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16-22240 (A) 

*1622240*  

  )٢٠١٦( ٢٣٢٥القرار     

ــن يف       ــس األم ــذي اختــذه جمل ــودة يف  ٧٨٣٧جلســته  ال  كــانون األول/ ١٥املعق
  ٢٠١٦ديسمرب 

    
  ،إن جملس األمن  

ــد    ــد تأكيـ ــه  إذ يعيـ ــؤرخ  )٢٠٠٤( ١٥٤٠قراراتـ ــان/أبريل  ٢٨املـ  ٢٠٠٤نيسـ
ــؤرخ  )٢٠٠٦(  ١٦٧٣  و ــان/أبريل  ٢٧املـــ ــؤرخ  )٢٠٠٨( ١٨١٠و  ٢٠٠٦نيســـ املـــ

ــان/أبريل   ٢٥ ــؤرخ  )٢٠١١( ١٩٧٧، و ٢٠٠٨نيســـ ــان/أبريل  ٢٠املـــ ، ٢٠١١نيســـ
  ،  ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٢٩املؤرخ  )٢٠١٢(  ٢٠٥٥  و

أن انتشــــار األســــلحة النوويــــة والكيميائيــــة والبيولوجيــــة،  وإذ يؤكــــد مــــن جديــــد  
  وسائل إيصاهلا، يشكل خطرا يهدد السالم واألمن الدوليني،  وكذلك

االلتزامـــات املنصـــوص عليهـــا يف القـــرار قـــراره أال يفســـر أي مـــن  وإذ يعيـــد تأكيـــد  
مبا يتعارض مع حقوق والتزامات الدول األطـراف يف معاهـدة عـدم انتشـار      )٢٠٠٤( ١٥٤٠

ــة والتكســينية،      ــة األســلحة البيولوجي ــة، واتفاقي ــة األســلحة الكيميائي ــة، واتفاقي األســلحة النووي
 تلـك احلقـوق وااللتزامـات، أو مبـا يغـري مسـؤوليات الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة           يغري مبا أو
  منظمة حظر األسلحة الكيميائية،  أو

خطـر أن  إزاء التهديـد الـذي يشـكله اإلرهـاب وإزاء      وإذ ال يزال يساوره بالغ القلق  
سـائل إيصـاهلا،   دول حيازة أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجيـة وو تابعة للجهات غري اللل ميكن

أو استحداثها أو االجتار ـا أو اسـتعماهلا، بطـرق مـن بينـها اسـتغالل أوجـه التقـدم السـريع يف          
  جمال العلوم والتكنولوجيا والتجارة الدولية يف حتقيق تلك الغاية،
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ــد    ــد تأكيـ ــة      وإذ يعيـ ــة والكيميائيـ ــلحة النوويـ ــار األسـ ــع انتشـ ــوق منـ ــرورة أال يعـ ضـ
ويل لتســـخري املـــواد واملعـــدات والتكنولوجيـــا لألغـــراض الســـلمية،  والبيولوجيـــة التعـــاون الـــد

تتخــذ األهــداف املتوخــاة مــن تســخري املــواد واملعــدات والتكنولوجيــا لألغــراض الســلمية    وأال
  غطاء لتحقيق االنتشار،

مـــن أن  )٢٠١٦( ٢٢٩٨و  )٢٠١٣( ٢١١٨إىل مـــا قـــرره يف القـــرارين  وإذ يشـــري  
، )٢٠٠٤( ١٥٤٠بـــأي انتـــهاك للقـــرار  تقــوم الـــدول األعضـــاء بـــإبالغ جملـــس األمـــن فـــوراً 

إىل آلية التحقيق املشتركة بـني   )٢٠١٦( ٢٣١٩أيضا إىل الدعوة املوجهة يف القرار يشري  وإذ
األمم املتحدة ومنظمة حظـر األسـلحة الكيميائيـة، لتقـدمي إحاطـات، حسـب االقتضـاء، بشـأن         

، املشــار إليهــا )٢٠٠٤( ١٥٤٠نتــائج أعماهلــا ذات الصــلة، إىل اللجنــة املنشــأة عمــال بــالقرار  
  ،١٥٤٠فيما يلي باسم جلنة القرار 

حلالـــة تنفيـــذ القـــرار  ٢٠١٦االســـتعراض الشـــامل الـــذي أجـــري يف عـــام  وإذ يؤيـــد  
ــمن    )٢٠٠٤( ١٥٤٠ ــيت تضـ ــيات الـ ــائج والتوصـ ــا بالنتـ ــيط علمـ ــامي  ، وإذ حيـ ــر اخلتـ ها التقريـ

  لالستعراض،

تقاريرهــا الوطنيــة   ١٥٤٠أن الــدول مل تقــدم مجيعهــا إىل جلنــة القــرار      وإذ يالحــظ  
  ،)٢٠٠٤( ١٥٤٠تنفيذ القرار ب املتعلقة

ادرات مـن املـواد   على احلاجة إىل تعزيـز التـدابري الوطنيـة للرقابـة علـى الصـ       وإذ يشدد  
املتصــلة باألســلحة النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة ووســائل إيصــاهلا، مبــا يتماشــى مــع القــرار  

٢٠٠٤( ١٥٤٠(،  

ــدول للقــرار     وإذ يالحــظ كــذلك    ــذ مجيــع ال ــى الوجــه   )٢٠٠٤( ١٥٤٠أن تنفي عل
األكمل، مبا يشمل اعتماد قوانني وطنيـة واختـاذ تـدابري تكفـل تنفيـذ هـذه القـوانني، هـو مهمـة          

  طويلة األجل تتطلب جهودا متواصلة على كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل،

لتنسـيق بـني اجلهـود املبذولـة علـى كـل مـن الصـعيد الـوطين          ا حتسنيبضرورة  وإذ يقر  
تعزيــز املواجهــة العامليــة   مــن أجــل  واإلقليمــي ودون اإلقليمــي والــدويل، حســب االقتضــاء،     

يشـكله انتشـار أسـلحة الـدمار الشـامل ووسـائل إيصـاهلا مـن حتـد وديـد خطرييـن للسـالم              ملا
  واألمن الدوليني،

والــدول األعضــاء، مبــا يشــمل  ١٥٤٠جلنــة القــرار  علــى أمهيــة احلــوار بــني وإذ يؤكــد  
القيام بزيارات إىل الدول بناء على دعوة منها، وإذ يعترف أيضا بأن هذا احلـوار قـد أسـهم يف    

تقـدمي   ، عـن طريـق مجلـة أمـور مـن بينـها التوعيـة بأمهيـة        )٢٠٠٤( ١٥٤٠تيسري تنفيـذ القـرار   
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ــدة    ــة وفائ ــارير الوطني ــد       األخــذ خبالتق ــى حتدي ــذ، وســاعد عل ــة للتنفي ــة طوعي ــل وطني طــط عم
  احتياجات الدول من املساعدة،

ــر   ــرار      وإذ يقـــ ــذ القـــ ــاعدة يف تنفيـــ ــة إىل املســـ ــزال حباجـــ ــثرية ال تـــ ــأن دوال كـــ بـــ
باملسـاعدة الفعالـة   الـدول، بنـاء علـى طلبـها،      تزويـد يـة  على أمه وإذ يشدد، )٢٠٠٤( ١٥٤٠
  احتياجاا، اليت تليب

يف تـوفري   ١٥٤٠على ضرورة تعزيـز الـدور الـذي تضـطلع بـه جلنـة القـرار         وإذ يؤكد  
تشـمل بنـاء قـدرات الـدول، والتعـاون فيمـا بـني         ميـادين املساعدة الفعالـة وتيسـري تقـدميها، يف    

ــة القــ    ــني جلن ــاون ب ــدول، والتع ــرار    ١٥٤٠رار ال ــة الق ــني جلن ــدول، وب واملنظمــات  ١٥٤٠وال
ــة  ــلة والدوليـ ــة ذات الصـ ــة ودون اإلقليميـ ــرار     ،اإلقليميـ ــذ القـ ــى تنفيـ ــدول علـ ــاعدة الـ يف مسـ
٢٠٠٤(  ١٥٤٠(،  

يـة واإلقليميـة   بأمهية التربعات اليت تقدمها الدول األعضاء واملنظمـات الدول  وإذ يسلم  
املساعدة، مبا يف ذلك من خـالل صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين       ميدانودون اإلقليمية يف 

  ألنشطة نزع السالح على الصعيدين العاملي واإلقليمي،

دون اإلقليميــة، و م بــني اللجنــة واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــةالتفاعــل القــي وإذ يؤيــد  
  على احلاجة إىل التنسيق، حسب االقتضاء، بني اللجنة وتلك املنظمات، يشدد  وإذ

ــة القــرار     وإذ ينــوه   ــز التعــاون املتواصــل فيمــا بــني جلن ــة  ،)٢٠٠٤( ١٥٤٠بتعزي وجلن
ــن   ــس األمــــــ ــال جملــــــ ــأة عمــــــ ــ املنشــــــ  )٢٠١١( ١٩٨٩و  )١٩٩٩( ١٢٦٧القرارات بــــــ

بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعـدة   )٢٠١٥( ٢٢٥٣ و
اد ومجاعات ومؤسسـات وكيانـات، وجلنـة جملـس األمـن املنشـأة عمـال        يرتبط ما من أفر وما

  ،بشأن مكافحة اإلرهاب )٢٠٠١( ١٣٧٣بالقرار 

 وتــدعيمبــأن الشــفافية والتواصــل يســهمان إســهاما هامــا يف تعزيــز الثقــة   يعتــرفوإذ   
ــك، حســب االقتضــاء، يف      ــا يف ذل ــدول، مب ــني ال ــوعي ب ــادة ال ــاون وزي ــع   إطــار التع ــها م تفاعل

بالـدور اإلجيـايب    أيضـا  يعتـرف وإذ املنظمات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة ذات الصـلة،     
ال الذي يؤديـه اتمـع املـدين، مبـا فيـه أوسـاط الصـناعة واألوسـاط األكادمييـة، يف التنفيـذ الفعـ           

، مبــا يف ذلــك مــن خــالل جهــود التوعيــة، وبالــدور الرئيســي املنــوط   )٢٠٠٤( ١٥٤٠للقــرار 
  بالربملانيني يف سن التشريعات الالزمة لتنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف القرار،

، وفقـا لـربامج عملـها،    ١٥٤٠القـرار  جلنة  بالفعلالعمل الذي اضطلعت به  وإذ يؤيد  
  دعمه املتواصل، وإذ يعيد تأكيد



S/RES/2325 (2016)

 

4/8 16-22240 

 

علــى  ١٥٤٠احلاجــة إىل مواصــلة النظــر يف قــدرة جلنــة القــرار   عتبــاراالوإذ يضــع يف   
  القيام، وفقا لواليتها، باستعراض تنفيذ القرار وتيسري العمل على تعزيز ذلك التنفيذ،

  ،)٢٠٠٤( ١٥٤٠ال للقرار والفع على تيسري التنفيذ الكامل وقد عقد العزم  

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف  

ن ويشــدد مــ، )٢٠٠٤( ١٥٤٠مــا قــرره ومــا طلبــه يف القــرار   يكــرر تأكيــد  - ١  
  على أمهية أن تنفذ مجيع الدول ذلك القرار بالكامل وعلى حنو فعال؛ جديد

يف تقدمي برنـامج عملـها إىل جملـس األمـن      ١٥٤٠أن تستمر جلنة القرار  يقرر  - ٢  
قبل اية شهر كانون الثاين/يناير من كل عام، وتقدمي إحاطة إىل جملس األمـن يف الربـع األول   

قـــدمي االســــتعراض الســـنوي املتعلــــق بتنفيـــذ القــــرار    مبواصــــلة ت ويرحـــب مـــن كـــل عــــام،   
٢٠٠٤( ١٥٤٠(ــــــ، الــــــذي يشــــــهر  خــــــالل د مبســــــاعدة فريــــــق اخلــــــرباء، ســــــنويا يفع
  األول/ديسمرب؛  كانون

جبميع الدول اليت مل تقدم بعد أول تقرير هلا عن اخلطـوات   يهيب مرة أخرى  - ٣  
 ١٥٤٠أن تـوايف جلنـة القـرار     )٢٠٠٤( ١٥٤٠اليت اختذا أو اليت تعتزم اختاذها تنفيذا للقـرار  

ه الـدول، حسـب االقتضـاء،    إىل اللجنـة أن تتـيح خرباـا هلـذ     ويطلـب ذا التقرير دون إبطـاء،  
  لتيسري تقدمي تلك التقارير؛

مجيع الدول اليت قدمت تلك التقارير علـى أن تـوفر، عنـد     يشجع مرة أخرى  - ٤  
، معلومــات إضــافية عــن تنفيــذها القــرار     ١٥٤٠االقتضــاء أو بنــاء علــى طلــب جلنــة القــرار      

، مبا يف ذلك معلومات تقدم طوعا عن قوانينـها ولوائحهـا وعـن املمارسـات     )٢٠٠٤( ١٥٤٠
  الفعالة للدول؛

ــا     يشــجع  - ٥   ــى أن تعــد طوع ــدول عل ــة القــرار    ،أيضــا ال ، ١٥٤٠مبســاعدة جلن
أولوياـا وخططهـا فيمـا يتعلـق بتنفيـذ       حتـدد فيهـا  حسب االقتضاء، خطط عمل وطنية للتنفيذ 

  ، وأن تقدم تلك اخلطط إىل اللجنة؛)٢٠٠٤( ١٥٤٠األحكام الرئيسية من القرار 

معنيـة  جهـة اتصـال    ١٥٤٠لجنـة القـرار   لبعد  حتددمجيع الدول اليت مل  يشجع  - ٦  
اللجنة على مواصـلة االضـطالع مببـادرات     وحيثعلى أن تفعل ذلك،  )٢٠٠٤( ١٥٤٠لقرار با

االتصال هذه على املساعدة يف تنفيذ القرار، بناء على طلب الدول، بوسائل  جهاتلتعزيز قدرة 
  االتصال؛ جلهاتبرنامج التدريب الذي تنظمه اللجنة يف منها االستمرار على أساس إقليمي 
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 املــتغري  االعتبــار التطــورات املتعلقــة بالطــابع    الــدول إىل أن تأخــذ يف   يــدعو  - ٧  
ــا   ،ملخــاطر االنتشــار يف تنفيــذها للقــرار  ،وأوجــه التقــدم الســريع يف جمــال العلــوم والتكنولوجي

  ؛)٢٠٠٤( ١٥٤٠

ــة القــرار  إىل  يطلــب  – ٨   ــد    ١٥٤٠جلن االقتضــاء، أن حتــيط يف أعماهلــا علمــا، عن
 مبـا يف ذلـك اسـتخدام اجلهـات غـري التابعـة للـدول       بالتغير الدائم الـذي يطبـع خمـاطر االنتشـار،     

وذلـك  يف جمال العلـوم والتكنولوجيـا والتجـارة الدوليـة ألغـراض االنتشـار،        التطورات السريعة
  ؛)٢٠٠٤( ١٥٤٠يف سياق تنفيذ القرار 

، متشيا مـع مـا جـاء يف تقريـر االسـتعراض      ١٥٤٠جلنة القرار  أن تقوم يطلب  - ٩  
، بإيالء مزيد من النظر يف مدى فعالية وجناعة البعثة السياسية اخلاصة الـيت  ٢٠١٦الشامل لعام 

بتقريـر عـن    ٢٠١٧اللجنة على أن تزود جملـس األمـن يف غضـون سـنة      ويشجعتدعم اللجنة، 
  هذا التقييم، حسب االقتضاء؛نتائج 

ف جهودهــا لتحقيــق التنفيــذ الكامــل للقــرار     كثّــجبميــع الــدول أن ت  يهيــب  - ١٠  
تتطلـب  وحيثمـا كـان ذلـك مناسـباً، علـى اـاالت الـيت         مـىت  ز،يـ ترك، مع ال)٢٠٠٤( ١٥٤٠

  اختاذ أو تعزيز تدابري بشأا؛

ــة القــرار   حيــثّ  - ١١   ــى مواصــلة استكشــاف   ١٥٤٠جلن ــذ   وتطــويرعل نهــج للتنفي
 املــواد ذات الصــلة  صــنععلــى  مبــا يشــمل مــدى قــدرا خصوصــية الــدول،  واإلبــالغ يراعــي

للمجـاالت األكثـر احتياجـا    اجلهود واملـوارد   منح األولوية يف ختصيص وذلك بغية، وتصديرها
  ؛)٢٠٠٤( ١٥٤٠يذ الشامل للقرار التنف ضرورةدون التأثري على هلا 

قيـام  إىل تعزيـز   اهلادفـة تكثيـف جهودهـا    ١٥٤٠جلنة القـرار  أن تواصل  يقرر  - ١٢  
من خـالل برنـامج عملـها الـذي     وذلك ، )٢٠٠٤( ١٥٤٠للقرار بالتنفيذ الكامل مجيع الدول 

والفحـص العـام لتلـك     )٢٠٠٤( ١٥٤٠حالة تنفيـذ الـدول للقـرار    عن  مجع املعلوماتيشمل 
مـع اإلشـارة بشـكل    القـرار،   ذلكمن  ٣و  ٢و  ١ويتناول مجيع جوانب الفقرات املعلومات، 
ــن االهتمــام     خــاص إىل  ــالء مزيــد م ــدابري اإلنفــاذ؛ لضــرورة إي ــدابري املتصــلة ب  ت األســلحة والت

؛ وحصـر املـواد ذات الصـلة    متويـل االنتشـار النـووي   ؛ وتـدابري  البيولوجية والكيميائيـة والنوويـة  
  وتأمينها؛ والضوابط الوطنية املفروضة على التصدير والشحن العابر؛

الوصـول إىل عمليـات    مبراقبـة االقتضـاء،   ، حسبأن تقومالدول على  يشجع  - ١٣  
النقــل غــري املــادي للتكنولوجيــا واحلصــول علــى املعلومــات الــيت ميكــن اســتخدامها يف أســلحة   

  الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا؛
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تقوم مجيع الدول باختاذ وإنفاذ تـدابري فعالـة لوضـع    بقراره القاضي بأن  يذكّر  - ١٤  
ــة ترمــي إىل منــع انتشــا   ــة أو الكيميائيــة أو البيولوجيــة ووســائل   ضــوابط حملي ر األســلحة النووي

بالـدول   ويهيـب  ،على املـواد ذات الصـلة  إيصاهلا، مبا يف ذلك عن طريق وضع ضوابط مالئمة 
تشــرع يف وضــع قــوائم مراقبــة وطنيــة فعالــة يف أقــرب فرصــة ممكنــة مــن أجــل تنفيــذ القــرار   أن

  ، إن هي مل تكن قد فعلت ذلك من قبل؛)٢٠٠٤( ١٥٤٠

ــأن تعتمــد  يــذكّر  - ١٥   ، وفقــا إلجراءاــا الوطنيــة،  مجيــع الــدول بقــراره القاضــي ب
مـن القـرار    ٢فعالة مناسبة وتنفذها من أجل حظر األنشطة املنصـوص عليهـا يف الفقـرة    قوانني 
نقاشـات حـول مسـألة الـنهج املثلـى       ١٥٤٠جلنـة القـرار   أن تعقد  ويطلب، )٢٠٠٤( ١٥٤٠

  إلنفاذ الفقرة املذكورة؛

ــة القــرار   يشــجع  - ١٦   علــى مواصــلة املشــاركة بنشــاط يف احلــوار مــع    ١٥٤٠جلن
خـالل  التحـديث اجلـاري لبيانـات التنفيـذ الـيت حبوزـا، ومـن        سياق  ضمنالدول، مبا يف ذلك 

  اليت تدعوها إىل زيارا؛تقوم ا اللجنة إىل الدول  الزيارات اليت

حتديـــد وجتميـــع املمارســـات  أن تواصـــلعلـــى  ١٥٤٠جلنـــة القـــرار  يشـــجع  - ١٧  
املمارسـات   أفضـلَ وعلى أن تتبادل مع من يطلـب مـن الـدول     الفعال، يف جمال التنفيذالفضلى 

  ؛)٢٠٠٤( ١٥٤٠تنفيذ القرار يف جمال الفعالة املالئمة 

، ١٥٤٠جلنـة القـرار    تـزود الدول اليت لديها طلبات مساعدة على أن  يشجع  - ١٨  
بأن تقدم للـدول،   اللجنة على ويشري، املطلوبةاملساعدة بتفاصيل حمددة عن حسب االقتضاء، 

عليهـا كـذلك    ويشـري الطلبـات،   حسب اإلمكان وحسب الطلب، املساعدة على صياغة تلك
  بتنقيح منوذج املساعدة؛

علـى  املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية املعنيـة  وكذلك الدول  حيث  - ١٩  
تقـدمي املسـاعدة فيهــا،   باـاالت الـيت ميكــن هلـا    ، إذا اقتضــى األمـر،  ١٥٤٠ جلنـة القـرار   إبـالغ 

مبعلومات عـن براجمهـا اجلاريـة يف جمـال تقـدمي      املنظمات أن توايف اللجنة  وذهبالدول  ويهيب
  ؛من قبل، إن مل تكن قد فعلت ذلك )٢٠٠٤( ١٥٤٠القرار املساعدة ذات الصلة ب

 علـى اللجنة على مواصلة تعزيز دورها يف تيسري تقـدمي املسـاعدة التقنيـة     حيث  - ٢٠  
 عـروض املسـاعدة   املطابقـة بـني  املشاركة النشـطة يف  ال سيما ب، )٢٠٠٤( ١٥٤٠تنفيذ القرار 

ــات عليهــا  ــها ، والطلب ــك بوســائل من ــد   وذل ــاع ــج إقليمــي، عن ــد وكــذلك االقتضــاء،  اتب عق
  ؛طاليب ومقدمي املساعدة من الدولجتمع بني إقليمية للمساعدة مؤمترات 
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، مبا يف ذلك مـن خـالل صـندوق    التطوع مبسامهات مالية الدول على يشجع  - ٢١  
مـن أجـل   األمم املتحدة االستئماين ألنشـطة نـزع السـالح علـى الصـعيدين العـاملي واإلقليمـي،        

، )٢٠٠٤( ١٥٤٠الــدول يف تنفيــذ التزاماــا مبوجــب القــرار  تســاعد نشــطةويــل مشــاريع وأمت
لطلبـات املسـاعدة املقدمـة مباشـرة مـن الـدول       ومن ذلك املشاريع املنفّذة يف سـياق االسـتجابة   

  إىل اللجنة؛

ــة  يشــجع  - ٢٢   ــى اللجن ــذعل ــة و ، بالتعــاون مــ أن تنفّ املنظمــات ع املنظمــات الدولي
ــة،   ــة دون اإلقليميـ ــاعد  اإلقليميـ ــاريع تسـ ــدول مشـ ــىالـ ــرار   علـ ــذ القـ ، )٢٠٠٤( ١٥٤٠تنفيـ

  ؛يسهل االستجابة بسرعة وبشكل مباشر لطلبات املساعدة  مبا

علــى  املعنيــة اإلقليميــة ودون اإلقليميــةاملنظمــات الدوليــة واملنظمــات  يشــجع  - ٢٣  
القضــايا املتصــلة  معهــا بشــأنتبــادل املعلومــات وعلــى  ١٥٤٠تعزيــز التعــاون مــع جلنــة القــرار 

  ؛)٢٠٠٤( ١٥٤٠بتنفيذ القرار 

املعنية أن تـوايف   قليميةاملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية ودون اإلب يهيب  - ٢٤  
إن مل تكـن   ،)٢٠٠٤( ١٥٤٠القـرار  اللجنة بتفاصيل جهة االتصال أو املنسـق املعـين بشـؤون    

  قد فعلت ذلك من قبل؛

املعنيــة  املنظمــات الدوليــة واملنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــةأيضــا  يشــجع  - ٢٥  
ــ ــرار      عل ــا يف الق ــات املنصــوص عليه ــل، حســب االقتضــاء، الواجب  )٢٠٠٤( ١٥٤٠ى أن جتع

ــارزة  ــة يف ب ــاو/أو  تشــريعاا النموذجي ــة مبادئه ــدرج    التوجيهي ــيت تن ذات الصــلة بالصــكوك ال
  ضمن إطار واليتها اليت هلا عالقة بالقرار؛

ــة القــرار  إىل  يطلــب  - ٢٦   ــدعو إىل ١٥٤٠جلن مــع عقــد اجتماعــات منتظمــة   أن ت
دورات هـامش   مبا يف ذلك علـى ، املعنية املنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية

تبــادل املعلومــات واخلــربات بشــأن وذلــك مــن أجــل ، الــيت هلــا صــلة باملوضــوع جلمعيــة العامــةا
يف  فتسـهم بـذلك  ، )٢٠٠٤( ١٥٤٠تنفيـذ القـرار   يف سـبيل  تبذهلا هـذه املنظمـات   اجلهود اليت 

  تعزيز تنسيق هذه اجلهود، حسب االقتضاء؛

القــرار جلنــة  فيمــا بــنيضــرورة مواصــلة تعزيــز التعــاون اجلــاري  يكــرر تأكيــد  - ٢٧  
 )٢٠٠١( ١٩٨٩و  )١٩٩٩( ١٢٦٧ اتوجلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار، ١٥٤٠

وتنظيم القاعـدة   بشأن تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام (داعش) )٢٠١٥( ٢٢٥٣ و
جلنـة جملـس األمـن املنشـأة عمـالً      ، وومن يرتبط ما من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات

ــالقرار  ــز   ، بشــأن مكافحــة اإلرهــاب  )٢٠٠١( ١٣٧٣ب ــها، حســب االقتضــاء، تعزي بســبل من
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يارات إىل الدول، كل يف إطار واليتـه، واملسـاعدة التقنيـة    تبادل املعلومات، والتنسيق بشأن الز
تقـدمي التوجيـه   اعتزامـه  عـن   أخـرى  مـرة  ويعرب، وسائر املسائل اليت م اللجان الثالث مجيعا

، االهتمام املشترك من أجل تنسـيق جهودهـا علـى حنـو أفضـل      حملااالت بللجان فيما يتعلق 
  يد الس بإحاطة سنوية عما تقوم به من تعاون؛أن تشترك اللجان الثالث يف تزو ويقرر

الـيت  أن تواصل اختـاذ التـدابري وتنفيـذ األنشـطة      ١٥٤٠ إىل جلنة القرار يطلب  - ٢٨  
االســتفادة إىل أقصــى حــد ممكــن مــن املوقــع اإللكتــروين  وذلــك بوســائل منــهاالشــفافية،  حتقــق
اجتماعـات   إليهـا كـذلك أن تعقـد    ويطلـب ومن وسائل االتصال األخرى املتفق عليها،  للجنة

وفريـق اخلـرباء الـيت هلـا صـلة      أنشـطة اللجنـة    بشـأن  منتظمة مفتوحة أمام مجيع الـدول األعضـاء  
  ،)٢٠٠٤( ١٥٤٠القرار بتيسري تنفيذ 

تنفيـذ  ب تتعلق توعيةفعاليات للأن تواصل تنظيم  ١٥٤٠إىل جلنة القرار  يطلب  - ٢٩  
علـى الصـعد الدوليـة واإلقليميـة ودون      يف تلـك الفعاليـات  واملشاركة  )٢٠٠٤( ١٥٤٠القرار 

ــة ــوطين  و اإلقليمي ــى الصــعيد ال ــدعوة،     عل ــه ال ــها توجي ــك بوســائل من ، حســب االقتضــاء، وذل
وإىل ممثلي اتمع املدين، مبن فيهم دوائر الصناعة واألوسـاط   انينيربملاقتضى األمر، إىل ال كلما

هــذه علــى قضــايا مواضــيعية وإقليميــة حمــددة       التوعيــةز تركيــز جهــود  عــزتاألكادمييــة، وأن 
  بالتنفيذ؛  تتصل

ــرار   يشــجع  - ٣٠   ــة الق ــى مواصــلة   ١٥٤٠جلن ــة،   عل ــن اخلــربات املعني االســتفادة م
، حســب  علــى أن يــتم ذلــك  ألوســاط العلميــة واألكادمييــة،   واذلــك دوائــر الصــناعة    يف مبــا

يســاعد الــدول يف تنفيــذها  أن  األمــر الــذي مــن شــأنه ، دول تلــك اخلــرباتاالقتضــاء، مبوافقــة 
  ؛)٢٠٠٤( ١٥٤٠ للقرار

 .أن يبقي املسألة قيد نظره يقرر  - ٣١  

 


