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 )٢٠٠٨ (١٨١٠القرار   
 ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢٥، املعقودة يف ٥٨٧٧الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

  
 ،األمن جملس إن 

 ١٦٧٣  و٢٠٠٤أبريـل  / نيـسان ٢٨املـؤرخ  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ قراريـه  إذ يعيد تأكيد  
 ،٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٧املؤرخ ) ٢٠٠٦(

 لكوكـذ  والبيولوجيـة،  والكيميائيـة  ةالنوويـ  األسـلحة  انتـشار  أن جديد من يؤكد وإذ 
  الدوليني،واألمن للسالم هتديداً يشكل إيصاهلا، وسائل

اجللــسة الــيت عقــدها اجمللــس علــى مــستوى    بيــان رئيــسه املعتمــد يف  تأكيــد يعيــد وإذ 
، مبـــا يف ذلـــك )S/23500 (١٩٩٢ينـــاير /الثـــاين كـــانون ٣١رؤســـاء الـــدول واحلكومـــات يف 

األســلحة ونــزع املتعلقــة باحلــد مــن بالتزاماهتــا بالوفــاء  األعــضاء  الــدولتقــوم مجيــعضــرورة أن 
 ،وأن متنع انتشار كافة أسلحة الدمار الشاملالسالح 
ــد   ــه  وإذ يؤكـــد مـــن جديـ ــة   ملينبغـــي ال أنـ ــة والكيميائيـ ــلحة النوويـ ــشار األسـ ــع انتـ نـ

اض التعـــاون الـــدويل لتـــسخري املـــواد واملعـــدات والتكنولوجيـــا لألغـــر أن يعـــوق والبيولوجيـــة 
ــه   ــسلمية، وأنــ ــسه أ  ال الــ ــت نفــ ــي يف الوقــ ــسنينبغــ ــسلمي    ُتــ ــتعمال الــ ــداف االســ تغل أهــ

 لالنتشار، غطاء
 عزمه علـى اختـاذ إجـراءات مالئمـة وفعالـة ضـد أي هتديـد للـسالم واألمـن                 وإذ يؤكد  

الـدوليني مــن جـراء انتــشار األسـلحة النوويــة والكيميائيـة والبيولوجيــة ووسـائل إيــصاهلا، وفقــا      
  األساسية، على النحو املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة، ملسؤولياته
 ١٥٤٠ القـرار  يف عليهـا  املنـصوص  االلتزامـات  من أيا أن من قرره ما تأكيد يعيد وإذ 

 عـدم  معاهدة يف األطراف الدول والتزامات حقوق مع يتعارض تفسري أي حتتمل ال )٢٠٠٤(
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 يغـري  أو ،والتكـسينية  البيولوجية األسلحة واتفاقية ةالكيميائي األسلحة واتفاقية النووي االنتشار
 حظـر  منظمـة  أو الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالة مسؤوليات يغري أو وااللتزامات، احلقوق تلك

 الكيميائية، األسلحة
 أن التعــاون الــدويل بــني الــدول، وفقــا للقــانون الــدويل، ضــروري   وإذ يالحــظ أيــضا 

 جانب األطراف الفاعلة من غـري الـدول يف األسـلحة النوويـة              ملكافحة االجتار غري املشروع من    
 والكيميائية والبيولوجية، ووسائل توصيلها، وما يتصل هبا من مواد،

ــد وإذ  ــل يؤيــ ــذي العمــ ــطلعت الــ ــه اضــ ــال بــ ــالقرار   فعــ ــال بــ ــشأة عمــ ــة املنــ  اللجنــ
ج ام، وفقــا لربنــ١٥٤٠، املــشار إليهــا مــن اآلن فــصاعدا باســم جلنــة القــرار   )٢٠٠٤( ١٥٤٠

 عملها اخلامس،
 مـــــن القـــــرار  ٦طلـــــوب يف الفقـــــرة   أمهيـــــة التقريـــــر امل يف اعتبـــــاره وإذ يـــــضع 
٢٠٠٦( ١٦٧٣(، 

 تقاريرهـا الوطنيـة عـن    ١٥٤٠  القـرار الدول مل تقـدم مجيعهـا إىل جلنـة         أن يالحظ وإذ 
 الوجـه  علـى  )٢٠٠٤( ١٥٤٠ للقـرار  الـدول  مجيـع  تنفيذ ، وأن )٢٠٠٤ (١٥٤٠تنفيذ القرار   

 مهمـة  هـو  إمنـا  القـوانني،  هـذه  تنفيـذ  تكفـل  وطنيـة  وتـدابري  قـوانني  اعتمـاد  يـشمل  امبـ  ،األكمل
 ،ةوالدولي ةواإلقليمي ةالوطني الصعد على متصلة جهودا تتطلب األجل طويلة

 األعــضاء، والــدول ١٥٤٠ القــرار جلنــة بــني احلــوار بأمهيــة الــصدد ذلــك يف قــري وإذ 
 فعالية، احلوار ذلك وسائل أكثر أحد ميثل املباشر االتصال أن على ويشدد

 ةواإلقليمي ةالوطني الصُعد على املبذولة اجلهود بني التنسيق تعزيز بضرورة يعترف وإذ 
 وهـذا  اخلطـري  التحـدي  هلـذا  عامليةلتعزيز املواجهة ال   االقتضاء، حسب ،ةوالدولي ةاإلقليمي ودون
 الدويل، لألمن التهديد

 باملــساعدة طلبــها، علــى بنــاء ،الــدول تزويــد أمهيــة  علــىالــصدد ذلــك يف يؤكــد وإذ 
مرفـق تبـادل املعلومـات لتقـدمي         تـسم ي أن كفالـة  أمهية على ويشدد ،احتياجاهتا تليب اليت الفعالة
 بالكفاءة وإمكانية الوصول إليه، املساعدة تلك

ــةبــاجلهود وإذ حيــيط علمــا   ١٥٤٠ة مــن أجــل التنفيــذ الكامــل للقــرار   لــوبذ امل الدولي
 اجلهود املبذولة ملنع متويل األنـشطة املتـصلة باالنتـشار، آخـذا يف االعتبـار                ، مبا يشمل  )٢٠٠٤(

 عمل املعنية باإلجراءات املالية،توجيهات فرقة ال
 املتحدة، األمم ميثاق من السابع الفصل مبوجب يتصرف وإذ 
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 أن أمهيـة ويؤكـد    )٢٠٠٤( ١٥٤٠ القـرار  يف طلبـه  وماقرره   ما تأكيد يكرر - ١ 
 بالكامل؛ القرار ذلك ولالد مجيع تنفذ

 اخلطـوات  عـن  هلـا  تقريـر  أول بعـدُ  تقـدم  مل اليت الدول مجيع جديد من يناشد - ٢ 
 ١٥٤٠ القـرار  جلنـة  تـوايف  أن )٢٠٠٤( ١٥٤٠ للقـرار  تنفيذا اختاذها تعتزم اليت أو اختذهتا اليت

  تأخري؛دونب التقرير بذلك
ــارير تلــــك قــــدمت الــــيت الــــدول مجيــــع يــــشجع - ٣  ــوفر، أن علــــى التقــ  يف تــ

ــاء أو وقــت أي ــى بن ــب عل ــة طل ــرار جلن ــات ،١٥٤٠ الق ــذها عــن إضــافية معلوم ــرار تنفي  للق
 ؛)٢٠٠٤( ١٥٤٠

، مـوجزة  عمـل  خطـط  طـوعي    أسـاس  علـى  تعـد  أن علـى  الدول كافة شجعي - ٤ 
ــة مبــساعدة  األحكــام لتنفيــذ وخططهــا أولوياهتــا حتــددحــسب االقتــضاء،  ،١٥٤٠ القــرار جلن
 ؛١٥٤٠ القرار جلنة إىل اخلطط تلك تقدم وأن ،)٢٠٠٤ (١٥٤٠ للقرار الرئيسية
 القـرار  جلنـة  إىل حتيلـها  أن علـى  للمـساعدة  طلبـات  لـديها  الـيت  الـدول  يشجع - ٥ 
 الــدول وحيــث علــى اســتخدام منــوذج اللجنــة للمــساعدة لــذلك الغــرض؛  ويــشجعها ،١٥٤٠

 حبلــول االقتــضاء حــسب ةاللجنــ ُتبلــغ أن علــى اإلقليميــة ودون واإلقليميــة الدوليــة واملنظمــات
بتلـك  و الدولب هيبوي املساعدة؛ فيها تقدم أن ميكن اليت باجملاالت ٢٠٠٨يونيه  /حزيران ٢٥

، حبلـول   باملـساعدة  ةمعنيـ  اتصال جهة ١٥٤٠ القراراملنشأة مبوجب    للجنة حتدد أن املنظمات،
 ، إن مل تكن قد قامت بذلك من قبل؛٢٠٠٨يونيه /حزيران ٢٥

 تقـدمي  اسـتمرار  مـع  سنوات، ثالث لفترة ١٥٤٠القرار جلنة والية متديد يقرر - ٦ 
 ؛٢٠١١ أبريل/نيسان ٢٥ إىل اخلرباء، جانب من املساعدة
كمل تقريرها علـى النحـو املنـصوص عليـه           أن ت  ١٥٤٠ إىل جلنة القرار     يطلب - ٧ 

، وأن تقدمه إىل جملـس األمـن يف أقـرب وقـت ممكـن               )٢٠٠٦ (١٦٧٣ من القرار    ٦يف الفقرة   
 ؛٢٠٠٨يوليه / متوز٣١ يتجاوز ذلك ريطة أالش

 أن تنظر يف إجراء استعراض شامل حلالة تنفيـذ          ١٥٤٠إىل جلنة القرار     يطلب - ٨ 
، وأن تقدم تقريرا إىل اجمللـس عـن نظرهـا يف املـسألة يف موعـد أقـصاه                   )٢٠٠٤ (١٥٤٠القرار  
 ؛٢٠٠٩ يناير/ كانون الثاين٣١

ايـة  نـامج عمـل سـنوي إىل جملـس األمـن قبـل هن          أنه ينبغي للجنة تقـدمي بر      يقرر - ٩ 
 يناير؛/كل شهر كانون الثاين
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 للقـرار  الدول مجيع تنفيذلتعزيز   جهودها ١٥٤٠ القرار جلنة تواصل أن يقرر - ١٠ 
 تنفيــذ حالــة عــن معلومــات مجــع يــشمل عمــل برنــامج خــالل مــن بالكامــل )٢٠٠٤( ١٥٤٠
ــدول ــرار الـ ــل )٢٠٠٤( ١٥٤٠ للقـ ــه، بكـ ــ جوانبـ ــوار ةوعدوالـ ــساعدة واحلـ ــاون، واملـ  والتعـ

ــصدى، ــع خــاص، بوجــه ويت ــب جلمي ــذكورة اجلوان ــرتني يف امل ــن ٢ و ١ الفق ــك م ــرار ذل  الق
 احلدوديـة  الـضوابط  )ج( ة،ديـ املا احلمايـة  )ب( املـساءلة،  )أ( تـشمل  اليت ٣ الفقرة يف وكذلك
ــاذ وجهــود ــانون، إنف ــضوابط )د( الق ــة ال ــصادرات علــى الوطني ــشحنات ال ــابرة وال ــا ،الع  يف مب
ــضوابط ذلــك ــى ال ــوفري عل ــوال ت ــل مــن واخلــدمات األم ــوفري قبي ــل ت ــصادرات لتلــك التموي  ال

 ؛العابرة والشحنات
 :، أنالصدد هذا  يف،يقرر - ١١ 
 بـشأن  والـدول  ١٥٤٠ القـرار  جلنـة  بـني  اجلـاري  احلـوار  مواصلة على يشجع )أ( 

 )٢٠٠٤( ١٥٤٠ لقــرار  مــن أجــل تنفيــذ ا   الــدول تتخــذها  أن املــتعني  اإلضــافية  اإلجــراءات
 واملعروضة؛ الالزمة التقنية املساعدة وبشأن بالكامل،
 واملـشاركة  دعويـة  مناسـبات  تنظـيم  تواصل أن ١٥٤٠ القرار جلنة إىل يطلب )ب( 

 ،الـوطين  الـصعيد  علـى  االقتضاء، وحسب ،اإلقليمي ودون اإلقليمي الصعيد من كل على فيها
 ؛)٢٠٠٤ (١٥٤٠ للقرار الدول تنفيذ لتعزيز

 اللجنـة  بـه  تـضطلع  الـذي  الـدور  تعزيـز  مواصلة على ١٥٤٠ القرار جلنة حيث )ج( 
 يف النــشطة املــشاركة منــها بــسبل ،)٢٠٠٤( ١٥٤٠ القــرار لتنفيــذ التقنيــة املــساعدة تيــسري يف

 ،العمـل  خطـط أو   املـساعدة،  ذجامنـ  اسـتخدام  مثـل  بوسـائل  وطلباهتـا  املـساعدة  عروض مواءمة
 ؛١٤٥٠ القرار جلنة تتلقاها اليت األخرى املعلومات وأ

ــ )د(   واملنظمــات الــدول مــع النــشطة املــشاركة لــىع ١٥٤٠ القــرار جلنــة عشجي
 املـستفادة  والـدروس  اخلربات، تبادل سبل زيتعزل الصلة ذات اإلقليمية ودون واإلقليمية الدولية

 لـربامج ا تـوافر  مـدى  بـشأن   معهـا  والتواصـل  ،)٢٠٠٤( ١٥٤٠ القـرار  يغطيها اليت اجملاالت يف
 ؛)٢٠٠٤( ١٥٤٠ القرار تنفيذ تيسر قد اليت

ــة إىليطلــــب  )هـ(  ــرار جلنــ ــوفر أن ١٥٤٠ القــ ــدول    تــ ــع الــ ــل مــ ــا للتفاعــ فرصــ
ــة ــة   املهتمـ ــة واإلقليميـ ــات الدوليـ ــصلة واملنظمـ ــة ذات الـ ــرار  ودون اإلقليميـ ــذ القـ ــز تنفيـ  لتعزيـ
 ؛)٢٠٠٤( ١٥٤٠

 ،١٥٤٠ القــرار جلنــة بــني اجلــاري التعــاون حتــسني إىل احلاجــة  تأكيــديكــرر - ١٢ 
بــشأن تنظــيم القاعــدة وحركــة   ،)١٩٩٩ (١٢٦٧ بــالقرار عمــال املنــشأة  جملــس األمــنوجلنــة



S/RES/1810 (2008)  
 

08-31863 5 
 

ــالقرار     ــشأة عمـــال بـ ــة جملـــس األمـــن املنـ ــان، وجلنـ ــة، بـــشأن م)٢٠٠١ (١٣٧٣الطالبـ  كافحـ
 إىل  زيـارات ال  بشأن تنسيقالو املعلومات، تبادل تعزيز االقتضاء، حسب منها، بسبل اإلرهاب،

 ،مجيعهـا  الـثالث  اللجان هتم اليت املسائل وسائر التقنية واملساعدة واليته،يف إطار    كل ،انالبلد
 مـن  املـشترك،  االهتمـام  ذات باجملـاالت  يتعلـق  فيمـا  للجـان  التوجيـه  تقـدمي  اعتزامـه  عن ويعرب
  أفضل؛حنو على هاجهود تنسيق أجل

 علـى  الـدول  ساعدةملـ  املاليـة  التربعـات  تـشجيع  على ١٥٤٠ القرار جلنةحيث   - ١٣ 
 الكاملـة مـن     االسـتفادة  وعلـى    )٢٠٠٤( ١٥٤٠ القـرار  بتنفيـذ  املتعلقة احتياجاهتا تلبيةو حتديد

يف اخليـارات املتعلقـة بإنـشاء آليـات          تنظـر  أن ١٥٤٠ القـرار  جلنـة  إىل ويطلـب  ،تلك التربعـات  
رها يف املـسألة يف     التمويل وجعل القائم منها أكثر فعالية، وأن تقدم تقريرا إىل اجمللس بشأن نظ            

 ؛٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١موعد أقصاه 
ــدم أن يقـــرر - ١٤  ــة تقـ ــرارجلنـ ــن جملـــس إىل ١٥٤٠  القـ ــرا األمـ  موعـــد يف تقريـ
 إجنــاز طريــق عــن )٢٠٠٤( ١٥٤٠ للقــرار االمتثــال بــشأن ٢٠١١ أبريــل/نيــسان ٢٤ أقــصاه
 متطلباته؛ تنفيذ

 .نظره قيد املسألة إبقاء يقرر - ١٥ 
 


