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  )٢٠٠٩ (١٨٨٧ قرارال    
  ٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٤ املعقودة يف ٦١٩١الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

 إن جملس األمن،  

  إلجيـاد   وهتيئـة الظـروف    ،حتقيـق عـامل أكثـر أمنـا للجميـع          إىل   السعي على   تصميما منه   
بأسـلوب  وية،  عامل خال من األسلحة النووية، وفقا ألهداف معاهدة عدم انتشار األسلحة النو           

  مبدأ األمن غري املنقوص للجميع، ويقوم على االستقرار الدويل يعزز

علـى  املعقـودة   سة اجمللـس يف جلـ  مـد الذي اعُت اجمللس  بيان رئيسيؤكد من جديد وإذ    
ــاير / كــانون الثــاين٣١ يفمــستوى رؤســاء الــدول واحلكومــات   يف  ، مبــا)S/23500 (١٩٩٢ين

عضاء بالتزاماهتـا املتعلقـة باحلـد مـن التـسلح ونـزع الـسالح،               ذلك ضرورة وفاء مجيع الدول األ     
 ،أسلحة الدمار الشامل جبميع جوانبهمجيع ومنع انتشار 

ــضا    ــشري أيـ ــاله   وإذ يـ ــذكور أعـ ــان املـ ــد) S/23500( إىل أن البيـ ــرورة  يؤكـ ــى ضـ  علـ
تسوي مجيع الدول األعضاء، بالوسائل السلمية ووفقا للميثاق، أي مشاكل تنـشأ يف ذلـك                أن
 ل هبما،أو ختلسياق وهتدد االستقرار اإلقليمي والعاملي، ا

 أن انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا يشكل هتديـدا           وإذ يؤكد من جديد     
 للسالم واألمن الدوليني،

 مــسؤوليات اهليئــات األخــرى يف األمــم املتحــدة واملنظمــات      وإذ يــضع يف اعتبــاره   
ح واحلـد مـن التـسلح وعـدم االنتـشار، وكـذلك مـؤمتر نـزع                 يف جمال نزع الـسال    املعنية  الدولية  

 ،هبا املنوطةر ادواأل أداء تواصلالسالح، وإذ يدعم هذه اهليئات لكي 

وويــة تظــل حجــر األســاس يف نظــام   أن معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة الن وإذ يؤكــد  
لمي النــووي واالســتخدام الــس   والدعامــة األساســية ملــساعي نــزع الــسالح     ،االنتــشار عــدم
 النووية، للطاقة
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بـضرورة احلفـاظ علـى النظـام        اقتناعـه    باملعاهـدة و   الثابـت  التزامه   وإذ يؤكد من جديد     
 يف هـذا الـصدد إىل   وإذ يـشري  كفالـة تنفيـذه بفعاليـة،   مـن أجـل   الدويل لعدم االنتـشار وتعزيـزه   

ميتـان لعـامي   نتائج مؤمترات االستعراض السابقة ألطراف املعاهـدة، مبـا يف ذلـك الوثيقتـان اخلتا       
 ،٢٠٠٠ و ١٩٩٥

تعزيـز  مـن أجـل    إىل حتقيق مزيد من التقدم يف مجيـع جوانـب نـزع الـسالح       وإذ يدعو   
 العاملي، ألمنا

ــشري   ــيس وإذ يـ ــان رئـ ــس إىل بيـ ــذي اعُت اجمللـ ــس  الـ ــد يف جلـ ــسمـ ــودة ة اجمللـ  يف املعقـ
  ،)S/PRST/2008/43 (٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين ١٩

ك بـرامج أسـلحتها     يفكت بشأن ةالنوويلألسلحة   حائزة    دول غري  مبا قررته   يرحب ذإو  
  األسلحة،تلك  عن امتالك التخليالنووية أو 

  تلــك مــن جهــود للحــد مــن ةالنوويــلألســلحة  مبــا بذلتــه الــدول احلــائزة  وإذ يرحــب  
 احلاجـة إىل بـذل املزيـد مـن اجلهـود يف             وإذ يؤكـد  ذلك،  سبيل  األسلحة ونزعها ومبا أجنزته يف      

 لسالح النووي، وفقا للمادة السادسة من معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية،ميدان نزع ا

هذا الصدد بقرار االحتـاد الروسـي والواليـات املتحـدة األمريكيـة عقـد         يف   وإذ يرحب   
برام اتفاق جديد شامل وملزم قانونا حيل حمل معاهدة ختفيض األسلحة اهلجوميـة             إلمفاوضات  

 ،٢٠٠٩ديسمرب /يت تنتهي صالحيتها يف كانون األولاالستراتيجية واحلد منها ال

الية من األسـلحة النوويـة   اخلناطق املخطوات إلبرام معاهدات   مبا اختذ من     وإذ يرحب   
األسـلحة  بـأن إنـشاء منـاطق خاليـة مـن       اقتناعـه    وإذ يؤكـد مـن جديـد      ا،  ويعرب عن دعمـه هلـ     

صل إليها طوعا فيمـا بـني دول املنطقـة     معترف هبا دوليــا علــى أســاس ترتيبات يتم التو     ةالنووي
املعنية، وفقا للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها هيئة نـزع الـسالح التابعـة لألمـم املتحـدة يف عـام                     

 يدعم السالم واألمـن العامليني واإلقليميني ويعزز نظام عدم االنتشار ويسهم فـــي              أمر ،١٩٩٩
 حتقيق أهداف نزع السـالح النووي،

إىل دعمه عقد املـؤمتر الثـاين للـدول األطـراف يف معاهـدات              هذا السياق   يف   وإذ يشري   
 يفيف نيويـورك    له أن ينعقـد     املوقعة هلا، املقرر    الدول   و ةالنووياألسلحة  إنشاء مناطق خالية من     

  ،٢٠١٠أبريل /نيسان ٣٠
 ١٧١٨  و)٢٠٠٦ (١٦٩٥و ) ١٩٩٣ (٨٢٥قراراتـــــه  مـــــن جديـــــدوإذ يؤكـــــد   

 ،)٢٠٠٩ (١٨٧٤ و) ٢٠٠٦(
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ــدوإذ يؤكــــد    ــه مــــن جديــ  ١٧٤٧و ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧و ) ٢٠٠٦ (١٦٩٦ قراراتــ
 ،)٢٠٠٨ (١٨٣٥و ) ٢٠٠٨ (١٨٠٣و ) ٢٠٠٧(

 اختـذها الـيت   ذات الصلة بعـدم االنتـشار        مجيع القرارات األخرى     يؤكد من جديد  وإذ    
 ،األمن جملس

ــق     ــالغ القلـ ــساوره بـ ــووي،     وإذ يـ ــاب النـ ــل يف اإلرهـ ــد املتمثـ ــرإزاء التهديـ  وإذ يقـ
نوويـة  الواد  املـ اختاذ الدول كافة تـدابري فعالـة للحيلولـة دون حـصول اإلرهـابيني علـى                  رةبضرو

 تقنية،ال ساعدةامل أو

مبــادرة عقــد مــؤمتر دويل بــشأن اســتخدامات الطاقــة النوويــة يف  باهتمــام وإذ يالحــظ  
  تنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،الاألغراض السلمية، ب

 ، ٢٠١٠لعقد مؤمتر القمة العاملي لألمن النووي يف عام عن تأييده  وإذ يعرب  

 عليهـا يف  الذي أدخلتأييده التفاقية احلماية املادية للمواد النووية والتعديل       وإذ يؤكد   
  والتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي،،٢٠٠٥ عام

شراكة بالتقـدم الـذي أحرزتـه املبـادرة العامليـة ملكافحـة اإلرهـاب النـووي والـ                  وإذ يقر   
 العاملية جملموعة البلدان الثمانية،

عـــدم انتـــشار مجيـــع أهـــداف معاهـــدة اجملتمـــع املـــدين يف تعزيـــز  إســـهاميالحـــظ وإذ   
 ،ةالنووي األسلحة

ضــرورة قيــام مجيــع الــدول بتنفيــذ  و ،)٢٠٠٤( ١٥٤٠ هقــرار وإذ يؤكــد مــن جديــد  
 واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة    الدول األعـضاء مجيع  وإذ يدعو التدابري الواردة فيه تنفيذا تاما،      

ــالقرار املــذكور    ــة املنــشأة عمــال ب  مبــا يف ذلــك يف ســياق  ،كافــة إىل التعــاون النــشط مــع اللجن
 ، )٢٠٠٨ (١٨١٠االستعراض الشامل املنصوص عليه يف القرار 

لتزامـات متعلقـة بعـدم      اعـدم امتثـال     ل أي حالة    أنه سيجري عرض  على   يشدد  ‐ ١  
م واألمـن    احلالـة تـشكل هتديـدا للـسال         تلـك  بـت فيمـا إذا كانـت      للمـن   االنتشار علـى جملـس األ     

فيمـــا يتعلـــق مبواجهـــة مثـــل    جمللـــس األمـــن   علـــى املـــسؤولية الرئيـــسية   شدديـــوالـــدوليني، 
 التهديدات؛  هذه

االلتـزام   الدول األطراف يف معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة إىل                يدعو  - ٢  
  ؛ الناشئة عن املعاهدةازاماهتلتواجباهتا والوفاء باميع جبالتام 
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 تــوفره معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة  مبــا الــدول األطــراف متتــعأن يالحــظ   - ٣  
 املعاهدة؛عن  بوفائها بالواجبات الناشئة مشروط  من مزاياالنووية

طراف يف معاهدة عدم انتشار األسـلحة النوويـة إىل          غري األ  مجيع الدول    يدعو  - ٤  
 موعـد نوويـة بغيـة حتقيـق عامليـة املعاهـدة يف      الألسـلحة  ل غـري حـائزة   االنضمام للمعاهدة كدول  

 ؛ ريثما تنضم إليهابأحكامهاالتقيد ومبكر، 

، عمـال  الـسعي  األطراف يف معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة إىل              يدعو  - ٥  
ق  تـدابري فعالـة تتعلـ       وضـع  نيـة بـشأن   حبـسن    إجراء مفاوضات    إىل،  من املعاهدة باملادة السادسة   

معاهـدة لـرتع الـسالح العـام        إبـرام    وبـشأن    ،بتخفيض األسلحة النووية ونزع الـسالح النـووي       
ــة،      ــشددة وفعال ــة م ــة دولي ــل يف ظــل رقاب ــدعوالكام ــضمام   وي ــدول األخــرى إىل االن ــع ال  مجي

 املسعى؛ ذاهل

 مجيــع الــدول األطــراف يف معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــة إىل  يــدعو  - ٦  
 تعزيــزمــن  ،٢٠١٠ املزمــع عقــده يف عــام ،ملعاهــدةا ســتعراضاؤمتر  مــمتكــنيمــن أجــل تعــاون ال

عـدم  :  ووضع أهداف واقعية وقابلة للتحقيق فيما يتصل بركائز املعاهدة الـثالث وهـي      املعاهدة
 ؛، ونزع السالح يف األغراض السلميةلطاقة النوويةااالنتشار، واستخدام 

ء تفجــريات نوويــة جتريبيــة، وإىل  الــدول كافــة إىل االمتنــاع عــن إجــرا  يــدعو  - ٧  
تــدخل املعاهــدة حيــز حــىت توقيــع معاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب النوويــة والتــصديق عليهــا 

 النفاذ يف موعد مبكر؛ 

 مؤمتر نزع السالح إىل القيام يف أقرب وقت بـإجراء مفاوضـات إلبـرام               يدعو  - ٨  
ة النوويـة أو األجهـزة املتفجـرة       معاهدة حلظـر إنتـاج املـواد االنـشطارية ألغـراض صـنع األسـلح              

 ويطلـب ،  ٢٠٠٩بتوافق اآلراء يف عـام      برنامج عمله   باعتماد املؤمتر    ويرحبالنووية األخرى،   
 أعمالـه   بشكل يتيح له البـدء يف      املؤمتر    أعمال إىل مجيع الدول األعضاء التعاون من أجل توجيه       

   يف وقت مبكر؛الفنية
دول اخلمـس احلـائزة لألسـلحة النوويـة كـل           إىل البيانات الصادرة عن ال     يشري  - ٩  

والــيت تقــدم فيهــا ضــمانات ) ١٩٩٥ (٩٨٤علــى حــدة، الــيت وردت اإلشــارة إليهــا يف القــرار 
أمنية من اسـتخدام األسـلحة النوويـة ضـد الـدول األطـراف يف املعاهـدة غـري احلـائزة لألسـلحة                       

  ر النووي؛ أن تلك الضمانات األمنية تعزز نظام عدم االنتشاويؤكدالنووية، 
نظـام  اليت تواجه    إزاء التحديات الرئيسية احلالية       بوجه خاص  عن قلقه  عربي  - ١٠  

 األطـراف املعنيـة باالمتثـال    ويطالـب ، إجـراءات بـشأهنا    جملـس األمـن      والـيت اختـذ   عدم االنتشار   
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هلــذه  دعوتــه ويؤكــد مــن جديــدالتــام اللتزاماهتــا مبوجــب قــرارات جملــس األمــن ذات الــصلة،  
  ؛عن طريق التفاوضاملسائل إجياد حل مبكر هلذه  األطراف
 اجلهــود الراميــة إىل ضــمان تنميــة االســتخدامات الــسلمية للطاقــة       شجعيــ   - ١١  

ــدراهتا يف هــذا اجملــال      ــة يف احلفــاظ علــى ق ــدان الراغب ــة مــن جانــب البل ، هــا تطوير أو يفالنووي
ايري الدوليــة للــضمانات لتــزم بــأعلى املعــي يقلــل مــن خطــر انتــشار األســلحة النوويــة و إطــار يف

  واألمن والسالمة؛ 
 الرابعـة   مادهتـا يف  تقـر    علـى أن معاهـدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة               شددي  - ١٢  

ــ ــة     لاحلق الثابــت ب ــة النووي ــاج واســتخدام الطاق يف ألطــراف يف املعاهــدة يف تطــوير حبــوث وإنت
 يف هـذا  ويـشري ،  من املعاهدةثانية ومبا يتفق مع املادتني األوىل وال     ، متييز األغراض السلمية دومن  ا

املــادة الثالثــة مــن معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــة واملــادة الثانيــة مــن النظــام إىل الــسياق 
   ؛لوكالة الدولية للطاقة الذرية لاألساسي
ــ  - ١٣   ــسلع     دعويـ ــصدير الـ ــرامة لتـ ــر صـ ــة أكثـ ــوابط وطنيـ ــاد ضـ ــدول إىل اعتمـ  الـ

  قود النووي؛ والتكنولوجيات احلساسة لدورة الو
بـشأن النـهج    العمل الـذي تـضطلع بـه الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة                 شجعي  - ١٤  

مـا يتـصل   ضـمانات توريـد الوقـود النـووي و    هـا  املتعددة األطراف لدورة الوقود النووي، مبـا في   
لوقـود النـووي وخـدمات      لوسيلة فعالة ملواجهة احلاجة املتزايدة      باعتبار ذلك    ،تدابريبذلك من   

علـى   جملـس حمـافظي الوكالـة        ثحيـ ووقود النووي واحلد من خماطر انتشار األسلحة النوويـة،          ال
   لتحقيق هذا اهلدف يف أقرب وقت ممكن؛ االتفاق على تدابري

 ملنـع   شـرط أساسـي    الدوليـة للطاقـة الذريـة        الوكالـة ة ضـمانات    ي أن فعال  يؤكد  - ١٥  
ــة و   ــشار األســلحة النووي ــاون يف  لانت ــسهيل التع ــدانت ــة،   االســت مي ــة النووي ــسلمي للطاق خدام ال

  : هذا الصدد ويف
 مجيـع الـدول غـري احلـائزة لألسـلحة النوويـة األطـراف يف معاهـدة عـدم             يدعو  )أ(  

ملعــدل ربوتوكــول االالــيت مل تــضع بعــد اتفــاق الــضمانات الــشاملة أو  انتــشار األســلحة النوويــة
   ،ىل القيام بذلك فوراإذ ينفتموضع اللكميات الصغرية ل

ــدعو  )ب(   ــع  يــ ــدول إىل التوقيــ ــع الــ ــى  مجيــ ــايف علــ ــول إضــ ــصديق بروتوكــ  والتــ
ــه ــذ علي ــشكل، هوتنفي ــشاملة  ا إىل جلي ــضمانات ال ــات ال ــب اتفاق ــام   ،ن  العناصــر األساســية لنظ

   ،ضمانات الوكالة
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 الدوليـة   لوكالةأن يتوافر ل  ضمان  ب على أمهية قيام مجيع الدول األعضاء        شددي  )ج(  
 للتحقق من االستخدام املعلن للمواد واملرافـق     ات موارد وسلط  من اكل ما يلزمه  للطاقة الذرية   

رير إىل اجمللـس تبعـا لـذلك،        الوكالـة تقـ   ا وأن تقدم عدم وجود أنشطة غري معلنة،      من   و ،النووية
  حسب االقتضاء؛ 

 للتحقـق   مبا يلـزم   الوكالة الدولية للطاقة الذرية      التعاون مع  الدول على    شجعي  - ١٦  
دعـم اجلهـود    علـى    عـزم جملـس األمـن        ويؤكد املتعلقة بالضمانات،    التزاماهت الدول ال  من امتثال 

  يثاق؛ امل مبوجب صالحياتهق مع فاليت تبذهلا الوكالة لتحقيق تلك الغاية مبا يت
االنـسحاب مـن   بدولـة  مـن أي    أي إشعار    بالنظر يف  تأخري   ادومنبالقيام   تعهدي  - ١٧  

 الدولـة وفقــا  املقـدم مـن  يف البيـان  داث املوضـحة  يف األحـ معاهـدة عـدم االنتـشار، مبـا يف ذلـك      
املناقـشات اجلاريـة يف سـياق اسـتعراض         يف الوقـت ذاتـه ب      وحيـيط العاشـرة مـن املعاهـدة،        للمادة

معاهـدة  يف   للـدول األطـراف      هاطرائـق الـيت ميكـن مبوجبـ       ال حتديـد    بـشأن معاهدة عدم االنتـشار     
 أن ويؤكــد االنــسحاب، إلشــعارة تــستجيب بــصورة مجاعيــأن عــدم انتــشار األســلحة النوويــة 

 مــسؤولة مبوجــب القــانون الــدويل عــن انتــهاكات معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة  تظــلالدولــة 
   ارتكبت قبل انسحاهبا؛  تكون قدالنووية اليت

 الدولـة  توافـق كـشرط للـصادرات النوويـة أن      أن تقتـضي     الدول علـى     شجعي  - ١٨  
إذا ثبـت لـدى      أو   ه منـ  اانـسحاهب  أو    ضـمانات الوكالـة     التفـاق  ئهـا  يف حالة إهنا    على أنه،  املتلقية

ملـواد واملعـدات    ا تـشترط إعـادة   لدولـة املـوردة أن      ل حيـق ،  لـه  اجملس حمافظي الوكالة عدم امتثاهل    
 أي مــواد نوويــة إضــافة إىلاالنــسحاب،  االمتثــال أو أو عــدم هــذا اإلهنــاءالنوويــة املقدمــة قبــل 

  أو املعدات؛ استخدام هذه املواد ب يتم إنتاجهاخاصة 
 وقعـت وصـدقت      قـد   الدول على النظر فيما إذا كانت الدولة املتلقية        شجعي   - ١٩  

 اختــاذ قــرارات بــشأن ، إىل الربوتوكــول اإلضــايف النمــوذجي إضــايف، يــستندعلــى بروتوكــول 
  تصدير املواد النووية؛ 

 الدولــة توافــقكــشرط للــصادرات النوويــة أن أن تقتــضي  الــدول علــى ثحيــ  - ٢٠  
 فيمـا يتعلـق   تظـل الـضمانات سـارية   تفاق ضمانات الوكالة،  ال إهنائها ة، يف حال   على أنه  لقيةاملت

يـتم  أي مـواد نوويـة خاصـة        وكـذلك   ،  اإلهناء قبل هذا    جرى تقدميها بأي مواد ومعدات نووية     
  استخدام هذه املواد أو املعدات؛ ب إنتاجها

مايــة املاديــة للمــواد النوويــة  إىل حتقيــق عامليــة االنــضمام إىل اتفاقيــة احلدعويــ   - ٢١  
   ؛، واتفاقية قمع أعمال اإلرهاب النووي٢٠٠٥والتعديل الذي أدخل عليها يف عام 
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 جلنــة جملــس األمــن ٢٠٠٩مــارس /الــيت أصــدرهتا يف آذارتوصــيات بال رحــبي  - ٢٢  
اسـتخدام آليـات التمويـل القائمـة، مبـا يف      لزيـادة فعاليـة   ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠املنشأة عمال بالقرار  

ــشاء صــندوق للتربعــات،     ــه ويؤكــدذلــك النظــر يف إن ــشجيع التزام ــدول األعــضاء  بت ــذ ال  تنفي
اللجنـة  نـشطة   ستدام أل املـ فعـال و  الـدعم ال   عن طريق كفالة   تنفيذا تاما ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ لقرارل

  ؛١٥٤٠القرار املنشأة مبوجب 
) ٢٠٠٤ (١٥٤٠تنفيــذ الــدول األعــضاء للقــرار  ضــرورة ؤكــد مــن جديــدي   - ٢٣  
أسـلحة الـدمار الـشامل واملـواد        من غري الدول من احلصول علـى         منع اجلهات    بغية،   تاما تنفيذا

، علـى النحـو احملـدد يف القـرار،          همتويلـ أو    علـى ذلـك    ووسائل إيـصاهلا، أو املـساعدة     هبا  صلة  تامل
الوكالـة  ومـع    مع اللجنة املنشأة عمال بذلك القرار،        النشطالتعاون  إىل   الدول األعضاء    ويدعو
القـرار   ا، لتنفيذ أحكام  م، بناء على طلبه    هلما ية للطاقة الذرية، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة       الدول

شامل املقبــل حلالــة تنفيــذ القــرار الــســتعراض باال يف هــذا الــسياق رحــبيو، )٢٠٠٤ (١٥٤٠
ــه، بغيــــة) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ ــادة فعاليتــ ملــــشاركة بنــــشاط يف  مجيــــع الــــدول إىل اويــــدعو زيــ

  االستعراض؛ هذا
 حتسني معايري الـسالمة  بغيةأفضل املمارسات إىل تبادل    الدول األعضاء    يدعو  - ٢٤  

حلـد مـن خطـر اإلرهـاب        ا  مـن أجـل    ممارسات األمن النووي ورفع مستويات األمـان النـووي        و
 مـن هـذه املخـاطر       غـري احلـصينة    تأمني مجيع املواد النوويـة       واضعة نصب أعينها هدف   النووي،  

  يف غضون أربع سنوات؛ 
اسـتخدام اليورانيـوم العـايل      إىل تـوخي املـسؤولية يف إدارة         مجيع الدول    يدعو   - ٢٥  

ــة،املألغــراض يف االتخــصيب  ــل مــن اســتخدامه إىل أد دني ــاحيتني    والتقلي ىن حــد ممكــن مــن الن
ــة ــصادية،  التقنيـ ــوث      واالقتـ ــاعالت البحـ ــل مفـ ــى حتويـ ــل علـ ــالل العمـ ــن خـ ــك مـ ــا يف ذلـ  مبـ
اليورانيـوم  أنـواع وأهـداف الوقـود مـن     اسـتخدام  صوب  إنتاج النظائر املشعةعمليات  و النووية

  نخفض التخصيب؛ امل
ــدعو   - ٢٦   ــدول  ي ــع ال ــة  إىل  مجي ــدراهتا الوطني كــشف االجتــار غــري  علــى حتــسني ق
 الـدول  دعويـ و،  وردعـه واحليلولـة دون حدوثـه   املواد النووية يف مجيع أحناء أراضـيها      باملشروع  

ــشراك   الــيت ــز ال ــها العمــل مــن أجــل تعزي ــصدد   ميكن ــاء القــدرات يف هــذا ال ــة وبن  إىل ات الدولي
  ؛ل ذلكعتف أن

 مجيــع الــدول علــى اختــاذ مجيــع التــدابري الوطنيــة املالئمــة وفقــا لــسلطاهتا  حيــث  - ٢٧  
النـووي ومـا يتـصل بـه        نتـشار   االق مع القانون الـدويل، ملنـع متويـل          فوتشريعاهتا الوطنية، ومبا يت   
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الـسبل املتاحـة    ومراقبـة ، وتـأمني املـواد احلـساسة،    تعزيز الرقابة على الـصادرات من شحنات، و 
   عمليات النقل غري املادي للتكنولوجيا؛ لتنفيذ

أي حـاالت تنطـوي علـى انتـشار     مبراقبـة    عـن كثـب      عن اعتزامه القيـام    علني   - ٢٨  
غـري  أخـرى مـن     جهـات   إىل  ، مبا يف ذلـك       هبا صلةتاألسلحة النووية ووسائل إيصاهلا أو املواد امل      

مـا قـد    اختـاذ   و  هذه اجلهـات،   ، أو من قبل   )٢٠٠٤ (١٥٤٠ يف القرار    لى النحو احملدد  الدول ع 
  م واألمن الدوليني؛حسب االقتضاء، لضمان صون السال، تدابرييلزم من 
  . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر  - ٢٩  

  
  


