل املساعدات 

الدولية، ويجب عىل كل دولة أن تقوم بتصميم خطط التنفيذ الخاصة بها وفقاً الحتياجاتها 

وأولوياتها. 

أحد األمثلة عىل الجهود التي تبذلها الواليات املتحدة لتحسني قدرتها عىل منع االنتشار هو 

األمر التنفيذي رقم 13382 الصادر يف عام 2005.  إذ يحول هذا األمر دون قيام الجهات 

التي متارس أنشطة االنتشار ومؤيديها املدرجني عىل قامئة الحظر باالنخراط يف أعامل تجارية 

يف الواليات املتحدة،  كام يحظر عىل املواطنني األمريكيني االنخراط يف معامالت مع هذه 

الجهات. لقد قامت الواليات املتحدة بإدراج مئات من الكيانات واألفراد يف دول مثل كوريا 

الشاملية وإيران وسوريا، واتخذت العديد من الدول األخرى األعضاء يف األمم املتحدة إجراءات 

ضد كيانات قامت الواليات املتحدة بإدراجها مبقتىض هذا األمر. وتشجع الواليات املتحدة 

الحكومات األخرى عىل اتخاذ إجراءات شبيهة للتعامل مع ترصفات األشخاص أو الكيانات 

الذين يقعون يف نطاق اختصاص هذه الحكومات ورمبا يقومون بتمويل أنشطة جهات معروفة 

تقوم بأنشطة االنتشار أو بتقديم دعم آخر لتلك الجهات.
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اإلطالع عىل منهج “الحكومة ككل” الذي تتبعه الواليات املتحدة يف تنفيذ قرار مجلس األمن 

الدويل رقم 1540. ولقد شجعت تلك الزيارة دوالً أخرى عىل دعوة اللجنة لزيارتها واإلطالع 

عىل إجراءاتها وبرامجها ملنع االنتشار. وتعمل الواليات املتحدة أيضاً مع لجنة القرار 1540 من 

أجل تضمني تحليل اللجنة بخصوص تنفيذ الدول لقرار مجلس األمن رقم 1540 يف قرارات 

الواليات املتحدة املتعلقة باملساعدات التي سوف يتم تقدميها يف املجاالت املتعلقة بالقرار. ولقد 

ساعدت الواليات املتحدة اللجنة عىل وضع معايري وأنشطة للشفافية، وذلك بحكم كونها منسق 

فريق عمل لجنة القرار 1540 املعني بالشفافية والتواصل مع أجهزة اإلعالم، وتشمل هذه 

املساعدات إدارة املوقع اإللكرتوين للجنة وكذلك االجتامعات املفتوحة لجميع الدول األعضاء. 
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يف مجال بناء القدرات للدول التي تحتاج إىل تلك املساعدات، وستواصل الواليات املتحدة 

التشجيع عىل وضع خطط وطنية للتنفيذ، وإضفاء طابع مؤسيس عىل جهود التنسيق اإلقليمية، 

وتعزيز قدرة مكتب شؤون نزع السالح التابع لألمم املتحدة عىل توفري الدعم للجنة القرار 

1540، وذلك كجزء من ضامن االلتزام طويل املدى تجاه التنفيذ الكامل للقرار 1540.

وتشجع الواليات املتحدة جميع الدول األعضاء عىل تنسيق جهود أجهزتها الدبلوماسية 

والرشطية والعسكرية واالستخباراتية الرامية إىل وقف االنتشار، وينبغي عىل الدول النظر 

يف اتخاذ املزيد من الخطوات لتنفيذ التزاماتها مبقتىض قرار مجلس األمن الدويل رقم 1540، 

واتخاذ إجراءات شبيهة باألمر التنفيذي رقم 13382، كام ينبغي عليها النظر يف تطوير قوانني 

وأنظمة وإجراءات ومؤسسات أخرى لوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل، إذ ستساعد هذه 

الخطوات مجتمعة عىل بناء عامل تكون فيه جميع الدول يف مأمن من التهديدات التي يطرحها 

انتشار أسلحة الدمار الشامل.  
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املفتشون يرفعون عينات من مكونات ]غاز[ الخردل

ما هي الخطوات التالية؟

لقد بذلت الواليات املتحدة ودول أخرى أعضاء باألمم املتحدة ومنظامت دولية ولجنة 

القرار 1540 وخرباؤها جهوداً كثرية يف غاية األهمية منذ اعتامد قرار مجلس األمن الدويل 

رقم 1540، إال أنه ال تزال هناك حاجة إىل بذل املزيد من الجهود من أجل تحقيق التنفيذ 

الكامل للقرار من قبل جميع الدول األعضاء باألمم املتحدة.

إننا إذ منىض قدماً يف هذا املجال، تتطلع الواليات املتحدة إىل التشاور مع الرشكاء لالستفادة 

من مزايا التنفيذ الكامل لقرار مجلس األمن الدويل رقم 1540، ولضامن توفر املساعدات 
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