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موجهة إىل رئيس جملس األمن من رئيس جلنة جملـس  يوليه /متوز 8رسالة مؤرخة      
  )2004 (1540األمن املنشأة عمال بالقرار 

ــالقرار          ــشأة عمــال ب ــة جملــس األمــن املن ــدم إىل جملــس األمــن، باســم جلن يــشرفين أن أق
ــرة  )2004 (1540 ــا للفقـ ــرار  7، ووفقـ ــن القـ ــن  )2008 (1810 مـ ــة عـ ــر اللجنـ ، تقريـ

  .عن طريق حتقيق تنفيذ متطلباته) 2004 (1540تثال للقرار االم
وترجو اللجنة إطالع أعضاء جملـس األمـن علـى هـذه الرسـالة، مـع التقريـر ومرفقاتـه،             

  .وإصدارها بوصفها وثيقة من وثائق اجمللس
  أوربينا خورخي )توقيع(
  جلنة جملس األمن املنشأة رئيس

  )2004 (1540عمال بالقرار 
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  مرفق
  )2004( 1540  جملس األمنلجنة املنشأة عمال بقرارالر تقري    

    

  موجز  
، حققـت اللجنـة     2004أبريـل   / يف نيـسان   1540منذ أن اعتمد جملس األمن القرار         

 تقدما كبريا يف دعم التنفيذ الكامـل للقـرار مـن خـالل بـرامج عملـه                 القرارذلك  املنشأة عمال ب  
ن يف رصــد تنفيــذ القــرار مــن خــالل حبــث ويــشمل هــذا العمــل مــساعدة جملــس األمــ. املكثفــة

التدابري ذات الصلة اليت تتخذها مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، وتنظيم أنـشطة توعيـة                
مكثفة، وإقامـة تعـاون أكثـر عمقـا ومفيـد لكـل األطـراف مـع اهليئـات األخـرى التابعـة جمللـس              

ري املـساعدة والـشفافية، وتعزيـز       األمن واملعنية مبكافحة اإلرهاب، وإنشاء أدوات جديـدة لتيـس         
عـن الـرأي أن هـذه األنـشطة     املنـشأة  ويف هذا التقريـر تعـرب اللجنـة       . احلوار مع فرادى الدول   

أذكــت وعــي اجملتمــع الــدويل باملخــاطر املرتبطــة بالعالقــة احملتملــة بــني انتــشار أســلحة الــدمار     
ومنـذ اعتمـاد    .  الـدول  الشامل، ووسـائل إيـصاهلا، واملـواد ذات الـصلة وبـني اجلهـات مـن غـري                 

، ما انفكت اللجنة تـشدد يف عملـها أكثـر فـأكثر علـى               )2006 (1673جملس األمن القرار    
، ميـــسرة بـــذلك جهـــود الـــدول األعـــضاء لإلعـــداد ملعاجلـــة )2004 (1540تنفيـــذ القـــرار 

  .العالقة هذه
ــة      ــر حــددت اللجن ــالقرار  ويف هــذا التقري ــشأة عمــال ب ــدابري  1540املن  عــددا مــن الت

، تـشمل اخلطـوات الـيت اختـذهتا منـذ       1540خلاصة اليت وضعتها الـدول بغـرض تنفيـذ القـرار            ا
وتتـراوح هـذه التـدابري مـن اسـتحداث أدوات مؤسـسية جديـدة ألجـل         . 2006أبريل  /نيسان

يف املمارســات الوطنيــة، واعتمــاد قــوانني وتــدابري  ) 2004 (1540إدمــاج التزامــات القــرار 
ت جديـــدة وإنـــشاء بـــرامج مـــساعدة جديـــدة موجهـــة حنـــو   إنفـــاذ جديـــدة، وتنفيـــذ سياســـا 

  .القرار تنفيذ
 واملعلومـات   2006وبفضل التقارير اجلديدة املقدمـة مـن عـدد مـن الـدول منـذ عـام                    

اإلضافية الواردة من الدول األخرى، أو الـواردة، بـشكل آخـر، مـن مـصادر حكوميـة رمسيـة،          
ــدابري امل     ــة مــن تقــدمي صــورة أكمــل عــن الت ــا يف   متكنــت اللجن ــرر اختاذه تخــذة بالفعــل أو املق

وهكذا، جعلت من املمكن إقامـة الـدليل علـى حتـسن نـوعي يف التقـدم حنـو                   . املستقبل القريب 
  .حتقيق التنفيذ الكامل للقرار
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وعلى الرغم من هـذا التقـدم، ختلـص اللجنـة إىل أنـه ينبغـي للـدول األعـضاء أن تفعـل              
وبالتـايل، فـإن بلـوغ أهـداف     ). 2004 (1540قـرار  أكثر مما فعلته بالفعل من أجل تنفيـذ ال       

سـيما   القرار يستلزم املزيد من االهتمام من جانب جملس األمن واملزيـد مـن العمـل املكثـف ال                 
ومـن التوصـيات األخـرى، تـرى اللجنـة، أنـه            . بشأن بناء القدرات وتبـادل الـدروس املـستفادة        
دورهــا كمركــز ، أن تعــزز )2008 (1810ينبغــي هلــا، متــشيا وأحكــام قــرار جملــس األمــن   

ــز احلــوار         ــا؛ وتعزي ــيت حتتاجه ــدول ال ــساعدة إىل ال ــه امل ــق بتوجي ــا يتعل ــات يف م ــادل املعلوم لتب
املناسب مع الدول ويف مـا بينـها لتحديـد االحتياجـات يف جمـال املـساعدة ومـشاريع املـساعدة                     

مة واالستفادة منها علـى     الالزمة للوفاء بتلك االحتياجات؛ وإذكاء الوعي باآلليات املالية القائ        
وجه أفضل والنظر يف اخليارات املتعلقة بتطورها من أجل بناء القـدرات الالزمـة لتنفيـذ القـرار            

ولتحقيق هذه األهـداف، ينبغـي أن تتعـاون اللجنـة علـى حنـو وثيـق أكثـر                   ). 2004 (1540
مـة األمـم املتحـدة      مع املنظمات والترتيبات العاملية واإلقليمية واحلكوميـة الدوليـة، داخـل منظو           

وخارجها، لتعزيز تبادل اخلربات وإنشاء حمافل للنقاش ووضـع آليـات ابتكاريـة لتحقيـق تنفيـذ                 
  . القرار

ومـا  . تنفيـذا كـامال بعـض الوقـت       ) 2004 (1540وسيتطلب تنفيذ الـدول للقـرار         
ة أن يتحقق ذلك حىت تصبح هناك حاجـة إىل التـيقظ واالبتكـار مـن أجـل احملافظـة علـى فعاليـ                      

وسوف ال تتطلب هذه املهمة التزاما طويل األجل بأهـداف القـرار، بـل وكـذلك                . السياسات
  .تعزيز الشعور باالستعجال نظرا جلسامة اخلطر احملدق باجملتمع الدويل
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  مقدمة  -أوال   
). 2006 (1673، اختذ جملس األمن باإلمجاع القـرار        2006أبريل  / نيسان 27يف   - 1

ه املنـشأة عمـال     تـ جلناملقـدم مـن      )Corr.1 و   S/2006/257 ( يف التقرير األول   وبعد أن نظر اجمللس   
قـرر متديـد واليـة اللجنـة         ،)“اللجنـة ”املشار إليها فيما يلي باسـم        ()2004 (1540بالقرار  

متديـد  ) 2008 (1810 وقـرر اجمللـس يف قـراره    .2008أبريـل  /نيـسان  27ملدة سنتني حىت    
 .2011 أبريل/نيسان 25 سنوات حىت والية اللجنة من جديد ملدة ثالث

ــرتني  - 2 ــرار  6 و 5ويف الفق ــن الق ــي    )2006 (1673 م ــه ينبغ ــن أن ــرر جملــس األم ، ق
تنفيـذا تامـا،   ) 2004 (1540للجنة أن تكثف اجلهود اليت تبذهلا لتعزيز تنفيذ الـدول للقـرار            

امتثــال  مــدى، تقريــرا عــن 2008أبريــل / نيــسان27لــس، يف موعــد أقــصاه اجملوأن تقــدم إىل 
 مــن 7 ويف الفقــرة .تنفيــذ متطلباتــهاالنتــهاء مــن مــن خــالل ) 2004 (1540الــدول للقــرار 

يوليـه  / متـوز  31، مدد جملس األمن موعـد تقـدمي تقريـر اللجنـة حـىت               )2008 (1810القرار  
2008.  

 . الذكري جملس األمن سابقي لقرارام هذا التقرير وفققدَّوُي  - 3
  

 تنظيم األعمال  - ثانيا  
 مـن سـلوفاكيا، الـذي      ،على إثر قرار متديد واليـة اللجنـة، واصـل الـسفري بيتـر بوريـان                - 4

اضـطالع ممثلـي     كرئيس للجنة، مع     العمل،  2006 يناير/الثاين كانون   4عينه جملس األمن يف     
ويف . مبهـام نـواب الـرئيس   لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية واليابـان      غانا واململكة املتحـدة     

 .، حلت إندونيسيا حمل اليابان2007يناير /ثاينكانون ال

 مـــن ،، عـــني اجمللـــس الـــسفري خـــورخي أوربينـــا2008 ينـــاير/الثـــاين كـــانون 3ويف  - 5
 .لرئيسانائب يف منصب  رئيسا جديدا للجنة، بينما حلت كرواتيا حمل غانا ،كوستاريكا

ارة الــشؤون موظــف أقــدم للــشؤون الــسياسية مــن إد واصــل أداء مهــام أمــني اللجنــة و - 6
 واصــلتن مــن تلــك اإلدارة، بينمــا  اخــرآن ا موظفــهساعديــ،  التابعــة لألمانــة العامــة الــسياسية

 . الدعم الفين واللوجسيت إىل اللجنةميمكتب شؤون نزع السالح تقد/إدارة

مــن ساعدة املــاللجنــة تتلقــى ظلــت ، )2006 (1673 مــن القــرار 4ووفقــا للفقــرة  - 7
رئيس جملـس األمـن      األمني العام أبلغ  ،  2007مايو  / أيار 10ر و   فرباي/ شباط 15ويف  . رباءاخل

خــرباء والــذي مثانيــة املؤلــف مــن رباء فريــق اخلــبتعــيني مخــسة خــرباء ملــلء الــشواغر القائمــة يف  
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 مكتـب   وواصـل .اخلرباءلفريق التشكيلة احلالية  وترد يف املرفق األول   . اللجنة يف عملها  يساعد  
 .فريق اخلرباءالفين واللوجسيت إىل  الدعم ميشؤون نزع السالح تقد

 ا رمسيـ  ا اجتماعـ  47اللجنة  ، عقدت   2006أبريل  /ومنذ متديد والية اللجنة يف نيسان      - 8
وكرست اللجنة مخسة اجتماعات مـن      . وغري رمسي فضال عن عدد من املشاورات غري الرمسية        

عيــة وتقـــدمي  ذلــك إلجــراء مناقـــشات مواضــيعية بـــشأن تقــدمي التقــارير، واســـتراتيجيات التو     
. املساعدة، وبشأن املسائل املتعلقة بوسائل اإليـصال واألسـلحة البيولوجيـة واملـواد ذات الـصلة             

، اجتماعـات للنظـر يف      2004التابعـة للجنـة، املنـشأة يف عـام          الثالث   ةوعقدت اللجان الفرعي  
 .التقارير الوطنية واملعلومات اإلضافية اليت قدمتها الدول

ــار30ويف  - 9 ــايو/ أي ــول28 و م ــار22 و 2006ســبتمرب / أيل ــايو و / أي ــشرين 14م  ت
 قدم رئيس اللجنة، مع رئيس جلنة جملـس األمـن   ،2008مايو  / أيار 6 و   2007 نوفمرب/الثاين

 ورئـيس جلنـة جملـس األمـن        ،بشأن مكافحـة اإلرهـاب    ) 2001 (1373املنشأة عمال بالقرار    
 ومن يـرتبط هبمـا      طالبانحركة  ة و القاعدتنظيم  بشأن  ) 1999 (1267املنشأة عمال بالقرار    
ي أحرزتـه   ذمفتوحـة عـن التقـدم الـ       جلـسات   ، إحاطـة إىل جملـس األمـن يف          من أفراد وكيانـات   

، نظـر   2007فربايـر   / شـباط  23 ويف   . املنوطـة بكـل منـها      تاواليـ الاهليئات الفرعية يف حتقيـق      
ليـة، واعتمـد بيانـا    جملس األمن يف جلسة مفتوحة يف مسألة التعاون بني اللجنة واملنظمـات الدو    

الــذي انتــهت واليتــه،  وباإلضــافة إىل ذلــك، قــدم رئــيس اللجنــة .رئاســيا بــشأن هــذا املوضــوع
لــس عــن أنــشطة اجمل، إحاطــة إىل 2007ديــسمرب /كــانون األول 17الــسفري بيتــر بوريــان، يف 
 .اللجنة خالل مدة واليته

ملها اخلـامس، الـذي     ، اعتمدت اللجنة برنامج ع    2006أكتوبر  / تشرين األول  3ويف   - 10
ــرة مــن   ــشرين األول1غطــى الفت ــوبر / ت ــول30إىل  2006أكت  وعــاجل. 2007ســبتمرب / أيل

ــامج ــرارين  الربنـــ ــب القـــ ــع جوانـــ ــضمن )2006 (1673و ) 2004 (1540 مجيـــ ، وتـــ
ــن       ــس األم ــة إىل جمل ــه اللجن ــذي قدمت ــر األول ال ــواردة يف التقري  و S/2006/257 (التوصــيات ال

Corr.1( .  اعتمدت اللجنة برنامج عملها الـسادس للفتـرة مـن           2007بتمرب  س/أيلول 14ويف ،
، الــذي كــان مبثابــة اســتمرار 2008أبريــل /نيــسان 27 إىل 2007أكتــوبر / تــشرين األول1

للربنامج اخلامس مع إضافة إعداد التقرير الذي قدمته اللجنة إىل جملس األمن عن فترة الـسنتني                
 .عملهامن الثانية 

 .ق ذات الصلة يف املرفق الثاينوترد كل الوثائ - 11
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  وجتميع املعلوماتتقدمي التقارير  -ا ثالث  
 الـواردة يف    ه ومتطلباتـ  هتأكيـد قراراتـ   ،  )2006 (1673 يف قـراره     كرر جملس األمـن    - 12

 عـن اخلطـوات     لواألتقرير  التقدم بعد    جبميع الدول اليت مل    أهابو،  )2004 (1540القرار  
 أن تقدم هـذا التقريـر إىل اللجنـة    ،)2004( 1540ها لتنفيذ القرار  اليت اختذهتا أو تعتزم اختاذ    

كـل الـدول الـيت      ) 2006 (1673قـرار   اجمللس يف ال  وباإلضافة إىل ذلك، شجع     . دون تأخري 
 ).2004 (1540أن تقدم معلومات إضافية عن تنفيذها للقرار را على سبق أن قدمت تقري

 إىل كـل    2007نـوفمرب   /الثاين تشرين و توبرأك/وبعثت اللجنة رسالة يف تشرين األول      - 13
 مـذكرة إياهـا بتقـدمي تقـارير أو معلومـات مـستكملة              دولة 192البالغ عددها   الدول األعضاء   

أرفـق  و.  تنفيـذا تامـا    لقـرار اعن اخلطوات اإلضافية اليت اختذهتا أو تعتـزم اختاذهـا لتحقيـق تنفيـذ               
شـرحا  الرسـالة   وتـضمنت   .  تلـك الدولـة    اليت أعـدهتا اللجنـة عـن      صفوفة  املية  ريكل رسالة تذك  ب
لمصفوفة وطلبت إىل الدول، عنـد االقتـضاء، أن تتحقـق مـن املعلومـات الـواردة يف املـصفوفة                    ل
 .تعدهلاأن  أو

وُشجِّعت الدول أيضا على تقدمي تفاصيل العمليات احلكومية الدوليـة، أو املمارسـات              - 14
 .لبات القرارالوطنية، أو خطط التنفيذ اليت ُوضعت لتنفيذ متط

 الــيت مل تقــدم أن اخلــرباء أعــدوا أيــضا، مبوافقــة اللجنــة، مــصفوفات للــدول أشــري إىل و - 15
تلـك الـدول    تقـدمي  تيسري تقارير، وقدموها إىل تلك الدول الستعراضها، وذلك يف حماولة منها        

 .لتقارير األوىلل

انــات التــشريعات ويف معــرض إعــداد اخلــرباء للمــصفوفات، اســتكملوا أيــضا قاعــدة بي - 16
 كـأداة مرجعيـة للـدروس       ،اإلنترنتعلى شبكة   موقع اللجنة   على  الوطنية للدول، اليت ُوضعت     

 .عند النظر يف التشريعات الوطنية أو التعديالت املدخلة عليهااليت يستعان هبا ج ُهوالُن

ــه / متــوز1وحــىت  - 17 ــة   103، اســتجابت 2008يولي عــام املقــدم يف دول لطلــب اللجن
ــرا واحــدا علــى األقــل منــذ عــام     حيــث بلــغ  ،2007  2004عــدد الــدول الــيت قــدمت تقري

 .)انظر املرفق الثالث(. ا تقريرا أيض)1( منظمة واحدةت، وقدم دولة155جمموعه  ما

. منـها معلومـات إضـافية     دولـة    102 من بني الدول اليت قدمت تقارير أوىل، قدمت       و - 18
 .)انظر املرفق الرابع (يرها األول إىل اللجنةمل تقدم بعد تقروهناك سبع وثالثون دولة 

__________ 
  .االحتاد األورويب  )1(  
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ما هو مـبني يف املرفـق اخلـامس، هنـاك حاجـة إىل حتـسني                 وتالحظ اللجنة أنه، حسب    - 19
 اتلــذلك تعتــزم اللجنـة زيــادة اســتخدام املــصفوف . حالـة التنفيــذ، بــشكلها الـوارد يف املــصفوفة  

  . التقنيةةسري املساعد وكذلك لتي، للحوار مع الدول بشأن تنفيذها للقرارأداةك
وردا على أسـئلة طرحتـها الـدول األعـضاء بـشأن املـصفوفة، حاولـت اللجنـة توضـيح                      - 20

ووافقت اللجنة علـى أن املعلومـات الـواردة يف املـصفوفات تنـشأ يف املقـام األول                  . هذا املفهوم 
ات الـيت توفرهـا   من التقارير الوطنية وتكمل باملعلومات احلكومية الرمسيـة، مبـا يف ذلـك املعلومـ              

ــة  ــة الدولي ــة   . املنظمــات احلكومي ــه مــن اللجن ــصفوفات بتوجي ــتم إعــداد امل ــة  و. وي ــزم اللجن تعت
مرجعيــة لتيــسري املــساعدة التقنيــة ولــتمكني اللجنــة مــن مواصــلة    أداة كــاتاســتخدام املــصفوف

وليـست املـصفوفات     .)2004 (1540 جملـس األمـن      قـرار  حلوار مع الـدول بـشأن تنفيـذها       ا
 ولكـن الغـرض منـه هـو تيـسري تنفيـذ           لتزاماهتا بعـدم االنتـشار،    الامتثال الدول   مدى  ياس  أداة لق 

أي  وهـي ال تعكـس أو تـضر بـ          ).2006 (1673و  ) 2004 (1540قراري جملس األمـن     
، بـشأن   داخل جملس األمن أو أي هيئة من اهليئات التابعة لـه           اللجنة أو    خارجمناقشات جارية   

 .تقع عليهار أو أي التزامات أخرى لعدم االنتشاأي دولة امتثال 

ــدول      - 21 ــصفوفات ال ــا يف وضــع م ــة حالي ــى وتنظــر اللجن ــا عل ــشبكة موقعه ــت، ب اإلنترن
 .تهاوافقم شريطة

  
االنتـــهاء مـــن  مـــن خـــالل  ) 2004 (1540االمتثـــال للقـــرار  مـــدى   –رابعا   

 )2(متطلباته تنفيذ
  واملسائل ذات الصلة1الفقرة   -ألف   

ــة تقريرهــا الــسابق يف  أن قــدمت اللمنــذ  - 22 الــدول زاد عــدد ، 2006أبريــل /نيــسانجن
انظـر املرفـق     ()2004 (1540يف الـصكوك الدوليـة ذات الـصلة بـالقرار           األطـراف   األعضاء  
 وباإلضافة إىل ذلك، أشارت عدة دول إىل اعتزامها التصديق على الـصكوك التاليـة             . )السادس
 نربوتوكـوال ال و ، احلماية املادية للمواد النووية     التفاقية 2005تعديل عام   : تنفيذها  أو اجلديدة

ن باتفاقية قمـع األعمـال غـري املـشروعة املوجهـة ضـد سـالمة        الحقامل 2005عام الصادران يف   
ــة  ــشروعة املوجهــة ضــد ســالمة      ،املالحــة البحري ــق بقمــع األعمــال غــري امل ــا املتعل  وبروتوكوهل

االتفاقيـة الدوليـة    دخلـت ب  اخلـصوص،   وعلـى   . املنشآت الثابتـة املوجـودة علـى اجلـرف القـاري          
وفيمـا يتعلـق مبعـايري منظمـة     . 2007يوليـه  / حيز التنفيذ يف متوز  لقمع أعمال اإلرهاب النووي   

ــسريها، ُوضــع عــام      ــة وتي ــأمني التجــارة العاملي ــة لت يف ) رســالة ( إعــالن2006اجلمــارك العاملي
__________ 

  ).2004 (1540ري التعريفات الواردة يف القرار ينبغي أال يفسر أي شيء يف هذا اجلزء بأنه يغ  )2(  
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وهـو  رك والـشحن والتجـارة،    الدول لإلشارة إىل التزامها بتحسني أمـن احلـدود واجلمـا         متناول
 1540متطلبــات القــرار مــا قــد يــسهم يف اجلهــود الــيت تبــذهلا الــدول مــن أجــل تلبيــة بعــض     

)2004.( 

 اجلديــدة املــذكورة انــضمام املزيــد مــن الــدول إىل الــصكوك الدوليــةأن وتــرى اللجنــة   - 23
تامـا  تنفيـذا  ) 2004 (1540لقـرار  اتنفيـذ   سـوف يـساعد علـى         يف أقرب وقـت ممكـن      أعاله

وكــذلك الوفــاء التــام جبميــع االلتزامــات مبوجــب الــصكوك الدوليــة ذات الــصلة الــيت هــي           
 .فيها أطراف

  
  2الفقرة   -باء   

تالحــظ اللجنــة اســتمرار الــصعوبة الــيت تواجههــا بعــض الــدول يف فهــم أن الفقــرة           - 24
ريعية أو غـري   أن التدابري التـش ، عالوة على ذلك، األسلحة ووسائل إيصاهلا، وتالحظ    تتناول 2

 لتلبيــة  وحــدهاكفــيتللمــواد ذات الــصلة أو مراقبتــها ال إلصــدار تــراخيص التــشريعية املتخــذة 
تـدرك متامـا أن      وتالحظ أيـضا أن العديـد مـن الـدول ال          . )3(2 التزامات الدول يف إطار الفقرة    

قائمـة  يف تـشريعات    من الضروري أن تكون مجيعها واردة        ليس   2املتطلبات الواردة يف الفقرة     
ردة يف احبــاالت حظــر أعــم و  وإن كانــت التغطيــة مكملــة    هــو احلــال حــىت   لــكوذ. حمــددة

عـدم انتـشار    معاهـدة   األحكام اليت تعتـرب ذات صـلة بتنفيـذ االلتزامـات مبوجـب              ، أي   دساتريها
حظـر اسـتحداث وإنتـاج وتكـديس واسـتخدام األسـلحة الكيميائيـة              ، واتفاقية   ةالنووياألسلحة  

البكتريولوجيــة األســلحة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكــديس ، واتفاقيــة حةوتــدمري تلــك األســل
الـصكوك الدوليـة تعـاجل يف املقـام         تلـك   ومبا أن   .  وتدمري تلك األسلحة   يةينستك وال )البيولوجية(

الـيت تركـز علـى      ) 2004( 1540األول االلتزامات فيمـا بـني الـدول، فـإن متطلبـات القـرار               
تلـك  معاقبـة  يف جمـال  تشريعات تكميلية حمـددة، مبـا يف ذلـك    اجلهات من غري الدول حتتاج إىل     

در مالحظـة أن قـوانني   جتـ وباإلضـافة إىل ذلـك،   .  يف األنشطة احملظورة على مشاركتها  اجلهات
 ،يف العديــد مــن الــدولمــصاغة، العقوبــات والقــوانني اجلنائيــة وتــشريعات مكافحــة اإلرهــاب  

نـــشطة احملظـــورة يف اجملـــال البيولـــوجي  علـــى األبـــنفس الطريقـــةتنطبـــق كـــي بعبـــارات عامـــة 
 بـدال مـن أن تتـضمن أحكامـا أو بنـودا قانونيـة متميـزة تنطبـق علـى كـل                       والكيميائي والنـووي  

 .صنف من أصناف األسلحة كل على حدة

__________ 
نظــرا ألن الــنظم القانونيــة يف بعــض البلــدان حتظــر أو تقيــد بعــض األنــشطة مبوجــب قــوانني معينــة وتــستخدم   )3(  

قوانني أخرى، مثل قانون العقوبـات، لفـرض عقوبـات حمـددة علـى خمالفـة أحكـام احلظـر أو التقييـد، تنتـهج                         
 مماثال يف التمييز بني هذين النـوعني مـن التـشريعات، إذ تـشري إىل النـوع األول             هنجا 1540مصفوفة اللجنة   

  .‘‘قوانني اإلنفاذ’’وإىل النوع الثاين بعبارة ‘‘ اإلطار القانوين الوطين’’بعبارة 
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 وعـي  ،)2006 (1673 مـن القـرار   5لفقـرة   امـن خـالل تنفيـذها   ، وعززت اللجنـة   - 25
 1540 مــن القــرار 2الفقــرة املبينــة يف  بااللتزامــات  يف الوفــاء الــواردة أعــالهبالعوامــلالــدول 

ــامي     . )2004( ــني ع ــادة ب ــة زي ــذلك، الحظــت اللجن  يف عــدد 2008 و 2006ونتيجــة ل
ــة مــشاركة األطــراف مــن غــري الــدول يف األنــشطة       الــدول الــيت اختــذت تــدابري تــشريعية ملعاقب

 دولـة اختـذت   63أن هنـاك    ولومقارنة بذلك، تشري اآلن البيانات املتعلقة جبميع الد       . احملظورة
 .مثل هذه التدابري

املتعلقــة يف حالـة تـشريعات التنفيــذ الوطنيـة    ليـة التباينــات   األجـزاء الفرعيــة التا وتتنـاول  - 26
 .األسلحةبالفئات الثالث من 

  
 األسلحة النووية  - 1  

 زايـدا مـن  ، يتبني من البيانات اليت مجعتها اللجنة أن عددا مت     2006مقارنة بنتائج عام      - 27
بـشأن األسـلحة   ) 2004( 1540القـرار  لـيب متطلبـات   الدول الـيت سـنت تـشريعات وطنيـة ت      

 ا وطنيــا قانونيــاإطــار دولــة أهنــا وضــعت 93أبلغــت و.  يف مــا يتعلــق باألســلحة النوويــةالنوويــة
عـن حظـر حيـازة مثـل هـذه            دولـة  66حيظر تـصنيع األسـلحة النوويـة واقتناءهـا، كمـا أبلغـت              

دولـة أهنـا وضـعت أحكامـا تفـرض عقوبـات            ) 71(أبلغـت   و. لـها أو اسـتعماهلا    األسلحة أو نق  
 األنـشطة ألسلحة النووية وصنعها واقتنائها مـن بـني         احتمال استعمال ا  وظل  . على االنتهاكات 

 مفـصال  بـاء بيانـا      - ألـف والـسابع      -ويـرد يف املـرفقني الـسابع        . وبـات العقألقـصى   اليت ختضع   
 . هذا اجملاليف) 2004 (1540 لتنفيذ القرار

  
 األسلحة الكيميائية  - 2  

ألسلحة الكيميائية ووسائل إيصاهلا صـورة أمشـل،        املتعلقة با  التشريعات الوطنية    عكست  - 28
ــةالتــشريعات املتعلقــة بباملقارنــة مــع   31 و 30 املــشار إليهــا يف الفقــرتني  األســلحة البيولوجي

. ة يف إطار اتفاقيـة األسـلحة الكيميائيـة        ، وذلك أساسا بسبب أحكام تنفيذ اآلليات الوارد       أدناه
اإلنتـاج  /لتـصنيع األسـلحة الكيميائيـة بـشأن ا      اتفاقيـة   الـواردة يف أحكـام      ظر  احلحاالت  وتتماثل  

حـاالت حظـر تلـك اجملـاالت الـواردة يف القـرار             مـع   التخزين واالسـتخدام    /واحليازة والتكديس 
وكــذلك يف التــشريعات   ة الوطنيــاألطــر، وهــي مدجمــة إىل حــد كــبري يف    )2004 (1540
األنــشطة علــى القيــام بتلــك ساعدة املــوفيمــا يتعلــق حبظــر اجلــرائم الفرعيــة املتمثلــة يف . اجلنائيــة

ــها، ت  أو ــقاملــشاركة فيهــا أو متويل ــة، إىل    طب ــدول قــوانني العقوبــات والقــوانني اجلنائي  معظــم ال
 .اجلرائمبتلك  العقوبات املتعلقة لفرضجانب تشريعات مكافحة اإلرهاب، 
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) 2004( 1540 املنصوص عليهـا يف القـرار        ،حتليل تنفيذ األنشطة احملظورة   يفضي  و - 29
لتلـك املتعلقـة باألسـلحة       ة نوعـا مـا    اثلـ نتيجـة مم  ، إىل   وغري املشمولة باتفاقية األسلحة الكيميائية    

هـذا  يلزم أن يوىل    و.  ال يرد يف أحكام االتفاقية      الذي وحدههو   أن حظر النقل     أيالبيولوجية،  
ألغـراض  املـستعملة يف ا   حلاجـة إىل نقـل املـواد الكيميائيـة          إىل ا  اال املزيـد مـن االهتمـام، نظـر        اجمل

ــة  ــة والتجاري ــا   . املدني ــا م ــشروعة غالب ــها ألغــراض م ــل صــدور    غــري أن نقل ــة قب خيــضع للمراقب
 وحاليـا تالحـظ اللجنـة أن    .3تلك التفاصـيل يف الفقـرة   ل يرد بيان موجز  الترخيص أو اإلذن، و   

ــاك  ــاج وتكــديس       96هن ــانوين وطــين يــنص علــى حظــر اســتحداث وإنت ــديها إطــار ق ــة ل  دول
واستخدام األسلحة الكيميائيـة غـري أن األرقـام املقابلـة لـذلك فيمـا يتعلـق بتـدابري اإلنفـاذ فهـي                       
دون ذلك باستثناء ما يتعلـق منـها بالتـصنيع واالسـتعمال حيـث يبلـغ عـدد الـدول الـيت تفـرض                       

وأبلغــت ســت وســبعون دولــة أن لــديها قــوانني حتظــر  .  دولــة96عقوبــات علــى االنتــهاكات 
 دولـة أهنـا حتظـر       69تقدمي املساعدة إىل اجلهات من غري الدول يف هذه األنشطة، بينما أبلغت             

  . باء- ألف والثامن -ويرد املزيد من التفاصيل يف املرفقني الثامن . املشاركة كشريك
  

 األسلحة البيولوجية  - 3  
ألســلحة اجلهــات مــن غــري الــدول ل إنتــاج /تــصنيعتقــرر أن حظــر ، 2006منــذ عــام  - 30

 يف زيــد مــن االهتمــام  يتطلــب امل هتــاوحيازواملــواد ذات الــصلة  البيولوجيــة ووســائل إيــصاهلا   
 اللجنــة يف كــانون دار داخــليف نقــاش مواضــيعي وجــرى حبــث املــسائل املطروحــة  . املــستقبل
 .ملساعدة التشريعية وغريها من تدابري التنفيذ، مبا يف ذلك احلاجة إىل ا2007ديسمرب /األول

 العــدة أنــشطة حمظــورة إىل تلــك املــشمولة فعــ     ) 2004 (1540ويــضيف القــرار   - 31
تلـك  وحظيـت  .  النقل والتحويل واالستخدامال سيماية، ينستكاتفاقية األسلحة البيولوجية وال ب

أقل من معـدل التغطيـة      بيولوجي  إلطار ال اخلاصة با األنشطة مبعدل تغطية يف التشريعات الوطنية       
ومتيــل قــوانني العقوبــات والقــوانني اجلنائيــة، إىل جانــب تــشريعات       . يف التــشريعات اجلنائيــة 
جموعة من اجلرائم تركز أكثـر      تتصل مب عامة  شروط جزائية    النص على مكافحة اإلرهاب، إىل    

األنــشطة أو م بتلــك علــى القيــاساعدة املــيف ة تمثلــاملفرعيــة الرائم اجلــعلــى حظــر االســتخدام، و
وأشـار العديـد مـن    . املشاركة فيها أو متويلها، مبا يف ذلك من جانـب اجلهـات مـن غـري الـدول        

اعتزامهـا إجـراء تعـديالت يف املـستقبل علـى قـانون             إىل  يف املعلومات اليت قدمتها للجنـة       الدول  
وتالحـظ   . مـن القـرار    2الفقـرة   مبوجـب   األنـشطة احملظـورة     تشمل  أن  ميكن  مكافحة اإلرهاب   

 دولـة لـديها إطـار قـانوين وطـين حيظـر تـصنيع األسـلحة البيولوجيـة          76اللجنة أن هنـاك حاليـا    
اقتناءهــا أو ختزينــها أو تطويرهــا أو نقلــها، ويقابــل ذلــك عــدد مماثــل ينفــذ التــدابري لفــرض      أو
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 تفاصـيل التنفيـذ    بـاء -تاسـع  ال ألـف و -تاسـع  الني وتـرد يف املـرفق    . عقوبات علـى االنتـهاكات    
 .الوطين حلاالت احلظر املتصلة باألسلحة البيولوجية

  
 )4(وسائل إيصال أسلحة الدمار الشامل  - 4  

 بأهنــا اختــذت يف عــدد الــدول الــيت أبلغــت 2006 منــذ عــام  زيــادة ملحوظــةُســجلت  - 32
ــات     ــذ متطلب ــي إىل تنفي ــدابري ترم ــرارت ــصال   ) 2004 (1540 الق ــق بوســائل اإلي ــا يتعل . فيم

 دولـة  30، هنـاك  األسـلحة  مـن  فئـات الـثالث  انات املتاحـة للجنـة، وحـسب ال   استنادا إىل البي  و
 دولـة يف    46ما يتعلق مبتطلبات وسائل إيصال األسلحة النووية، و          في ي سار تشريعلديها إطار   
وفيمــا يتعلــق . ألســلحة البيولوجيــةبا  دولــة فيمــا يتعلــق77الكيميائيــة، و باألســلحة مــا يتعلــق 

ــتــدابري اإلنفــاذب ــة لــديها 35ذلك اإلطــار التــشريعي هنــاك   اخلاصــة ب تــدابري إنفــاذ ســارية   دول
باألســلحة  دولــة يف مــا يتعلــق 45يتعلــق مبتطلبــات وســائل إيــصال األســلحة النوويــة، و   مــافي

 ألـف   -عاشـر   الويـرد يف جـدول املرفـق        . ألسـلحة البيولوجيـة   با  دولة فيما يتعلق   45الكيميائية، و   
) 2 الفقـرة (لدول اليت أبلغت عن حـاالت حظـر األنـشطة            يف أعداد ا   2008الزيادات يف عام    

ــة مــن األســلحة    ــا . املتعلقــة بوســائل اإليــصال يف األصــناف الثالث ــاء عاشــر ال نويعــرض املرفق ب
، الزيـادات يف عـدد الـدول األعـضاء الـيت أبلغـت عـن إطـار قـانوين وطـين حلـصر                        والعاشر جيم 

والرقابـة علـى احلـدود وعلـى        )) ب(و  ) أ( 3الفقـرة   (وسائل اإليصال وتأمينها ومحايتها ماديـا       
يف األصــــناف الثالثــــة ) د(و ) ج (3الــــصادرات يف مــــا يتعلــــق بوســــائل اإليــــصال الفقــــرة  

 .األسلحة من
  

، أو املــساعدة فيهــا  أنــشطة حمظــورة تتعلــق بأســلحة الــدمار الــشاملاملــشاركة يف  - 5  
  متويلها أو

 دولــة اختــذت 58  مجيــع الــدول أنعــناملتاحــة البيانــات اســتنادا إىل الحظــت اللجنــة   - 33
 دولـة اختـذت تـدابري    67تدابري ملنع املشاركة يف أنشطة حمظـورة تتعلـق باألسـلحة النوويـة وأن              

 دولـة تطبـق تـدابري ضـد         69ملنع املشاركة يف أنشطة حمظورة تتعلق باألسلحة البيولوجية، وأن          
نـة أن عـددا أكـرب مـن الـدول تطبـق             وتـبني للج  . األنشطة احملظورة املتعلقة باألسلحة الكيميائيـة     

مثــل هــذه التــدابري يف مــا يتعلــق باألصــناف الثالثــة مــن األســلحة مقارنــة بالبيانــات املتاحــة يف    
وتطبــق العديــد مــن الــدول قــوانني مكافحــة اإلرهــاب احلاليــة ملنــع         . 2006تقريرهــا لعــام  

ساعدة فيهـا، ال سـيما يف   املشاركة يف األنشطة احملظورة املتعلقـة بأسـلحة الـدمار الـشامل أو املـ        
__________ 

سـلحة  األ األخرى غري املأهولة، القـادرة علـى إيـصال         وماتنظخ وامل ياروالقذائف والص هي  : وسائل اإليصال   )4(  
  .لاعمصممة خصيصا هلذا االستواملبيولوجية الكيميائية أو الوية أو نوال
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ما يتعلق باألسلحة البيولوجيـة والنوويـة، بينمـا اعتمـدت دول أخـرى أحكامـا قانونيـة جديـدة                    
وفقا لاللتزامات اليت اختـذهتا كـأطراف يف اتفاقيـة األسـلحة الكيميائيـة، تـشمل حظـر مـساعدة                    

 .اجلهات من غري الدول

ــة   و  - 34 ــدول أن  ة عــناملتاحــالبيانــات اســتنادا إىل الحظــت اللجن ــة 64 مجيــع ال   قــددول
 املتعلقــة باألســلحة النوويــة اختــذت تــدابري حلظــر متويــل نــشاط أو أكثــر مــن األنــشطة احملظــورة 

 بالنتائج الـيت خلـصت   ومقارنة.  أو البيولوجية ووسائل إيصاهلا واملواد ذات الصلة       ةالكيميائي أو
يف عـدد الـدول الـيت اختـذت          قدرها أربعة أضعاف  ، سجلت زيادة    2006يف عام   اللجنة   إليها

إنفــاذ تــشريعات قائمــة تتعلــق ب إىل تطبيــق  الــدول جلــأتويف معظــم احلــاالت، . تلــك التــدابري
 املـشروعة نشطة غري   األل من أجل جترمي متويل      امكافحة اإلرهاب ومكافحة غسل األمو    قوانني  

وقامـت بعـض    . حةباستعمال تلك األسـل    بأسلحة الدمار الشامل، وال سيما فيما يتعلق         ةتعلقامل
 وأبلغـت دول عديـدة اللجنـة أهنـا اختـذت            .تلك الدول بإدراج العقوبات مباشـرة يف تـشريعاهتا        

تــدابري مــن خــالل املــشاركة، وعلــى أســاس طــوعي، يف فرقــة العمــل املعنيــة بــاإلجراءات املاليــة 
 العامـل املعـين    يف اهليئـات اإلقليميـة املنـاظرة هلـا، مبـا يف ذلـك الفريـق           واملتعلقة بغسل األموال، أ   

 مبوجــب مماثلــة تتحملــهادرج دول أخــرى العقوبــات عــن طريــق تنفيــذ التزامــات وُتــ. باألمنــاط
الصكوك الدوليـة ذات الـصلة الـيت هـي أطـراف فيهـا،       مصادر أخرى للقانون الدويل، من قبيل  

  .االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النوويومنها على سبيل املثال 
  

 )ب(و ) أ (3 ةالفقر  -جيم   
ــالقرار     - 35 ــال بـ ــشأة عمـ ــة املنـ ــدم   1540الحظـــت اللجنـ ــري املقـ ــا األخـ ــذ تقريرهـ يف  منـ
 زيـادة ملحوظـة يف عـدد الـدول الـيت أبلغـت عـن اختاذهـا خطـوات لوضـع تـدابري                        2006 عام

حصر املـواد املتعلقـة بأسـلحة الـدمار الـشامل وتأمينـها       من أجل   هافعالة مالئمة ومواصلة تنفيذ   
ومع ذلـك، تظـل    .ماية املادية هلا خالل مراحل إنتاجها واستخدامها وختزينها ونقلهاوتوفري احل

  .نسبة الزيادة اإلمجالية منخفضة إذا ما قورنت مبجموع عدد الدول األعضاء
  

   ذات الصلةواداملاألسلحة النووية و  -  1  
نونيــة يــستند اإلطــار التنظيمــي الــذي تعتمــده كــل دولــة علــى حــدة إىل الــصكوك القا    - 36

الدولية واملبادئ التوجيهية واملعايري اليت ُوضعت علـى املـستوى الـدويل ملعاجلـة املـسائل املتـصلة                
ــا         ــة هل ــة املادي ــوفري احلماي ــها وت ــة وتأمين ــواد النووي ــة وحبــصر امل ــشار األســلحة النووي ــدم انت   .بع

لألسـلحة  وُتستخدم اتفاقات الضمانات الشاملة للتحقق مـن مـدى امتثـال الـدول غـري احلـائزة                  
النووية، اليت هي أطراف يف معاهدة عـدم انتـشار األسـلحة النوويـة، اللتزاماهتـا القانونيـة بعـدم                    
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وبالتـايل، فـإن الـدول      . استخدام مواد نووية يف صناعة أسلحة نووية أو أجهـزة نوويـة متفجـرة             
 ذلـك، جيـب     وباإلضـافة إىل  . على تتبع املـواد النوويـة     در  مطالبة بإنشاء نظام للحصر واملراقبة قا     

علــى الــدول األطــراف يف اتفاقيــة احلمايــة املاديــة للمــواد النوويــة تطبيــق تــدابري احلمايــة املاديــة   
 توصيات للـدول بـشأن      ردوت. النقل الدويل يف جمال   احملددة يف تلك االتفاقية على املواد النووية        

ــاء اســتخدامها ونقلــ   املتعلقــة بانظمهــا  ــة أثن ــة للمــواد النووي ــة املادي ــها، وحلماي ملرافــق اها وختزين
ــة      ــة النووي ــة للطاق ــة الدولي ــة الوكال ــة، يف وثيق ــة  ” ،INFCIRC/225/Rev.4النووي ــة املادي احلماي

  .“للمواد النووية واملرافق النووية
وختتلف األنظمة املعمول هبا يف الدول احلائزة لألسلحة النووية يف جمال احلصر وتـوفري                - 37

اختالفـا كـبريا عـن تلـك املعمـول هبـا يف             ذات الـصلة    واد  املـ يـة أو    لألسـلحة النوو  املادية  احلماية  
وأبـرم   .فقطالدول غري احلائزة لألسلحة النووية اليت تستخدم الطاقة النووية لألغراض السلمية 

نصف الدول األعـضاء تقريبـا، بـصفتها أطرافـا يف اتفاقـات الـضمانات، بروتوكـوالت الكميـة                   
اقـة الذريـة، الـيت تعلّـق مؤقتـا معظـم األحكـام املتـصلة بـالتحقق          الصغرية مع الوكالة الدولية للط 

وتكتـسي   .الواردة يف االتفاق، وبالتايل تقضي بوضع قواعد تنظيميـة دنيـا بـشأن املـواد النوويـة     
  .هذه العوامل أمهيتها يف سياق الفقرات التالية

هنــاك  دولــة مــن الــدول األعــضاء الــيت أبرمــت اتفاقــات الــضمانات، 168مــن ضــمن   - 38
 دولــة 94ف أيــضا يف اتفاقيـة احلمايـة املاديـة للمــواد النوويـة، وأنـشأت      اطـر هـي أ  دولـة  138

 96إضـافة إىل ذلـك، فمـن بـني     و .منها هيئة وطنية مسؤولة عن تنفيذ االلتزامـات ذات الـصلة  
دولــة تــشارك يف قاعــدة بيانــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة املتعلقــة باالجتــار غــري املــشروع 

  . دولة بذلك يف تقاريرها املقدمة إىل اللجنة73ملواد النووية، أفادت با
أن لــديها أبلغــت  دولــة 154تالحــظ اللجنــة أن بيانــات مجيــع الــدول،  خــالل ومــن   - 39

 دولة أن لـديها  49نما أفادت بي .حلصر إنتاج املواد النووية واستخدامها وختزينهاسارية تدابري 
ــى    ــات عل ــا ســارية لفــرض عقوب ــدابري أحكام ــهاكات تلــك الت ــة أن   . انت كمــا الحظــت اللجن

 دولـة أن    44حلصر نقـل املـواد النوويـة، بينمـا أبلغـت            سارية  دولة أفادت أن لديها تدابري       58
  .لديها أحكاما سارية تعاقب على انتهاكات تلك التدابري

السـتخدام  وترتبط التدابري التـشريعية لتـأمني املـواد النوويـة خـالل مراحـل اإلنتـاج أو ا                    - 40
 دولـة أبلغـت أن   62بيـد أن   .التخزين أو النقل ارتباطا وثيقا بأنظمة حـصر هـذه األصـناف    أو

 دولــة 91لــديها تــدابري لتــأمني إنتــاج املــواد النوويــة واســتخدامها وختزينــها، يف حــني أفــادت    
 دولــة أبلغــت أن 56والحظــت اللجنــة أن  .لتــأمني نقــل تلــك املــواد ســارية لــديها تــدابري  أن
ــى   قوا ــنص عل ــها ت ــادت      نين ــدابري، يف حــني أف ــك الت ــهاكات تل ــق بانت ــات تتعل ــة 82عقوب  دول
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إضـافة إىل ذلـك، أبلغـت     .عقوبات تتعلق بانتهاكات تدابري تـأمني النقـل  قوانينها تنص على  أن
طا ملـنح التـراخيص     و دولة أهنا تفرض شر    83دولة أن لديها هيئة تنظيمية وطنية، وأفادت         94

 لألفــراد الــذين يــستخدمون مــواد مرتبطــة باألنــشطة النوويــة، وأفــادت        للمرافــق النوويــة أو 
  .دولة أن لديها أحكاما سارية تعاقب على انتهاك االشتراطات املذكورة ملنح التراخيص 64
ــة الــيت تتناوهلــا الفقــر      - 41 ــذ الوطني ــدابري التنفي ــشأن ت ــرد تفاصــيل ب مــن ) ب(و ) أ (3 ةوت

، يف املـرفقني     ذات الـصلة   واداملـ  النوويـة ووسـائل إيـصاهلا و       منطوق القرار فيما يتعلق باألسـلحة     
  . باء - ألف واحلادي عشر - احلادي عشر

  
   ذات الصلةواداملاألسلحة الكيميائية و  -  2  

ــواد إىل       تطــورت ع  - 42 ــا مــن م ــصل هب ــا يت ــة وم ــذ يف جمــال األســلحة الكيميائي ــة التنفي ملي
تعلقـة باألسـلحة البيولوجيـة ومـا يتـصل هبـا مـن              ما، إذا ما قورنت حبالة تنفيذ املتطلبـات امل         حد

مــواد، وذلــك بــسبب تــوافر مزيــد مــن آليــات اإلبــالغ واملراقبــة مبوجــب اتفاقيــة األســلحة           
، يـسَّـرت األنـشطة املتعلقـة خبطـط عمـل منظمـة حظـر        2006أبريـل   /ومنذ نيـسان  . الكيميائية

، وحلقـات العمـل الـيت نظمهـا         األسلحة الكيميائية بشأن العاملية والتنفيـذ علـى الـصعيد الـوطين           
  .)5( التنفيذ املتبادل للواليات1540مكتب شؤون نزع السالح بشأن القرار 

ــلحة           - 43 ــل األس ــر صــريح لنق ــى حظ ــة عل ــلحة الكيميائي ــة األس ــنص اتفاقي ويف حــني ال ت
 دولــة أبلغــت أن لــديها تــدابري ســارية حلــصر نقــل املــواد   49الكيميائيــة، الحظــت اللجنــة أن  

 باألسلحة الكيميائية، اليت ميكن أن تستخدم يف تصميم أو تطوير أو إنتاج أو اسـتخدام                املتعلقة
 دولـة أن لـديها تـدابري سـارية لتـأمني      69األسلحة الكيميائية ووسائل إيصاهلا، يف حني أفادت        

 دولــة أن لــديها هيئــة 163والحظــت اللجنــة أيــضا أنــه يف حــني أن أبلغــت . نقــل تلــك املــواد
 دولة فقط أهنا تفرض شروطا ملـنح التـراخيص للمرافـق            73 الكيميائية، أفادت    وطنية لألسلحة 

  .أو األفراد الذين يستخدمون املواد ذات الصلة باألسلحة الكيميائية
وأفــادت نــسبة أقــل بقليــل مــن الــدول أن لــديها أحكامــا ســارية إلنفــاذ تــدابري حــصر     - 44

الـيت ميكـن أن تـستخدم يف تـصميم أو تطـوير أو          وتأمني نقل املواد املتعلقة باألسلحة الكيميائية       
إضافة إىل ذلـك، الحظـت اللجنـة أنـه          . إنتاج أو استخدام األسلحة الكيميائية ووسائل إيصاهلا      

__________ 
 دولـة إهنـا   124الكيميائيـة بـأن لـديها تـشريعا وطنيـا سـاريا، وقالـت         األسلحة حظر  دولة منظمة78أبلغت   )5(  

شأة رسـالة مـن املـدير العـام ملنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة إىل رئـيس اللجنـة املنـ                       .اعتمدت تدابري للتنفيذ  
  .2008يناير / كانون الثاين21، مؤرخة 1540بالقرار 



S/2008/493  
 

08-40976 15 
 

مـــن بـــني جممـــوع الـــدول الـــيت تفـــرض شـــروطا ملـــنح التـــراخيص للمرافـــق أو األفـــراد الـــذين  
  .ارية إلنفاذ تلك الشروط دولة فقط بأن لديها أحكاما س56يستخدمون تلك املواد، أبلغت 

وما زالت التدابري اليت أفادت الدول بأهنا تتخذها لتوفري احلماية املاديـة للمـواد املتعلقـة         - 45
باألسلحة الكيميائية يف املرافق وأثناء عمليات نقلها أقل بكثري من التدابري األخـرى املبلـغ عنـها          

 الــدول الــيت أبلغــت أن لــديها أنظمــة والحظــت اللجنــة أن مــن بــني. يف جمــايل احلــصر والتــأمني
 37سارية لتوفري احلمايـة املاديـة للمرافـق واملـواد الكيميائيـة وعمليـات نقلـها، والبـالغ عـددها                     

ــادت   ــة، أف ــدابري       27دول ــك الت ــهاكات تل ــى انت ــب عل ــارية تعاق ــا س ــديها أحكام ــة أن ل .  دول
سـارية إلجـراء عمليـات     دولة أبلغت أن لديها تـدابري  23والحظت اللجنة كذلك أنه من بني   

 دولــة أن لــديها 15التحقــق مــن مــدى موثوقيــة األفــراد الــذين يتنــاولون تلــك املــواد، أفــادت   
  .أحكاما سارية إلنفاذ تلك التدابري

فيمــا ) ب(و ) أ (3وتــرد تفاصــيل بــشأن تــدابري التنفيــذ الوطنيــة الــيت تتناوهلــا الفقــرة      - 46
 ألـف   -ا واملواد ذات الصلة، يف املرفقني الثاين عشر         يتعلق باألسلحة الكيميائية ووسائل إيصاهل    

  .  باء-والثاين عشر
  

  األسلحة البيولوجية واملواد ذات الصلة  -  3  
يرى عدد من البلدان أن التقدم السريع الـذي تـشهده صـناعة التكنولوجيـا البيولوجيـة                   - 47

حبـصر املـواد احلـساسة    وتنوعها علـى نطـاق العـامل قـد يـسهم يف تعقيـد هـذا اجملـال فيمـا يتعلـق                
املوجهــة إىل األغــراض املــشروعة وتأمينــها وتــوفري احلمايــة املاديــة هلــا مــع منــع اســتخدامها يف    

وقـد تتـضمن املـواد املتـصلة باألسـلحة البيولوجيـة، عوامـل مثـل الكائنـات                  . األغراض احملظـورة  
املتاحـة يف األسـواق   احلية القادرة على التكاثر، واملعدات والعمليات ذات االسـتخدام املـزدوج     

ــة   ــات اجملهري ــة        . ملعاجلــة الكائن ــواد املتعلق ــسألة حــصر امل ــاول م ــه ميكــن تن ــة أن وتالحــظ اللجن
باألســلحة البيولوجيــة يف التــشريع الــوطين بطريقــة خمتلفــة عــن حــصر املــواد املتعلقــة باألســلحة   

ها وختزينـها بكميـات   الكيميائية واملواد املتعلقة باألسلحة النووية اليت جيري إنتاجهـا واسـتخدام        
  .حمددة قابلة للقياس

وأبلغ عدد من البلدان أنه، فضال عن املـواد الُتـكـسينية، فـإن تـدابري حـصر املـواد ذات                  - 48
الصلة باألسلحة البيولوجية تركـز يف املقـام األول علـى االحتفـاظ بـسجالت املخـزون املتعلقـة                   

لـيت تتميـز أيـضاً بـدورها يف التـسبب يف      باستخدام وإنتاج وحيازة تلك األنـواع مـن العوامـل، ا       
 دولـة   66وتالحظ اللجنة مـن البيانـات املتاحـة للـدول أن            . أمراض لإلنسان واحليوان والنبات   

قد اعتمدت تشريعات وأنظمة تتعلق بالتراخيص باستخدام وإنتـاج وحيـازة املـواد ذات الـصلة                
إضـافة  . ناعة والـصحة العامـة  باألسلحة البيولوجية كأنشطة مسموح هبا ألغراض التجارة والص  
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 دولة مبوجب قوانني منفصلة أنشطة اهلندسـة الوراثيـة املتعلقـة بـاملواد ذات          37إىل ذلك، تنظم    
  .الصلة باألسلحة البيولوجية

وأبلغ عدد من الدول أن وكاالت الصحة العامة و الـصحة البيطريـة ومراقبـة النباتـات                   - 49
ومـع  . إدارة الضوابط والتدابري املذكورة أعـاله أو إنفاذهـا        ومحاية البيئة أو أي منها تتوىل مهام        

ذلك، تالحظ اللجنة أن من بني الدول الـيت أبلغـت أن لـديها أحكامـا تتعلـق مبـنح التـراخيص،                
  . دولة أن لديها أحكاما سارية إلنفاذها بعقوبات جنائية أو إدارية46أفادت 

 أبلغت أن لديها تـدابري لتـأمني املـواد          والحظت اللجنة زيادة كبرية يف عدد الدول اليت         - 50
والحظـت اللجنـة مـن البيانـات     . ذات الصلة باألسلحة البيولوجية وتوفري احلماية املاديـة لنقلـها    

 دولــة أبلغــت أن لــديها تــدابري ســارية حلــصر املــواد املتعلقــة 38املتاحــة بــشأن مجيــع الــدول أن 
ويف . ا تـدابري سـارية لتـأمني تلـك املـواد           دولـة أن لـديه     53باألسلحة البيولوجية، بينما أبلغـت      

حني أن ذلك قد يدل على زيـادة وعـي الـدول بـاخلطر الـذي يهـدد الـسالمة يف حالـة تـسرب                         
 دولــة فقــط 25املــواد ذات الــصلة باألســلحة البيولوجيــة بــصورة عرضــية، تالحــظ اللجنــة أن  

األفـراد العـاملني يف     أبلغت أن لديها تدابري سارية إلجراء عمليـات التحقـق مـن مـدى موثوقيـة                 
  .جمال املواد احلساسة

وأفادت نسبة أقل مـن الـدول أن لـديها أحكامـا تـنص علـى عقوبـات جنائيـة وإداريـة                        - 51
  .إلنفاذ تدابري حصر املواد ذات الصلة باألسلحة البيولوجية وتأمينها

فيمــا ) ب(و ) أ (3وتــرد تفاصــيل بــشأن تــدابري التنفيــذ الوطنيــة الــيت تتناوهلــا الفقــرة      - 52
 -يتعلق باألسلحة البيولوجيـة ووسـائل إيـصاهلا واملـواد ذات الـصلة، يف املـرفقني الثالـث عـشر                     

  .  باء-ألف والثالث عشر
  

  )د(و ) ج (3الفقرة   -دال   
أبلغ عدد مـن الـدول أن الـسلع والتكنولوجيـات واخلـدمات الـيت هلـا تطبيقـات جتاريـة                       - 53

يقات عسكرية حمتملـة ذات صـلة بأسـلحة الـدمار الـشامل             بالدرجة األوىل، ولكن هلا أيضا تطب     
، تنـدرج يف إطـار مهمـة الـسلطات نفـسها املـسؤولة       )أي األصناف ذات االسـتخدام املـزدوج   (

والحظت اللجنة أنـه مقارنـة بالنتـائج الـيت خلـصت إليهـا يف                .عن التجارة الدولية يف كل دولة     
اختــذت تــدابري ترمــي إىل حتــسني  ، حــدثت زيــادة ملحوظــة يف عــدد الــدول الــيت   2006عــام 

ومـع ذلـك، أُقــرَّ بـأن سـن التـشريعات واألنظمـة ال يكفـي يف حـد                     .ضوابط احلدود والتصدير  
ومثة حاجة أيضا إىل وضع إجراءات إنفاذ حمليـة فعالـة، وقـوائم مراقبـة موثوقـة لألصـناف              .ذاته

فعــال للمــسؤولني عــن ذات االســتخدام املــزدوج، وتــدابري مالئمــة للتنفيــذ واإلنفــاذ، وتــدريب 
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أكّـد جملـس األمـن مـن جديـد أن        ) 2008 (1810ويف القـرار     .اإلنفاذ، وتبادل للمعلومـات   
منع انتشار األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجيـة ينبغـي أال يعـوق التعـاون الـدويل يف جمـال                

ــه ينبغــي يف الوقــت      ــسلمية، وأن ــا لألغــراض ال نفــسه أال تــسخري املــواد واملعــدات والتكنولوجي
   .تستغل أهداف االستعمال السلمي كغطاء لالنتشار

ويرد عدد الدول اليت أفادت أن لديها ضوابط لكل نوع مـن أنـواع األسـلحة املـذكورة         - 54
، يف  2006ووسائل إيصاهلا واملواد ذات الصلة، مقارنة بعدد الدول اليت أبلغـت بـذلك يف عـام                 

  . ألف وباء- ألف وباء، والسادس عشر -مس عشر  ألف وباء، واخلا-املرفقات الرابع عشر 
  

  تدابري مراقبة احلدود ملنع انتشار أسلحة الدمار الشامل  -  1  
مـن  ) ج (3ن التزام وضع نظم املراقبة احلدودية، على النحو املـبني يف الفقـرة    ألنظرا  و - 55

ارك، فـإن   هامة فيمـا يتعلـق بـدور إدارات اجلمـ         مسائل  ، يثري   )2004 (1540منطوق القرار   
عددا من الـدول أفـاد أن دوائـر اجلمـارك تـسهم اآلن يف إجنـاز سياسـات وطنيـة هامـة أخـرى،                         

أيـدي اجلهـات مـن    وقوعها يف مثل االستجابة خلطر انتشار أسلحة الدمار الشامل، مبا يف ذلك          
طــر انتــشار أســلحة الــدمار الــشامل واحتمــال خلكــثري مــن الــدول اســتجاب وقــد . غــري الــدول
 أيــدي جهــات مــن غــري الــدول باســتخدام نفــس املبــادئ الــيت تطبقهــا حاليــا علــى    وقوعهــا يف
وتــشمل هــذه املبــادئ تــسجيل معلومــات دقيقــة بالوســائل االلكترونيــة قبــل حتميــل . الــواردات

املواد بغرض الشحن؛ وتقييم اخلطر من خالل التقييم االستخبارايت لكل املعلومات مـن خـالل               
تقدمــة وخــربة مــوظفي اجلمــارك علــى حــد ســواء؛ وفحــص        االســتعانة بــنظم احلواســيب امل  

ــشحن ــا    اتال ــارك أهن ــرى اجلم ــيت ت ــشكوك،  ال ــثرية لل ــدخل    م ــدم الت ــا ع ــتعانة بتكنولوجي  باالس
بإجراء تفتيش مادي للشحنة حسب االقتضاء؛ واختـاذ ترتيبـات طوعيـة مـع قطـاع األعمـال            أو

. حــسب الــضرورة ظمــة  لتــشجيع االمتثــال، علــى أن ُتــدعم هــذه الترتيبــات بتــشريعات وأن      
ــة معلومــات عــن التــدابري املتعلقــة بالقــدرات     نتــضمتوبالتــايل،   املــصفوفات الــيت أعــدهتا اللجن

 باملراقبة املناسبة ملنع تـدفق املـواد ذات         صتالتشريعية وقدرات اإلنفاذ اليت متلكها الدول فيما خي       
لبيانـات الـواردة مـن     ابنـاء علـى  وحددت اللجنـة،  . الصلة بأسلحة الدمار الشامل عرب حدودها   

 .أو مجركية/ دولة منها وضعت نظم مراقبة حدودية و114مجيع الدول، أن 

وبـــالنظر إىل الطبيعـــة التقنيـــة للمـــواد املتـــصلة بتطـــوير األســـلحة النوويـــة والكيميائيـــة   - 56
 تقـدمي الـدعم   ، فإن من األمهية مبكـان والبيولوجية، واليت كثريا ما تكون ذات استخدام مزدوج    

وقد يـشمل هـذا الـدعم معـدات متخصـصة للكـشف، مثـل               . ين إىل سلطات مراقبة احلدود    التق
بنــاء علــى و. ماســحات اإلشــعاعات، أو التــدريب علــى متييــز الــسلع، أو تــوفري اخلــربة التقنيــة   
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ــدول       ا ــادة كــبرية يف عــدد ال ــة حــدوث زي ــدول اكتــشفت اللجن ــع ال ــواردة مــن مجي لبيانــات ال
 .ت الدعم التقين إىل سلطات احلدود التابعة هلااليت أفادت أهنا قدم) دولة 86(

ــادرات       - 57 وتــصديا لألخطــار اإلرهابيــة احملتملــة، اختــذ العديــد مــن ســلطات اجلمــارك مب
لـزم إحـدى هـذه املبـادرات الـيت أُبلغـت عنـها              ُتو. لتحسني األمن يف سلسلة اإلمدادات الدوليـة      

كـاب واحلمولـة قبـل حتميـل احلاويـات          الرعـن   اللجنة شركات النقـل بتـوفري بيانـات إلكترونيـة           
ــشترط علــى شــركات الــشحن اجلــوي تقــدمي املعلومــات       ــأربع وعــشرين ســاعة، وت ــة ب البحري

اخلطـورة  الـشديدة    الـشحنات    اختيـار وميكن ذلك سلطات اجلمارك من      . الالزمة لدى املغادرة  
إلمــدادات وتــوفر معظــم املبــادرات املتعلقــة بــأمن سلــسلة ا .نظــم االســتهداف اآليلباســتخدام 

 ،نقـل البـضائع الـصاحلة للنقـل واملوافـق عليهـا مـسبقا عـرب احلـدود                 من أجل اإلسراع يف     الدعم  
شركات لـ  تابعـة والـشحنات ال  . والتحقق من مدى االمتثال لقواعد التجـارة بعيـدا عـن احلـدود            

 هاختليـص يـتم   شـركات نقـل معتمـدة باسـتخدام سـائقني مـسجلني             والـيت تتـوىل نقلـها        ،معتمدة
 .وبثقة أكرب، مع خفض تكلفة االمتثالسرعة ب

كـثريا مـن الـدول تـؤمن        فحص التقارير الوطنية املقدمة إىل اللجنة أن        يتبني من    هبيد أن  - 58
األنـشطة املـشروعة الـيت جتـري عـرب احلـدود،         باسـتغالل   جهـات مـن غـري الـدول         باحتمال قيـام    

ل اختـذت عـدة حكومـات يف        وبالفعـ . سيما يف منـاطق التجـارة احلـرة أو يف أراض مـشاهبة             وال
راقبـة  ملالبلدان اليت لديها مراكز رائدة للشحن العابر خطوات إلقامة اهلياكل األساسية املالئمـة              

احلدود والصادرات، وهي تؤكد أن تدابري املراقبة املذكورة قد عززت مركزهـا كـدول رائـدة                
 .يف جمال تيسري التجارة

  
 تدابري مراقبة الصادرات  -  2  

، إىل )2004 (1540ا مــا حتتــاج الــدول، يف معــرض تطبيــق متطلبــات القــرار  كــثري - 59
التمييز بني االجتار غري املشروع بأسلحة الـدمار الـشامل، ووسـائل إيـصاهلا ومـا يتـصل هبـا مـن              

والتـــدابري الفعالـــة ملراقبـــة . مـــواد، وبـــني التـــدفق املـــشروع للمـــواد ذات االســـتخدام املـــزدوج
كمـا أن تنفيـذ تـدابري املراقبـة املـذكورة           . لتجارة املـشروعة واآلمنـة    الصادرات من شأهنا تيسري ا    

ميكن أن يقلل أيضا من احتمال قيام جهات من غري الدول بـسرقة تلـك املـواد أو حتويـل خـط                      
 .سريها أو اقتنائها على حنو غري مشروع

  
 الترخيص )أ(  

ل تعزيـز أمنـها الـوطين    أفاد عدد من الدول أهنا تعمل على تنفيذ تدابري ترخيص من أج       - 60
وتالحـظ اللجنـة    . شجع التجـارة املـشروعة    تـ  بطـرق وسياستها اخلارجية ومصاحلها االقتـصادية      
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 تنفيــذ إجــراءات مــن أجــلدول خطــوات هامــة كــبري مــن الــ د اختــذ عــد2006أنــه منــذ عــام 
تــصدير املــواد املتــصلة باألســلحة النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة       يف مــا يتعلــق ب التــرخيص 

ات هيئـ  أو إعـادة شـحنها أو إعـادة تـصديرها أو اسـتريادها، مبـا يف ذلـك إنـشاء                      العابرنقلها   أو
وباإلضـافة  . وطنية خمتصة بالترخيص وعمليات مشتركة بني احلكومات الستعراض التـراخيص         

 دولة أفادت أن لديها أحكامـا للتـرخيص بـشأن املـواد النوويـة          76إىل ذلك تالحظ اللجنة أن      
 دولـة أن لـديها أحكامـا للتـرخيص بـشأن املـواد              77ا من مـواد، يف حـني أفـادت          وما يتصل هب  

 دولة أن لديها أحكاما للترخيص بـشأن املـواد          71الكيميائية وما يتصل هبا من مواد، وأفادت        
 .املتصلة باألسلحة البيولوجية

غـري   تنطـوي علـى اسـتخدامات هنائيـة       وبالنظر إىل أن الفشل يف وقـف املعـامالت الـيت              - 61
 1540 يؤدي إىل تقويض السياسة العامـة للـدول يف جمـال التـرخيص وأهـداف القـرار                    ةمناسب

 النهائيني باعتبارها جانبا أساسـيا مـن        خدمني دولة أجرت تقييمات للمست    61، فإن   )2004(
 دولـة نظـم مراقبـة    54وبـنفس الطريقـة وضـعت      . جوانب عملية مراقبة الصادرات اليت تنفذها     

درجة يف قوائم املراقبة، واليت ميكنها مـع ذلـك أن تفيـد يف بـرامج أسـلحة الـدمار                    لمواد غري امل  ل
 دولــة 61واختــذت . بــدءالــيت هــي يف مرحلــة الربامج الــالــشامل ووســائل إيــصاهلا، وال ســيما  

 دولـة أخـرى نظـم       54خطوات لتنفيذ عمليـات تتعلـق باملـستخدمني النـهائيني، كمـا وضـعت               
لى مواد من قبيل معدات االختبار العادية، واملعدات اآللية غـري           مراقبة جامعة ميكن أن تنطبق ع     

اخلاضــعة للمراقبــة، وأصــناف معينــة مــن الفــوالذ، واملكونــات االلكترونيــة الواســعة االنتــشار،    
 النـهائي احملتمـل لتلـك البـضائع أو          خدام النهائي أو االست   خدموذلك بسبب الشواغل إزاء املست    

 .اخلدمات أو التكنولوجيا
  

 تتدابري املراقبة املتصلة بالتكنولوجيا )ب(  

 أو “اســتحداث” الالزمــة لـــ  تازداد خــالل الــسنوات األخــرية تــوافر التكنولوجيــا      - 62
 املواد املتصلة بأسلحة الدمار الشامل ألسباب عديدة من بينـها عوملـة    “استخدام” أو   “إنتاج”

ــسلكية وال    ــة واملؤســسات، وحتــسن االتــصاالت ال ــساع نطــاق  الســلكية، واألعمــال التجاري ات
وتـشكل زيـادة فـرص احلـصول علـى هـذه         .  شبكة اإلنترنت، وسـهولة الـسفر الـدويل        استعمال

راقبـة الـصادرات، الـيت عـادة مـا تطبقهـا الـدول              احلاليـة مل  لـنظم   ل االتكنولوجيا اهلامة حتـديا كـبري     
مهـا الـسابقة   وقد كيفت عـدة دول نظ . على أساس تدفقات املواد عرب احلدود الوطنية احلقيقية       

بغــرض تنفيــذ سياســات وممارســات فريــدة يف نوعهــا تكفــل فعاليــة إدارة وإنفــاذ تــدابري مراقبــة  
 .تدفق التكنولوجيا
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 :تتبع اللجنـة علـى األقـل ثالثـة مؤشـرات تـبني كيفيـة قيـام الـدول هبـذه التكييفـات           تو - 63

بـة؛ وإدراج عمليـات     ع، يف قوائم األصناف اخلاضـعة للمراق      سلإدراج التكنولوجيا، فضال عن ال    
 عمليــات تــدفقالنقــل غــري امللمــوس للتكنولوجيــا يف نظمهــا اخلاصــة باملراقبــة؛ وتــدابري مراقبــة   

وقـد  ).  تـصدير  الـيت تعتـرب عمليـات     (املعلومات إىل الرعايا األجانب ضمن نطاق حدود الدولة         
غــت عــن  دولــة أبل62أن إىل  ،مجيــع الــدولالــواردة مــن بيانــات بنــاء علــى ال ،اللجنــةخلــصت 

لديها تـدابري ضـمن     أن   دولة   46إدراج التكنولوجيا يف قوائم املواد اخلاضعة للمراقبة؛ وأفادت         
ــدى       ــا؛ ول ــل التكنولوجي ــات نق ــشمل عملي ــة ت ــا للمراقب ــدفق    18نظمه ــة ت ــدابري ملراقب ــة ت  دول

بيـد أن اللجنـة تالحـظ أيـضا أن عـددا أقـل بكـثري مـن الـدول             . املعلومات إىل الرعايا األجانـب    
 .منتهكي هذه التدابريعاقبة دت أن لديها أحكاما ملأفا

  
 لتصديراخيص اتتجاوز تراليت تدابري املراقبة املتصلة جبوانب املعامالت التجارية  )ج(  

أفــادت بعــض الــدول أهنــا ال تنــتج مــواد متــصلة بأســلحة الــدمار الــشامل أو بوســائل      - 64
ا العـابر أو إعـادة شـحنها أو إعـادة تـصديرها           غري أن مراقبة استرياد هذه املواد أو نقله       . إيصاهلا

 وحيـد مـن الفـرص    ،يشكل إسهاما هاما يف جهود عدم االنتـشار املبذولـة علـى الـصعيد الـدويل          
 .املتاحة أمام اجلهات من غري الدول الستغالل أراضي تلك الدول ألغراض االنتشار

ع يف  سللية لكـي ال تبقـى الـ       عمليات النقل العابر الدو   تراقب  وأفاد عدد من الدول أهنا        - 65
 البيانـات   بنـاء علـى   و.  خيالف املوانع والقيود، مبا فيها لوائح االسترياد       على حنو بلد املرور العابر    

 دولـة أفـادت أن لـديها تـدابري ملراقبـة الـسلع            80الواردة من مجيع الدول، الحظـت اللجنـة أن          
أحكاما للمعاقبة علـى انتـهاكات    دولة أفادت أن لديها     49والحظت اللجنة أيضا أن     . العابرة

 .إجراءات املرور العابر

ــاد شــحنها، وهــو           - 66 ــيت يع ــسلع ال ــسألة ال ــاجل م ــا تع ــدول كــذلك أهن ــن ال ــاد عــدد م وأف
 علـى تغـيري وسـيلة النقـل         سلعخيتلف قليال عن املرور العابر، حيـث تنطـوي إعـادة شـحن الـ               ما

 دولــة 62الــدول، الحظــت اللجنــة أن البيانــات الــواردة مــن مجيــع بنــاء علــى  و.أثنــاء الرحلــة
 دولـة   35والحظـت اللجنـة أيـضا أن        . أفادت أن لديها تـدابري ملراقبـة عمليـات إعـادة الـشحن            

 .أفادت أن لديها أحكاما للمعاقبة على انتهاكات إجراءات إعادة الشحن

. ها الـيت تـستورد مؤقتـا ويعـاد تـصدير          سلعوتنطبق تدابري مراقبة إعادة التصدير على الـ         - 67
ع الـيت يعـاد تـصديرها نفـس         سلالـ خبـصوص   تبـع   ُتواهلدف الذي تسعى الـدول لتحقيقـه هـو أن           

 دولـة أن لـديها      72وأفـادت   . ع األخرى احملظورة  سلاإلجراءات اليت اعتمدهتا الدول بالنسبة لل     
 دولـة أن لـديها أحكامـا للمعاقبـة          44وإضـافة إىل ذلـك أفـادت        . تدابري ملراقبـة إعـادة التـصدير      
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والحظـت اللجنـة أن هـذا العـدد يقـل مبقـدار الثلـث               . تهاكات إجراءات إعادة التـصدير    على ان 
 .تقريبا عن عدد الدول اليت أفادت أن لديها تدابري ملراقبة الصادرات

 دول لــديها 104 تالحــظ اللجنــة أنالبيانــات الــواردة مــن مجيــع الــدول، بنــاء علــى و  - 68
 دولــة أفــادت أن 75غــري أن . نتــشارتتعلــق باال شــواغل تــدابري ملراقبــة اســترياد املــواد الــيت تــثري

 .لديها أحكاما للمعاقبة على انتهاكات إجراءات التصدير

ثالثون دولة اللجنـة أهنـا متلـك القـدرة علـى تطبيـق نظـم املراقبـة علـى أنـشطة                      بلغت  وأ  - 69
 .ملواطن االذي يوجد فيهكان امل النشاط أو الذي يتم فيهكان املمواطنيها بغض النظر عن 

يف ويعترب عدد من الدول أن أنشطة الـسماسرة ميكـن أن تنطـوي علـى أخطـار خاصـة          - 70
هنـم  أانتشار أسلحة الدمار الشامل بوقوعها يف أيدي جهات من غـري الـدول، حيـث                ما يتعلق ب  

يتــصرفون، مــن وجهــة نظــر مراقبــة التــصدير، كــوكالء جلهــات أخــرى يف عمليــات التفــاوض   
شتريات أو مبيعــات أو عمليــات نقــل ســلع أو خــدمات مقابــل رســوم   ترتيــب عقــود أو مــ  أو
وميكـن أن يعمـل الـسماسرة انطالقـا مـن عـدة بلـدان،               . عموالت أو غريها مـن االعتبـارات       أو

 ميكـن أال تنتبـه إليهـا       الـدول    فـإن ن أنـشطتهم تتجـاوز احلـدود،        أل اويف مجيع أحناء العامل، ونظر    
ن لـديها تـدابري ملراقبـة السمـسرة فيمـا يتعلـق بأسـلحة         دولـة أ 58وأفـادت  . تقوم بتنظيمها  الو

الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا ومـا يتـصل هبـا مـن مـواد، أو االجتـار هبـذه األسـلحة والوسـائل            
 .واملواد، أو التفاوض بشأهنا أو املساعدة بطرق أخرى على بيعها

  
 تدابري املراقبة املتصلة بوسائل اإليصال )د(  

 ةق املشار إليها آنفا تدابري التنفيذ على الـصعيد الـوطين الـيت تناولتـها الفقـر           ترد يف املراف   - 71
 مبراقبة احلدود والصادرات، فيما خيـص وسـائل اإليـصال ومـا يتـصل هبـا         ةاملتعلق) د(و  ) ج (3

ن عدد الدول اليت لديها تـدابري مراقبـة مـن           فإالبيانات املصنفة يف املرافق     استنادا إىل   و. من مواد 
توجد تشريعات إطاريـة فيمـا ال يقـل عـن     : وع يف جماالت األسلحة الثالثة هو كما يلي  هذا الن 

ومل يطـرأ حتـسن     .  دولـة  40 دولة، وُتفرض عقوبات مدنيـة أو جنائيـة فيمـا ال يزيـد علـى                 59
وكذلك نفـذت الـدول األعـضاء األهـداف املبينـة يف          . 2006 منذ عام    األرقامكبري على هذه    

 مثل مدونة سلوك الهـاي لقواعـد الـسلوك ملنـع            اسطة ترتيبات أخرى  ، بو )د(و  ) ج (3 ةالفقر
 .  إليهاأهنا انضمت دولة عضوا 124انتشار القذائف التسيارية، اليت أفادت 

  
 تدابري املراقبة املتصلة بالنقل واخلدمات املالية من أجل املعامالت التجارية )هـ(  

ت تــدابري ضــد متويــل املعــامالت غــري لجنــة أن عــدد الــدول األعــضاء الــيت اختــذيتــبني ل  - 72
املشروعة ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل قد ازداد ضمن الدول اليت قدمت تقـارير يف عـام                 
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مراقبـة متويـل هـذه األنـشطة، ال سـيما فيمـا يتعلـق               طا مـن أمنـاط       دولة من  29ومتارس  . 2006
لـدول الـيت اختـذت تـدابري        وازداد بشكل كـبري عـدد ا      . بتشريعاهتا الرامية إىل التصدي لإلرهاب    

، إال أن 2006 نتـائج عـام   معضد توفري خدمات النقل هلذه املعامالت غري املشروعة باملقارنة  
 تـدابري   بطريقـة أو أخـرى     ثالث وعشرون دولة     تنفذو. هذا العدد ال يزال منخفضا بصفة عامة      

 . املراقبة ذات الصلة خبدمات النقل
  

 ملراقبةقوائم ا: 6و ) د (3 تانالفقر )و(  

 بأمهيــة اســتعمال قــوائم املراقبــة ،6و ) د (3أقــر جملــس األمــن، يف كــل مــن الفقــرتني    - 73
ويف عــام . الوطنيــة ذات الــصلة مبنــع االنتــشار لــدى تنفيــذ تــدابري مراقبــة احلــدود والــصادرات   

وباملقارنـة مـع    .  دولة أن لديها قوائم باملواد ذات الصلة اخلاضعة للمراقبة         52، أفادت   2006
 . دولة لديها قوائم مراقبة من هذا القبيل67ذلك، تشري البيانات املتاحة حاليا إىل أن 

وأفاد عدد من الدول، بعـد أن وضـعت قوائمهـا الـيت تـضم الـسلع اخلاضـعة للمراقبـة،                       - 74
البيانـات الـواردة    بناء على   و.  استكمال تلك القوائم على أساس منتظم      ترى من الضروري  أهنا  

.  دولــة أفــادت أهنــا اســتكملت قــوائم املراقبــة لــديها53ل، تالحــظ اللجنــة أن مــن مجيــع الــدو
بإمكاهنـا إنفـاذ    تصدير أسلحة الدمار الشامل أو الـيت         لديها نظم   اليت عدد الدول وباإلضافة إىل   

 الفرصـة سـاحنة   أسلحة الدمار الشامل، فإنه واضح أنراقبة مل، لكنها تفتقر إىل قوائم  هذه النظم 
 تنفيذ تدابري أكثـر مالءمـة وفعاليـة ملراقبـة           من أجل من الدول الختاذ خطوات هامة      أمام العديد   
 .الصادرات

  
 االتصال بقطاع الصناعة واجلمهور   )ز(  

لني شتغ الــشركات واألفــراد املــ  إذكــاء وعــي تــساعد بــرامج االتــصال الفعالــة علــى       - 75
ــة  بالتجــارة واجلامعــات ومراكــز البحــث والتطــوير مبــسؤولياهتم يف إطــ    ــوطين ملراقب ار النظــام ال

 أيـضا الـسعي يف إطـار   وينبغـي   . الصادرات، مبا يف ذلـك فـرض العقوبـات يف حـاالت االنتـهاك             
 تعزيز ممارسات االمتثال الـداخلي الـيت تـدمج عمليـات التحقـق مـن طـرف                  إىلجهود االتصال   

أشـار   الـيت    ،ق القل مصدرات النهائية   خدامني النهائيني واالست  خدمقطاع الصناعة بالنسبة للمست   
 .دول يف تقاريرهاال إليها عدد من

ومن شأن إقامة عالقة قوية مع قطاع الـصناعة، إىل جانـب حتـسني االسـتخبارات، أن                   - 76
املـشبوهة  التصرفات  وب“ اعرف عميلك ”مراعاة مبدأ   يف قطاع الصناعة بضرورة      الوعي   ايعمق

 على إبـالغ مـوظفي إنفـاذ القـانون         وميكن أن حيمل ذلك ممثلي قطاع الصناعة      . يف جمال الشراء  
وقد ثبت أن هذه املعلومـات تـساعد بـشكل حاسـم علـى إنفـاذ تـدابري مراقبـة                    . بتلك الشواغل 
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 أهنـا بـذلت بعـض اجلهـود         أربـع وسـبعون دولـة     وأفـادت   . احلدود والـصادرات علـى حنـو فعـال        
ت جهـودا   دولـة أهنـا بـذل   60لالتصال بقطاع الصناعة بـشأن هـذه املواضـيع، يف حـني أفـادت       

ضرورة اإلسـهام يف عمـل احلكومـات الرامـي إىل منـع انتـشار أسـلحة                 بـ  اجلمهـور    عالممماثلة إل 
ــصاهلا    ــشامل، ووســائل إي ــدمار ال ــال ــصلة واد وامل ــا يف أيــدي جهــات مــن غــري   ذات ال ووقوعه

  .الدول

  اخلرباتتبادل   - خامسا 
مجيـع  علـى   ت  التزامـا علـى   ) 2004 (1540 من القـرار     3 إىل   1من  الفقرات  تنص    - 77

اللجنـة   وتقـر  .مـن أنـشطة عـدم االنتـشار    بشأن طائفة واسـعة     الدول األعضاء يف األمم املتحدة      
اخلاصـة لتنفيـذ التزاماهتـا مبقتـضى        هنجها  بأن الدول قد وضعت، أو ستضع، منفردة أو جمتمعة،          

داد مــصفوفة وتتقيــد اللجنــة هبــذا االلتــزام أثنــاء النظــر يف التقــارير الوطنيــة ويف إعــ . هــذا القــرار
  . بيانات لكل دولة

ــدعو نفــسه، الوقــت ويف  - 78 ــرارجملــس األمــن يف   ي ــة) 2006 (1673 الق  أن إىل اللجن
ــدول مــع تستكــشف ــة واملنظمــات ال ــة الدولي ــة ودون واإلقليمي ــادل ســبل اإلقليمي  اخلــربات تب
 امجالـرب  تـوافر  ومـدى ) 2004 (1540 القـرار  يغطيهـا  الـيت  اجملـاالت  يف املـستفادة  والدروس

 1810القـــرار مـــن ) د (11الفقـــرة يف و. )2004( 1540 القـــرار تنفيـــذ تيـــسر قـــد الـــيت
اللجنـــة علـــى أن تعمـــل بنـــشاط مـــع الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة  يـــشجع اجمللـــس ) 2008(

ــز     ــى تعزي ــصلة عل ــة ذات ال ــة ودون اإلقليمي ــادل واإلقليمي ــستفادة يف   تب ــدروس امل اخلــربات وال
واالتصال بغرض معرفة مدى تـوافر بـرامج مـن          ) 2004 (1540غطيها القرار   ياجملاالت اليت   

  ). 2004 (1540تنفيذ القرار أن تيسر شأهنا 
 1540 القـرار  تنفيذ اخلرباتاملتعلقة بتبادل    ناجعةالو فعالةال مارساتامل حتديد ويعزز  - 79

 ىعلـ  التركيـز  خـالل  مـن  للـدول،  وميكن. الدول تتخذها اليت التدابرينوعية   وحيسن) 2004(
الـسياسات األكثـر فعاليـة      وستحصل  . اخلسائر وجتنب املوارد على احلفاظ املالئمة، املمارسات

كمـا حيتمـل   الـدول،  الالزمـة يف معظـم   قـدرات  المزيد من الدعم الدويل الـضروري لبنـاء   على  
  . عليه تنفيذ القراريتوقف الدعم احمللي، الذي أن حتصل على أيضاً 
إىل تواجهها اللجنـة يف مـساعدة الـدول األعـضاء الـيت تـسعى             ومن بني التحديات اليت       - 80

لعمليـات صـارمة   خـضع  من املمارسات  أن عددا قليال جدا     اخلربات والدروس املستفادة    تبادل  
 “أفـــضل”علـــى حقـــا للتحليـــل واالختبـــار وبنـــاء توافـــق اآلراء ميكـــن مـــن خالهلـــا التعـــرف   

  .مارساتامل
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باملوضـوع ميكـن للـدول    ذات صلة نة قائمة بأمثلة    اخلربات، أعدت اللج  تبادل  تيسري  لو  - 81
واسـتخدمت اللجنـة عنـد جتميـع القائمـة بعـض املعـايري            . 1540الرجوع إليها يف تنفيذ القرار      

وفائـدة  أمهيـة  كون أكثر تميكن أن اليت األمثلة لتقتصر على بغرض تقليص قائمة األمثلة احملتملة  
علـى األقـل    مـشكلة مـشتركة واحـدة       ثلـة تتنـاول      أم ‛1’القائمة  وتشمل  . يف تنفيذ ذلك القرار   

 وأمثلـة تقـر إحـدى       ‛2 ’؛)2004 (1540تتعلق بتنفيذ التزام واحد أو أكثر مبوجب القـرار          
مــن كــبري  وأمثلــة اعتمــدها عــدد ‛3 ’تــها؛ أو فعاليهتــاكفاءبثبــوت اجلهــات الدوليــة املــسؤولة 

حمتملـة، أوهلـا املنظمـات الدوليـة        واستعانت اللجنـة يف جتميعهـا للقائمـة بثالثـة مـصادر             . الدول
ذكرهــا يف التقــارير ورد ، وثانيهــا اهليئــات الدوليــة األخــرى الــيت  1540املــذكورة يف القــرار 

الوطنيــة للــدول، وأخــرياً اعتمــدت اللجنــة علــى خربهتــا اخلاصــة يف إعــداد املــصفوفات جلميــع    
وقـد وضـع كـثري     . ئمـة حلصول على مصادر حمتملـة إضـافية لتبـادل اخلـربة املال           من أجل ا  الدول  

اخلـربات  ا ملـسألة تبـادل   من هذه اهليئات قـوانني أو بـرامج أو ممارسـات منوذجيـة تـشكل أساسـ        
ــوارد ــر ةالـ ــذا التقريـ ــرد .  يف هـ ــة  وتـ ــات املتعلقـ ــة املمارسـ ــادل جمموعـ ــربات يف بتبـ ــق اخلـ املرفـ
  . عشر السابع

أي مـن   رارهـا بـ   عـدم إق  تركيـز اللجنـة علـى       : يـستحقان الـذكر، مهـا     توضيحان  وهناك    - 82
يف جهودهـا الراميـة     ا توفرهـا كخدمـة للـدول األعـضاء          املواد املبينة يف املرفق السابع عشر، وإمن      

املرفـق ال يـشكل قائمـة حـصرية         فـإن   وباإلضافة إىل هذا،    ). 2004 (1540 تنفيذ القرار إىل  
ة مــن تتطلــع إىل مــا ســتقدمه أي دولــة عــضو أو هيئــة حكوميــة دوليــكمــا أن اللجنــة باألمثلــة، 

  . إضافات أو تغيريات أو إلغاءات
  

  الدروس املستفادة 
اسـتخالص   يف بـدأت  ،)2004 (1540 القـرار  لتنفيـذ  اللجنـة  اسـتعراض  من كجزء  - 83
 مـن  كـثري  سـياق ضـمن    القـرار  ذنفَّـ ي أن هـو  الـدروس هـذه    أولو. “املستفادة الدروس” بعض

. القـرار  هاعتمـاد  قبـل  القائمـة  ملمارسـات وا واملعـايري  واللـوائح  والقوانني واملعاهدات االتفاقيات
 واضـعة  الـصكوك  هـذه  مـن على عـدد قليـل       إال اآلن حىتتعديالت   البلدانتدخل   مل حني ويف

 اجلهـات  مبـشكلة  الصكوك هذه عالقة استعراض يف بدأت أخرى دوال فإن حسباهنا، يف القرار
يف  النظـر  وإعـادة  ،اووسـائل إيـصاهل    ،الـشامل  للـدمار  أسـلحة  علـى  حتـصل  الـيت  الـدول  غري من

ــر    وقــد حققــت . تلــك العالقــة ــة حتديــد أدوار الــصكوك املختلفــة ومجعهــا يف شــبكة أكث عملي
تتطلـب وقتـا طـويال      أهنـا ال تـزال      إال  متاسكاً من أجل القضاء على هذه املشكلة بعض الـزخم،           

  . حىت تبلغ مرحلة النضج
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 املتعلقـة  اخلـربات ة بتبـادل    كـثرية ذات صـل     أمثلـة  عـشر  السابع املرفق يتضمن حني ويف  - 84
 كـل  تغطـي  ال األمثلـة  هذه أن هو الثاين املستفاد الدرس فإن ،)2004 (1540 القرار بتنفيذ
مـن اخلطـوات الـيت تتخـذها املنظمـات          وتبدي اللجنة اهتماما بـأن تـتعلم        . القرار يفوارد   التزام

ختاذهــا، يف ســبيل وضــع   الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة ذات الــصلة، أو الــيت تنظــر يف ا     
 عـن  القليـل  إالحاليـا    ُيعـَرف  ال املثـال،  سبيلوعلى  . ال توجد فيها حاليا   االت  اجملممارسات يف   

وبإمكــان اللجنــة أن . الــشامل الــدمار أســلحة وانتــشار السمــسرة: العالقــة بــني هــذين البعــدين
  . املعارفجمال الثغرات يف هذه عن طريق املساعدة على حتديد تسهم 

كيفـت   أو جديـدة  عمليـات  تنـشأ أ الـدول  مـن  كثرياً أن هو الثالث املستفاد والدرس  - 85
أدرجــت لــذلك، ونتيجــةً . )2004 (1540 القــرار لتنفيــذ احلكومــة داخــل قائمــة عمليــات

اللجنــة طلبــات للحــصول علــى معلومــات عــن هــذه العمليــات يف عــروض قــدمها الــرئيس ويف 
  . 2007نوفمرب / تشرين الثاين- أكتوبر/ألولإىل مجيع الدول يف تشرين اوجهتها رسائل 

أنـه بـات واضـحا أنـه ال توجـد          إىل للمـصفوفات  فحصها من اللجنة خلصت وختاماً،  - 86
 هوكانت هناك أمثلة كثرية على ُنهج خمتلفـة لتنفيـذ   .القرار لتنفيذ اجلميع تناسب جاهزة حلول

ــها   ــارات منـ ــتجابة، العتبـ ــة واإلق اسـ ــات الوطنيـ ــتالف األولويـ ــة  اخـ ــستويات التنميـ ــة ومـ ليميـ
  . املخاطرومستويات 

  
  االتصال واحلوار   - سادساً 

، أن تكثـف اللجنـة جهودهـا       )2006 (1673قرر جملس األمـن، مـن خـالل القـرار             - 87
يتحقـق  وجيـب أن  . تنفيـذاً كـامالً  ) 2004 (1540يف سبيل تعزيز تنفيذ مجيع الـدول للقـرار    

ات عـن حالـة تنفيـذ الـدول جلميـع اجلوانـب       علومـ ملاعن طريق برنامج عمل يشمل جتميع ذلك  
  . واالتصال واحلوار واملساعدة والتعاون) 2004 (1540املرتبطة بالقرار 

، فقـد    دولـة عـضو    100أكثر من   مشلت  أنشطة االتصال اليت تقوم هبا اللجنة       رغم أن     - 88
  : ما يليإىل حتقيق اللجنة من خالهلا سعت 

 ؛)2004 (1540القرار تطلبات مبوجب واملالتوعية بااللتزامات   ‛1’  

زيد مـن التقـارير واملعلومـات اإلضـافية عـن حالـة        الدول على تقدمي امل   تشجيع     ‛2’  
 تنفيذ القرار؛ 

 تعزيز إقامة حوار بشأن عملية التنفيذ؛    ‛3’  
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اخلربات والدروس املستفادة بـشأن املمارسـات الوطنيـة بـني املـشاركني             تبادل     ‛4’  
 خبرياً؛  1 540عددهم البالغ رباء وأيضاً مع اخل

اجلهات اليت ُيحتمـل     دعم املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية و       زيادة   ‛5’  
 . لتيسري عملية التنفيذالزمة املساعدة الأن تقدم

ــة يف شــاركتو  - 89 ــات ال اللجن ــسية الفئ ــثالث ألرئي ــشطة ال ــذة  ن ــصال املنفَّ خمتلــف يف االت
 :ىل مقر األمم املتحدةناطق باإلضافة إامل

ــات احل  )أ(   ــات  اللق ــة ودون اإلعمــل الدراســية وحلق ــة اإلقليمي ــيت قليمي ــا ال نظمه
  ؛ )2004 (1540مكتب شؤون نزع السالح التابع لألمم املتحدة بشأن تنفيذ القرار 

حلقــات العمــل املتعلقــة بإعــداد التقــارير، الــيت ُنظِّمــت برعايــة مكتــب األمــم    )ب(  
 يــساعدون اللجنــة، وجلنــة نباملخــدرات واجلرميــة، وباالشــتراك مــع اخلــرباء الــذياملتحــدة املعــين 

بـشأن القاعـدة والطالبـان      ) 1999 (1267مكافحة اإلرهاب، واللجنة املنشأة عمالً بـالقرار        
  ستراتيجي املشترك؛ اليف إطار برناجمها ا

 الدوليـة   املؤمترات واحللقات الدراسية وحلقات العمـل الـيت عقـدهتا املنظمـات            )ج(  
أو اإلقليمية أو دون اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية الـيت تركـز علـى خمتلـف جوانـب تنفيـذ                    

  ). 2004 (1540القرار 
مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات          يرعاهـا   اإلقليميـة الـيت     باألنشطة  وفيما يتعلق     - 90

ا وأفريقيــا وأمريكــا  يف آســي2006أبريــل /واجلرميــة، ُعِقــدت ســت حلقــات عمــل منــذ نيــسان
 2006يوليـه   /وقد ُعِقدت احللقـة األوىل يف بـيجني، يف متـوز          . الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   

ويف . )2004 (1540وركــزت علــى تنفيــذ الــدول يف آســيا ومنطقــة احملــيط اهلــادئ للقــرار  
  . ، نظِّمت حلقة عمل بشأن مسائل التنفيذ يف عّمان2007سبتمرب /أيلول
فريقيــا، ُعِقــدت حلقتــا عمــل ركزتــا علــى تيــسري تقــدمي التقــارير وحتديــد شــروط ويف أ  - 91

 والثانيـة   ،2006نـوفمرب   /ُعِقدت احللقة األوىل يف أكرا، غانا، يف تشرين الثـاين         وقد  . املساعدة
  . 2007نوفمرب /يف غابوروين، يف تشرين الثاين

 الكــارييب كمتابعــة للحلقــة أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــرومت تنظــيم حــدثني لفائــدة   - 92
ففي احلـدث األول، الـذي عقـد    .  اليت ُعِقدت يف بوينس آيرس2005الدراسية اإلقليمية لعام    

ن من معاجلـة خمتلـف مـسائل التنفيـذ،          واملشاركمتكن   2006نوفمرب  / يف تشرين الثاين   ،يف ليما 
ــارير    ــدمي التق ــة تق ــا مهم ــا فيه ــاين،  . مب ــذي وُخــصِّص الث ــم يف ال ــسُنظِّ ــارتونكينغ ــايو /، يف أي م

  . ، ملسائل تقدمي التقارير واملساعدة باعتبارها تتعلق بدول منطقة البحر الكارييب2007
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ــ  - 93 تتناســب مــع الظــروف  عروضــا مات اهلامــة حللقــات العمــل هــذه وضــعها   سومــن ال
واالحتياجات اخلاصة للدول املشاركة، تركز علـى تقـدمي التقـارير واملـساعدة، ولكنـها تـسعى                 

  . ، عند االقتضاء، إىل حتديد مسائل التنفيذ اليت ال تقتصر على إعداد التقاريرأيضاً
 الـيت   “سـتراتيجية املـشتركة   الا”، تستند أنـشطة     االتصالوفيما يتعلق بالنوع الثاين من        - 94

يتوخـاه  مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة إىل هنـج مـشترك إزاء الـدول                    يرعاها  
 واملديرية التنفيذية ملكافحة اإلرهاب وفريـق الرصـد التـابع للجنـة املنـشأة         1540خرباء اللجنة   
إىل توثيـق التعـاون علـى النحـو الـذي أوصـى بـه          األنـشطة   وهتدف هذه   . 1267عمالً بالقرار   

جملس األمـن، مـع التركيـز علـى الـدول الـيت مل تقـدم تقـارير أو تلـك الـيت قـدمت تقاريرهـا يف                      
النهج اخلاص اجلهود املبذولـة يف إطـار حلقـات العمـل الـيت ينظمهـا                ويكمل هذا   . وقت متأخر 

  . مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح
إذ مت فيها تنظيم وإدارة حلقـيت عمـل         ، أُعِطيت األولوية ألفريقيا،     2007وخالل عام     - 95

ــشتركتني  ــول مـ ــار،يف أيلـ ــبتمرب /األوىل يف داكـ ــشرين 2007سـ ــابوروين، يف تـ ــة يف غـ   والثانيـ
ومــــن الــــسمات اهلامــــة حللقــــات العمــــل الــــيت ُنظِّمــــت يف إطــــار  . 2007نــــوفمرب /الثــــاين

 التحاور بني خرباء اللجان الثالث ووفود املسؤولني الـوطنيني الـذين            “ستراتيجية املشتركة الا”
 لتعزيز التنسيق وتيسري االسـتجابة إىل هـذا العـدد           ةمشاركدولة  مثلوا وزارتني أو أكثر من كل       

  . املعلوماتاحلصول على طلبات الكبري من 
دراســية وحلقــات اللقــات احلؤمترات واالتــصال املــويــضم النــوع الثالــث مــن أنــشطة    - 96
إقليميـة  دون هيئات أخرى تابعة لألمم املتحدة ومنظمـات دوليـة وإقليميـة و           اليت نظمتها   عمل  ال

بري املتمثـل يف  التحدي الكـ تتراوح بني  مسائل  األنشطة  تناولت هذه   و. ومنظمات غري حكومية  
يف ، مشلـت  )2004 (1540مـن القـرار    حمـددة   منع انتشار أسلحة الـدمار الـشامل وجوانـب          

مجلــة أمــور، املــسائل املتعلقــة بــاملواد ذات الــصلة باألســلحة النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة،   
سرة ومنــع اإلرهــاب النــووي، واالجتــار بــاملواد النوويــة، ومراقبــة احلــدود والــصادرات، والسمــ 

ــائي      ــووي والكيميـ ــة اإلرهـــاب النـ ــائي مـــن مكافحـ ــانون اجلنـ ــة، وجوانـــب القـ ــة املاليـ والرقابـ
وعاجل بعـض حلقـات العمـل     . والبيولوجي يف ضوء الصكوك العاملية ذات الصلة، وما إىل ذلك         

 بعـض   توكانـ . مسألّيت بناء القدرات وتقدمي املـساعدة باعتبارمهـا مـن اجملـاالت ذات األولويـة              
يف حني ركز بعـضها اآلخـر علـى منـاطق معينـة منـها أوروبـا               ذات طابع عاملي،     هذه األحداث 

ــا وآســيا الوســطى والقوقــاز و  وأمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب   آســيا غــرب وأفريقي
أن هلـا   ومبا أن معظم الـدول املـشاركة سـبق          . ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ   وجنوب شرق آسيا    
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للجنـة فرصـة التركيـز بـشكل        األحـداث   أتاحـت هـذه     فقـد   اللجنـة،   قدمت تقريراً أو أكثـر إىل       
  . أساسي على إمكانية اختاذ خطوات إضافية يف عملية التنفيذ

، نـشطت اللجنـة يف طلـب دعـم مجيـع         األحـداث وإضافةً إىل هذه األنـواع الثالثـة مـن            - 97
 لـيس عـرب رسـائل    وحتقـق ذلـك  . للدول األعضاء يف مقـر األمـم املتحـدة   التابعة البعثات الدائمة  

طُِلب فيها من العواصم إرسال تقارير ومعلومات إضافية فحسب، وإمنا أيضاً عن طريق تقـدمي               
، كـان احلـوار الـذي أجـراه اخلـرباء مـع       ذلـك وعـالوة علـى    . إحاطات إىل اجملموعات اإلقليميـة    

بـاً  عواصـم الوفـود جان    املتوقـع أن تقـدمها      كل وفد على حدة بـشأن نـوع املعلومـات اإلضـافية             
ــورك     ــة يف نيوي ــشطة التوعي ــب أن ــن جوان ــاً م ــرد يف . هام ــامن عــشر  وت ــق الث ــك  املرف ــة بتل  قائم

  . األنشطة
فبمـا أن   . الـيت اعتمـدهتا   االتـصال   سـتراتيجية   ااتبعت اللجنة هنجاً مزدوجـاً يف       إمجاال،  و  - 98

نـة جهـداً    ض إىل ثلث أعضاء األمم املتحدة، بذلت اللج       فِّعدد الدول اليت مل تقدم تقارير قد خُ       
شــجعت ويف الوقــت نفــسه، . أخــرياً إلمتــام املرحلــة األوليــة مــن تقــدمي التقــارير بــشكل تفــاعلي

التـدابري املتخـذة    ال تتعلـق ب   الدول اليت قدمت تقارير على توفري معلومات إضـافية          اللجنة غالبية   
  . أي خطوات إضافية تزمع اختاذها لتنفيذ القرار تنفيذاً كامالًوكذلك بفحسب، بل 

كـبري علـى أنـشطة التوعيـة        إىل حـد    وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، اعتمـدت اللجنـة           - 99
فــسعت مــن خــالل احلــوارات    . )2004 (1540يف ســبيل تعزيــز التنفيــذ الكامــل للقــرار     

ــات العمــل املخصــصة إىل     ــالقرار و إذكــاء واحللقــات الدراســية وحلق ــوعي ب ــز ال ــذه، تعزي تنفي
اخلـربات الوطنيـة ذات الـصلة وتيـسري املـساعدة املوجهـة             وتبادل  ر  وتشجيع عملية تقدمي التقاري   

احلاجـة إىل   ب 2007أكتوبر  /قر يف نقاش مواضيعي ُعِقد خالل تشرين األول       وأُ. التنفيذلغرض  
مواصلة اتباع هنج تدرجيي جتاه أنشطة التوعيـة الـيت تقـوم هبـا اللجنـة، وتقـرر أن تركـز املرحلـة                       

تقدمي التقارير وبشكل أكـرب علـى مـساعدة الـدول علـى تنفيـذ       اجلديدة بشكل أقل على مسألة     
وخــالل النقــاش املواضــيعي، نظــرت اللجنــة يف مقترحــات عامــة بــشأن  . القــرار بــشكل كامــل

الُنهج املتعلقة بأنـشطة التوعيـة خـالل مرحلـة التنفيـذ، باإلضـافة إىل مقترحـات بـشأن مواضـيع                     
  . حمددة تتعلق بأنشطة التوعية

حتياجـات  العمـل التوعيـة   مالءمـة   لـضمان  ال املثال، ناقـشت اللجنـة سـب     على سبيل و - 100
وناقــشت اللجنــة، ضــمن أمــور، فكــرة نظــر اللجنــة، باإلضــافة إىل اخلــرباء الــذين  . دول بعينــها

 من تقارير الدول، والبيانـات املـستقاة   املستمدةيعملون حتت إدارهتا، يف املعلومات ذات الصلة    
لومـات اجملّمعـة مـن املواقـع الرمسيـة للمنظمـات الدوليـة ذات الـصلة                 من احلوار مع الدول، واملع    
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حلقـات العمـل تلـك      مالءمـة   على اإلنترنـت كمـصادر للمعلومـات، مـن أجـل املـساعدة علـى                
  . حتياجات الدولال

ومـن ذلـك   الطريقـة،  مالءمتـها هبـذه    وناقشت اللجنة أيضاً أنواع األنشطة الـيت ميكـن       - 101
  : على سبيل املثال

األطــر التنظيميــة املناســبة املدعمــة بــالقوانني والعقوبــات  وضــع التوعيــة بــشأن  ‛1’  
  ذات الصلة؛ 

سـيما يف   التوعية بشأن مواضيع خاصة بغرض املساعدة على بناء القـدرات ال           ‛2’  
  . وتنظيم اإلنفاذتنفيذ الجمايلّ 

ساعدة  ومن األفكار األخـرى الـيت ناقـشتها اللجنـة عقـد حلقـات عمـل هتـدف إىل مـ                     - 102
بـني الوكـاالت لتنفيـذ القـرار        املـشتركة   العمليـات بـني احلكومـات أو        زيادة تطوير   الدول على   

حلقات العمل املواضيعية علـى مواضـيع مـن قبيـل مراقبـة             أن تركز   وميكن  ). 2004 (1540
 ، والرقابــة املاليــة، والسمــسرة، والــشحن العــابر، ومــسائل املــرور العــابر، والــصادرات،احلــدود

دور القطــاع وسيــستأثر . مــنح التــراخيص واحملاســبة وتــأمني املــواد اخلاضــعة للمراقبــة ومــسائل 
جبانـب هـام    القـرار   مبوجب  عليها  املفروضة  الصناعي يف مساعدة الدول على الوفاء بالواجبات        

هـود التوعيـة مبـساعدة جهـات إمـداد خارجيـة،            جبللجنـة   اأن تضطلع   وميكن  . من جهد التوعية  
 . واملنظمات غري احلكومية وكذلك الدول األعضاءاملعنية حلكومية الدولية فيها املنظمات ا مبا

اللجنة أن التعاون الدويل، طبقاً للقانون الدويل، ضروري ملكافحة االجتـار           الحظت  و - 103
ــه غـــري املـــشروع  ــة   الـــذي متارسـ ــة والكيميائيـ ــلحة النوويـ ــدول يف األسـ اجلهـــات مـــن غـــري الـ

وما يتـصل هبـا مـن مـواد، وسـتعاجل هـذه املـسألة اهلامـة، ضـمن                   ،  إيصاهلاوالبيولوجية، ووسائل   
، خالل حوارها مع الدول، وما تقـوم بـه مـن أنـشطة توعيـة، ويف تقاريرهـا املقبلـة              أخرى أمور

  .إىل جملس األمن
  

  املساعدة  - سابعا  
من خـالل   مركز لتبادل املعلومات بشأن مسألة املساعدة       القيام بدور    واصلت اللجنة    - 104
الـدول الـيت أعربـت عـن      وخاصـة الرمسية وغري الرمسية مع مجيع الدول،     صاالت واحلوارات   االت

 لتيـسري تقـدمي    اليت تبذهلاهوداجل نطاق ت وكثفتكما وسع. وتلقيهاتقدمي املساعدة اهتمامها ب 
  . بشىت السبلاملساعدة 
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يم تنظـــ” اللجنـــة إىل أمـــور عديـــدة مـــن بينـــهااخلـــامس وقـــد وّجـــه برنـــامج العمـــل  - 105
ساعدة باملـ  املتعلقـة  لتبـادل املعلومـات   الدوليـة، أو املنظمـات  / احملتملة و  املاحنةلدول  لاجتماعات  

. “ وتنـسيقها  بـرامج املـساعدة   إزالـة التــناقض بـني       والثغـرات الـيت مت حتديـدها،         وإبـراز  اجلارية؛
ة  اللجنـة مناقـش    أدارت ،2007مـارس   /آذار شـهر    القبيـل يف  أول اجتماع من هـذا      عقد  بعد  و

وضــع ل حــافزا املناقــشةهــذه وكانــت . 2007مــايو /أيــار بــشأن تقــدمي املــساعدة يف عيةيمواضــ
   .ومتخضت عن نتائج عدة،  بقدر أكرب تنفيذ عمليةتؤكد على عناصراستراتيجية جديدة 

ــن - 106 ــدول    األخــرى يف اعناصــر ال وم ــة ال ــتراتيجية، شــجعت اللجن ــىالس ــتخدام عل  اس
خمتلـف  إىل  لمـساعدة   الـدول الطالبـة ل     ووجهـت انتبـاه   العـروض،    الطلبـات و   إعداد يف   املصفوفة
 أن تنـشر  أيـضا وقـررت اللجنـة   . ميكـن أن تكـون مؤهلـة للحـصول عليهـا      املساعدة الـيت برامج  

ــسبة   اإلنترنــت،ملــساعدة علــى موقعهــا علــى شــبكة   تقــدمي اطلبــات  ــه بالن  علــى غــرار مــا فعلت
 اإلطالع عليها من قبل عـدد أكـرب         من شأنه أن يتيح   وهذا  .  موجز يف شكل ملخص   للعروض،

  .طلبات أكثر تفصيال عند احلاجة وتقدمي احملتملني،من الشركاء 
  املــــساعدة اســــتراتيجيةوإىل 2006 تقريــــر عــــام وردت يفتوصــــية واســــتنادا إىل  - 107
ــة منــوذج مــشروع مــساعدة،    اجل ــدة، وضــعت اللجن ــه دي ــشطة  يف متــت جتربت ــة ســياق أن  التوعي

أعقـاب  ويف  .  يف جامايكـا وفيجـي علـى التـوايل         2007 يونيـه /ايو وحزيران م/أيار يف   اإلقليمية
يـوم  دة لمـشاركة يف اجتمـاع ملـ   ل اللجنـة  مكتب األمم املتحدة لشؤون نزع السالح     دعا  ،  ذلك

تلتـه  ،  2007يوليـه   / املساعدة خالل متـوز    قدمت الدول واملنظمات الدولية اليت      حضرتهواحد  
،  بـرامج مـساعدة لتنفيـذ جوانـب القـرار          تنفذ حاليا  اليت   يةاحلكوماملنظمات غري   قدمتها   إحاطة

 ني اللـذين  منوذج منقح يف االجتمـاع    قُدم  ،  التنقيحات من   إجراء املزيد وبعد  . استضافها املكتب 
ــول يف كــل مــن األردن  يف اعقــد ــشرين وقريغيزســتان 2007ســبتمرب /أيل ــوبر/األول يف ت  أكت

يف تـشرين   و. ملـساعدة  احلصول علـى ا    ات طلب عن كيفية إعداد  ، تضمن عروضا حمددة     2007
 علـى موقعهـا علـى     ه، ونـشرت  املـنقح   منـوذج املـساعدة    ، اعتمـدت اللجنـة    2007 أكتوبر/األول
  . نترنتإلشبكة ا
ــة مـــساعدة الـــدول  هـــذين االجتمـــاعني ويف - 108  طلبـــات إعـــداد علـــى، عرضـــت اللجنـ

 1540 القـرار    بشأنة   عمل ثنائي  حلقة ذات صلة يف     عروضا وقدمت إحدى الدول  . املساعدة
 لطلـب   إجيابيـا  الـدول     واسـتجابت  .2008ينـاير   /مان يف كانون الثاين   يف عُ عقدت  ) 2004(

 االجتمـاع   املـشاركة يف   وعلى سبيل املثال أعدت إحـدى الـدول       . أكثر حتديداً معلومات  تقدمي  
ع  أمن احلدود متـشيا مـ      هامة بشأن  مساعدة   للحصول على   مفصال ا قريغيزستان، طلب  يف املنعقد
مــساعدة تقــدمي دولــة أخــرى علــى ووافقــت . أخــرى لــذلك القــرار دولــة ، واســتجابتالقــرار
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منـوذج  طلبـات باسـتخدام   ال علـى إعـداد   الوسـطى ومنطقـة البحـر الكـارييب        آسيا يفكومات  احل
  . املساعدة

 تـــشرين - أكتـــوبر/األوليف تـــشرين ومل تتنـــاول الرســـائل الـــيت بعثـــت هبـــا اللجنـــة   - 109
 إىل الــدول بأنــه بوســعها أن تــشري كــذلك  فقــط، بــل ذكّــرت التقــارير،2007نــوفمرب /الثــاين

ــها  ــو مل  إىلحاجتـ ــساعدة حـــىت لـ ــد    املـ ــوطين بعـ ــا الـ ــدمت تقريرهـ ــد قـ ــن قـ ــانون و. تكـ يف كـ
 متـشيا مـع   وإقليمية دولية حكوميةمنظمات إىل  تكميلية أرسلت اللجنة رسائل  ديسمرب،/األول

دورهـا كمركـز لتبـادل املعلومـات         أوضحت فيها ول   مجيع الد  إىل رسائلأرسلت  و هذا املبدأ، 
  .  النموذجباإلضافة إىل بشأن املساعدة،

، 2006 تلقتـها لغـرض تقريرهـا لعـام       املساعدة اليت   ب  املتعلقة باملقارنة مع املعلومات  و - 110
 أكـرب   إال أنـه كانـت هنـاك زيـادات        املـساعدة،    للجنـة زيـادة طفيفـة يف عـدد عـروض          ا الحظت

 املتعلقــة اجلاريــةاملــساعدة تقــدمي  الــدول املــشاركة يف مــشاريع يفت املــساعدة وبكــثري يف طلبــا
فيهـا  اللجنـة ركـزت     إىل   خطـة عمـل      إحدى الـدول   ذلك، قدمت    إىل وباإلضافة. تنفيذ القرار ب

 الـيت تبـذهلا إىل    جهـود املـساعدة     اجتـاه    أهنـا غّيـرت    أفادت دولـة أخـرى    على املساعدة، يف حني     
 الـيت تقـوم   املـساعدة أنـشطة   مـن   املستخلـصة   سـتنتاجات   االجية لتعكس    البيولو األسلحةمسائل  

ردهـا   كجـزء مـن      طلبـا اسـتخدمت فيـه النمـوذج،        األقلعلى  وقدمت دولة واحدة    . هبا اللجنة 
 2007نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  - أكتـوبر /األول يف تـشرين  على الرسـائل الـيت وجهتـها اللجنـة     

  . إضافية على معلومات للحصول
) 2004 (1540 القــرار  أهــداف إدراج يف أيــضا منظمــات دوليــة  ت عــدة وبــدأ - 111

الـذي تقـوم بـه كـل مـن      عمـل  الوتالحـظ اللجنـة   .  اليت تبذهلامباشرة يف صلب جهود املساعدة    
همــا  براجملــدمج يف حماولــة الكيميائيــة ومنظمــة حظــر األســلحة الذريــةالوكالــة الدوليــة للطاقــة 

، 2007سـبتمرب   /أيلـول يف  وعلـى سـبيل املثـال،       . ل للقـرار   الـشام  اإلطـار  يف   املتعلقة باملـساعدة  
 تقـدمي   إىللوكالـة ل العامـة  األمانة فيه  دعا قرارا   الذرية الدولية للطاقة    للوكالةاعتمد املؤمتر العام    

لتنفيــذ  األعــضاء الــدول إىل الطلــب عنــدلوكالــة ل  النظاميــةسؤولياتاملــاملــساعدة ضــمن نطــاق 
 ،2007 أكتـوبر /األوليف تـشرين    و. لجنـة ، وإىل ال  1540 القرار   اليت ميليها عليها   االلتزامات

 “ التعـاون  توثيـق لتزامـه مبواصـلة  ا” من جديد   الكيميائية األسلحةاملدير العام ملنظمة حظر     أكد  
  .القرارتنفيذ ل دعما املتحدة األمممع 

 لـدعم   اإلقليميـة  املنظمـات    الـيت قدمتـها    مـع التقـدير املـسامهات        أيضا وتالحظ اللجنة    - 112
، وغريهــا مــن املنظمــات األورويب الكــبرية مثــل االحتــاد املاحنــةعمــل اللجنــة، مبــا فيهــا اجلهــات 
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 جنـوب شـرقي آسـيا، وكومنولـث الـدول املـستقلة،             أمم لرابطة   اإلقليمي مثل املنتدى    اإلقليمية
  . أوروبا والتعاون يف األمنمنظمة و، األمريكيةومنظمة الدول 

عـروض  ال معظـم  أن تـرى  اللجنـة  فـإن  النجـاح،  حققت شيئا من هذه اجلهود ومع أن  - 113
 يف حتديــد تواجــه صــعوبات دوال عديــدة وأن، تتــسم بــشيء مــن العموميــةطلبــات ال تــزال الو

ــصال يف عواصــمها   ــساعدة  نقطــة ات ــسائل امل ــرار   و.  تعــىن مب ــع الق ــشيا م ، )2008 (1810مت
 1540 لتنفيـــذ القـــرار نيـــةالتقستواصـــل اللجنـــة تعزيـــز دورهـــا يف تـــسهيل تقـــدمي املـــساعدة  

ــا يف ذلـــك )2004( ــة يف باملـــشاركة النـــشطة، مبـ ــة طلبـــات العـــروض وبـــني ال املطابقـ املتعلقـ
 غريهـا مـن     أوخطـط العمـل     ، و  املـساعدة   مناذج  املساعدة من خالل وسائل مثل     باحلصول على 

يـدا مـن    أن يبـذل مز    على اجملتمـع الـدويل       جيب ذلك،واألهم من   .  اللجنة إىلاملعلومات املقدمة   
  . التزاماهتاتنفيذ الدول لتيسري اجلهود
 واليتـه    املنتهيـة  1540للجنـة   ارئـيس   أدىل  ،  2007ديسمرب  /األول كانون   17 ويف   - 114

). S/PV.5806الوثيقـة   (لمضي قدما يف عمل اللجنة      ل الشخصيةقتراحات  االعض املالحظات و  ب
ينبغي النظـر   ،  كل بلد على حدة    إىل فعالية أكثرمساعدة  من تقدمي   متكني اخلرباء   بغية   وقال إنه 

 املخصـصة  األمـوال  االسـتفادة مـن      من اللجنة   وقد متكنت . استئماين صندوق   إنشاء إمكانية يف
، الـذي يـديره مكتـب شـؤون          نزع السالح  ألنشطة واإلقليمي العاملي   االستئماينلصندوق  امن  

 إىل أن وردت    ،األمـوال تلـك    تداسـتنف وقد  ،  التوعية أنشطة جملموعة خمتارة من     نزع السالح، 
عــن مــرارا  الــدول أعربــتساعدة الــيت املــاالت جمــ عــدد مــن إال أنــه يوجــد. األخــرية التربعــات

وهـي تـشمل   . إضـافية مـوارد ماليـة   حتتـاج إىل   والـيت   أنشطة التوعيـة،   أثناء اهتمامها الواضح هبا  
  :يلي ما

تنفيــذ القــرار  يف للمــساعدة أولوياهتــا علــى حتديــد جمــاالت  األعــضاءمــساعدة الــدول   
 تقـارير عـن   إعـداد  أو، ال سيما الدول اليت تواجه صعوبة يف وضع         )2004 (1540

ملـساعدة يف   إىل ا  الـيت تعـرب عـن حاجتـها        األخـرى دول  الـ  وكذلكتنفيذ هذا القرار،    
   ؛جماالت حمددة

نفيذ مجيع جوانـب القـرار      ـت املتعلقة بـ  وطنيةالوثائق  ال إعداد يف   األعضاءمساعدة الدول     
ربامج بـ  املتعلـق  جـرد املخـزون      عمليـة لتـسهيل   هـام   وهذا النشاط   . )2004 (1540

تيـسري  يف   و بالفعل،ذات الصلة القائمة    األطراف  املتعددة  أو   األطرافاملساعدة الثنائية   
 الـيت  األولويـة املـساعدة ملعاجلـة اجملـاالت ذات         املتعلقة ب  عروضالطلبات و ال بني   املطابقة

  ؛حددهتا الدول
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 فـرادى البلـدان الـيت تطلـب خـدمات           إىل خـرباء     يقـوم هبـا     بعثات ‘1’: ليفغطية تكا ت  
 حلقـات عمـل للـدول       ‘2’، و   اإلدارات تـشترك يف تنظيمهـا    تنفيـذ،   ال بشأن   ةاستشاري
ات الـدول الـيت لـديها اهتمامــات    جمموعــ الفرعيـة أو  اإلقليميـة  اجملموعـات  يف األعـضاء 

  . مماثلة
 االســتفادة بــشكل أفــضل مــن التمويــل روريتقــرر أن مــن الــض، 2006 ومنــذ عــام - 115

وقـد أعربـت    .  طلبـات الـدول    واسع بشكل يلـيب    على نطاق    األنشطةذه  هب لالضطالعالطوعي  
 وميكن تعزيز أنـشطة   .  تربعات التمويل هلذا الغرض    بتوفري الرئيسية عن اهتمامها     املاحنةاجلهات  

 إذاجلعــل املــوارد متاحــة، مالئمــة حنــو وســيلة  املاحنــة اجلهــات كــثريا إذا مــا مت توجيــهاملــساعدة 
ــذ يف  مــن هــذا التمويــل الطــوعي  مــا اســتفيد بالكامــل  وإذاااللتزامــات، زيــدت   األنــشطةتنفي

  . أعالهاملذكورة 
 تنظــــر يف أن اللجنــــة إىللــــب  طُ،)2008( 1810القــــرار   مــــن13 الفقــــرةيف  و- 116

 األمـن  جملـس    إىل وتقـدمي تقريـر      ،القائمـة اخليارات املتاحة لتطوير وزيادة فعالية آليات التمويـل         
 .2008ديسمرب /األول كانون 31 يف موعد ال يتجاوز املسألة يف هذه لكي ينظر

  التعاون  -ثامنا   
  التعاون مع اهليئات الفرعية التابعة جمللس األمن  -ألف   

 1267جلنــة جملــس األمــن املنــشأة عمــالً بــالقرار  أقامــت اللجنــة عالقــات وثيقــة مــع - 117
جلنــة جملــس األمــن املنــشأة عمــالً بــالقرار  وبــشأن تنظــيم القاعــدة وحركــة طالبــان،  ) 1999(

 1566وفقـاً ملـا هـو منـصوص عليـه يف القـرار              بشأن مكافحـة اإلرهـاب،      ) 2001 (1373
ففي اإلحاطة املقّدمـة    . ويف اإلحاطات املشتركة املقدمة من اللجان إىل جملس األمن        ) 2004(

ــاين 14يف  ــشرين الث ــوفمرب / ت ــشأة عمــال     2007ن ــة املن ــيس اللجن ــسفري فريبيكــي، رئ ، أدىل ال
، ببيان مشترك باسم الرؤساء الثالثة قُّدم فيه معلومات عـن التعـاون             )1999 (1267بالقرار  

  .فيما بني اللجان الثالث
 زيـادة التنـسيق بـني       2006أبريـل   / ومن التغـيريات الرئيـسية الـيت طـرأت منـذ نيـسان             - 118

 وذلـك عـن     ،)1999 (1267إلرهاب واللجنة املنشأة عمـالً بـالقرار        جلنة مكافحة ا  اللجنة و 
ــابع ملكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات        ــع اإلرهــاب الت ــا وفــرع من ــة خربائه ــق أفرق طري

وقد بذلت جهود إضافية لزيادة التنسيق إىل أقصى حـد، وذلـك مـثالً لتبـسيط النـهج                  . واجلرمية
  .الية وكفاءة لتنفيذ القرارات ذات الصلةإزاء الدول اليت تبحث عن سبل أكثر فع



S/2008/493
 

34 08-40976 
 

 وحتقيقــاً هلــذا الغــرض، شــاركت اللجــان، عــن طريــق خربائهــا، يف أنــشطة مــشتركة    - 119
لالتــصال بالــدول الــيت مل تقــدم بعــد ردوداً إىل اللجــان الــثالث، مثــل حلقــات العمــل املتعلقــة    

دة املعـين باملخـدرات واجلرميـة       بالتوعية اليت نظمها فرع منع اإلرهاب التابع ملكتب األمم املتحـ          
 لـدول غـرب ووسـط أفريقيـا، ويف بوتـسوانا يف تـشرين               2007سـبتمرب   /يف السنغال يف أيلـول    

مكتــب األمــم املتحــدة املعــين    كمــا نظــم  .  لــدول اجلنــوب األفريقــي  2007نــوفمرب /الثــاين
ــة  ــاون مــع   باملخــدرات واجلرمي ــدى جــزر احملــيط اهلــادئ يف فيجــي يف    حلقــات عمــل بالتع  منت

 أوفـدت إليهـا اللجنـة خـبرياً لتـسهيل تقـدمي التقـارير وتنفيـذ                 2008 و   2007يونيـه   /حزيران
  . القرارات ذات الصلة يف منطقة احمليط اهلادئ دون اإلقليمية

) 2004 (1540 ومشلت أيضاً األنشطة املشتركة توفري معلومات عن تنفيـذ القـرار         - 120
ــضطلع هبــا مم    ــيت سي ــة ال ــارات القطري ــة مكافحــة    لغــرض الزي ــة للجن ــة التنفيذي ــون عــن املديري ثل

؛ واملــشاركة يف االجتمــاع االســتثنائي اخلــامس الــذي عقدتــه 1267اإلرهــاب وفريــق الرصــد 
جلنة مكافحة اإلرهاب مـع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة، يف كينيـا يف تـشرين                    

، ويف اجتمـاع   ‘‘مـن احلـدود   منـع تنقـل اإلرهـابيني وأ      ’’، بشأن موضوع    2007أكتوبر  /األول
فرقة العمل املعنية بالتنفيذ يف جمال مكافحة اإلرهاب املعقـود يف مقـر األمـم املتحـدة يف كـانون         

؛ ويف إعداد ُنُهج مشتركة لتقـدمي املـساعدة الفنيـة للـدول، مبـا يف ذلـك                  2007ديسمرب  /األول
باملخــدرات واجلرميــة، العمــل مــع استــشاريني يقــدمون، برعايــة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين     

  .املساعدة القانونية إىل دول منطقة البحر الكارييب واألعضاء يف منتدى جزر احمليط اهلادئ
  

  التعاون مع املنظمات والترتيبات الدولية واإلقليمية  -باء   
على الدور الذي تضطلع به املنظمـات الدوليـة         ) 2006 (1673 أدى تأكيد القرار     - 121

إىل تطـــورات ومبـــادرات رئيـــسية يف عمـــل اللجنـــة منـــذ ) 2004 (1540يف تنفيـــذ القـــرار 
  .2006أبريل /نيسان
 واهلدف من التعاون بني اللجنة وخربائها مع املنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات       - 122

وتـوفر تلـك املنظمـات منتـديات        ). 2004 (1540اإلقليمية هو تيـسري تنفيـذ الـدول للقـرار           
وتعمـل املنظمـات احلكوميـة الدوليـة وفـق والياهتـا        . والدروس املستفادة وفرصا لتبادل اخلربات    

لوضع املبادئ التوجيهية واملعايري وتقدمي بـرامج للمـساعدة التقنيـة ميكـن للـدول تنفيـذها بقـدر                   
تسمح به ظروفها الوطنية، بينما تضطلع املنظمات اإلقليمية بدور سياسي داعـم عـن طريـق                 ما

  ).2004 (1540ضاء فيها إىل احلاجة املاسة إىل تنفيذ القرار توجيه اهتمام الدول األع
 34، بعثــت اللجنــة رســائل إىل رؤســاء    2007ديــسمرب / ويف هنايــة كــانون األول - 123

منظمة مـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة إضـافةً إىل نظـم                     
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فيها أن تطلب إىل دوهلـا األعـضاء تنفيـذ القـرار     الرقابة على الصادرات وترتيبات أخرى تسأهلا      
، بلغ عدد املنظمات اليت ردت على هـذه الرسـالة           2008يوليه  /ويف متوز ). 2004 (1540

  . منظمة 15
  املنظمات احلكومية الدولية  - 1  

 بـشأن تنفيـذ     )6(، أبرزت مناقشة جملـس األمـن املفتوحـة        2007فرباير  / شباط 23 يف   - 124
الــــسمات الرئيــــسية لــــدور ) 2006 (1673و ) 2004 (1540قــــراري جملــــس األمــــن 

املنظمــات احلكوميــة الدوليــة، وعلــى وجــه اخلــصوص الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ومنظمــة  
وتناولت هذه املناقشة الـيت اختتمـت ببيـان         . حظر األسلحة الكيميائية ومنظمة اجلمارك العاملية     

ــة ال     ــة للطاق ــة الدولي ــن الوكال ــة    رئاســي، دور كــل م ــة حظــر األســلحة الكيميائي ــة ومنظم ذري
ــرار    ــارز   )2004 (1540باعتبارمهــا منظمــتني حمــددتني يف الق ــدور الب ، وأشــارت جمــددا بال

ملنظمة اجلمارك العاملية لكفاءهتا يف أداء وظائف اجلمارك ومراقبة احلدود وإطارهـا األمـين لعـام          
ــع االجتــار غــري      2005 ــدابري ملن ــدول ت ــذ ال ــسري تنفي ــك لتي ــة   ، وذل ــشروع باألســلحة النووي امل

  .والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصاهلا واملواد ذات الصلة
 وتوجه الدعوة باستمرار إىل ممثلني عـن املنظمـات الـثالث للـتكلم يف حلقـات العمـل                   - 125

الــيت عقــدها مكتــب ) 2004 (1540اإلقليميــة ودون اإلقليميــة الــست املعنيــة بتنفيــذ القــرار 
وإضـافةً إىل ذلـك، مت التوصـل        . 2006أبريـل   / لشؤون نزع السالح منذ نيـسان      األمم املتحدة 

، )8( ومنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة        )7(عرب تبادل للرسائل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية       
إىل اتفاقــات مــع اللجنــة وخربائهــا ومكتــب األمــم املتحــدة لــشؤون نــزع الــسالح بــشأن اختــاذ  

ــة لتبــادل   وزيــادة الــوعي يف بــرامج املــساعدة اخلاصــة هبــم،   ‘ أفــضل املمارســات’تــدابري تعاوني
  ).2004 (1540بغرض تيسري تنفيذ الدول ملتطلبات القرار 

 وتواصل تطوير التعاون مع املنظمات احلكومية الدولية فيما يتعلـق بتبـادل املعلومـات               - 126
دابري ذات الــصلة بــالقرار واملــشاركة يف أنــشطة التوعيــة بينمــا يــسرت اللجنــة تنفيــذ الــدول للتــ 

. متــشيا وأحكــام معينــة واردة يف اإلعالنــات واالتفاقيــات املعتمــدة مــؤخراً  ) 2004 (1540
وقد جتلى ذلك من خالل التعاون مع منظمة اجلمارك العامليـة بـشأن تنفيـذ إطـار معـايري تـأمني                      

__________ 
  )6(  S/PV.5635 :   1540مــداوالت جملــس األمــن بــشأن تنفيــذ القــرارين) 23، )2006 (1673و ) 2004 

  .2007فرباير /شباط
  )7(  S/AC.44/2007/Note 93 :1540 رسالة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن خبريين تابعني للجنة.  
  )8(  S/AC.44/2007/Note 63/Add.1 : 1540رسالة من منظمة حظر األسلحة الكيميائية بشأن زيارة رئيس اللجنة 

  .2007مايو / أيار24وخبريين من خربائها إىل الهاي يف 
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م املتحــدة املعــين مكتــب األمــالتجــارة الدوليــة وتيــسريها ومــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة و
 بـشأن تنفيـذ اتفاقيـة مكافحـة اإلرهـاب النـووي والتـصديق علـى التعـديل                   باملخدرات واجلرميـة  

املنظمــة البحريــة اتفاقيــة احلمايــة املاديــة للمــواد النوويــة واملنــشآت النوويــة، ومــع املــدخل علــى 
عمـال  قمـع األ   ل 1988الربوتوكـول امللحـق باتفاقيـة عـام         : 2005 بشأن صـكي عـام       الدولية

املتعلــق بقمــع  1988 وبروتوكــول عــام غــري املــشروعة املوجهــة ضــد ســالمة املالحــة البحريــة
  .األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنشآت الثابتة املوجودة على اجلرف القاري

 وعالوة على ذلك، قدم ممثلون لبعض الترتيبات املتعددة األطراف اليت تتناول الرقابـة              - 127
صادرات، فضال عن ممـثلني ملنظمـات حكوميـة دوليـة اللجنـة إحاطـة تتعلـق مبـدى أمهيـة                     على ال 

لفرقــة العمــل املعنيــة بــاإلجراءات املاليــة ومنظمــة  أنــشطتهم بالنــسبة لعملــها، وكــذلك بالنــسبة 
  .األطلسي حلف مشال

  
  املنظمات اإلقليمية  - 2  

ــاطق د  -128 ــزا علـــى املنـ ــة ازدادت تركيـ ــرا ألن أنـــشطة التوعيـ ــرة  نظـ ــة يف الفتـ ون اإلقليميـ
مكنـها مـن تـشجيع الـدول       ، فقد ازداد التعاون مـع املنظمـات اإلقليميـة، ممـا             2006-2008

األعضاء فيها على تنفيذ القرار بطرق تتواءم مع القواعد التارخيية والثقافية والتـشريعية الـسارية               
  .يف املناطق

يـداً اللجنـة ومكتـب شـؤون نـزع           وتشمل املنظمات اإلقليمية، اليت تعاونت معهـا حتد        - 129
رابطة أمم جنـوب    السالح يف حلقات العمل عن التوعية، االحتاد األفريقي، واملنتدى اإلقليمي ل          

ورابطــة الــدول املــستقلة، واالحتــاد األورويب، وجامعــة الــدول العربيــة، ومنظمــة    آســيا، شــرق 
ر عالقــة تعــاون مــع كمــا جــرى تطــوي. الــدول األمريكيــة، ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا
، غـرب أفريقيـا  دول  االقتصادي لـ الحتادامنظمات دون إقليمية، وال سيما اجلماعة الكاريبية، و  

وأتاحـت، بـدورها،   . اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي     وأمانة منتدى جزر احمليط اهلـادئ، و      
  .أنشطة بعض هذه املنظمات الفرص ملشاركة ممثلي اللجنة وخربائها

 ومنظمـة معاهـدة     )9( كل من املنتدى اإلقليمي لرابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا               وعقد - 130
ــة )10(األمــن اجلمــاعي  ــدول األمريكي ــا  )11(، ومنظمــة ال  )12( ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب

__________ 
) 2004 (1540بيـان تأييـد لتنفيـذ قـرار جملـس األمـن       ’’املنتدى اإلقليمي لرابطة أمم جنوب شـرق آسـيا،      )9(  

: ، علـــــــى املوقـــــــع2007أغـــــــسطس / آب2، االجتمـــــــاع الـــــــوزاري، ‘‘طينعلـــــــى الـــــــصعيد الـــــــو
www.state.gov/documents/organization/91400.pdf.  

 معاهـدة    مـن األمـني العـام ملنظمـة        1540 موجهـة إىل رئـيس اللجنـة         2008فرباير  / شباط 6رسالة مؤرخة     )10( 
  .األمن اجلماعي
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أو اعتمدت مقـررات أو قـرارات ختـص         / و 1540حلقات عمل ألعضائها بشأن تنفيذ القرار       
ــها علــى تنفيــذ القــرار      ــدول األعــضاء يف كــلٍ من  )2004 (1540أو تتــضمن بيانــات تــشجع ال

ويف أعقاب حلقة عمل املنتدى اإلقليمي لرابطـة        . وتقدم، حسب االقتضاء، خطط عمل وطنية     
جنوب شرق آسـيا، قـدمت إحـدى الـدول األعـضاء طلبـاً تفـصيلياً للمـساعدة إىل جلنـة القـرار                       

وعــالوة علــى ذلــك، اختــذ االحتــاد . الــدول املاحنــة علــى دعمــه، الــذي وافقــت إحــدى 1540
، وذلـك ضـمن     1540األورويب إجراًء مشتركا لدعم أنشطة التوعية الـيت تـضطلع هبـا اللجنـة               

  .إطار تنفيذ استراتيجية االحتاد األورويب ملكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل
  

  الشفافية  -تاسعا   
تجزأ من برنـامج عملـها اخلـامس، الـذي يكملـه             واصلت اللجنة، كجزء ال ي      - 131

وحتقيقـا لتلـك    . برنامج عملها السادس، احملافظة على الشفافية كهدف هام من أهداف عملـها           
الغاية، واصلت اللجنة، من خالل إحاطات قدمها رئيسها، إبالغ جملس األمن رمسيـا مبـا تقـوم                 

للجنة على زيادة الشفافية يف عملـها       كما ساعدت أنشطة التوعية اليت تقوم هبا ا       . به من أعمال  
  . مع الدول األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية

 وإدراكا من اللجنة بأن موقعها على شبكة اإلنترنت ميثل، بوصـفه واجهـة عامـة هلـا،                - 132
قــل واســطة قويــة للمحافظــة علــى الــشفافية، قــررت إعــادة تــصميمه إلثــراء حمتــواه، وتيــسري التن

واســـــُتؤنف العمـــــل بـــــاملوقع . صـــــفحاته، وتعزيـــــز جممـــــل النـــــواحي اجلماليـــــة فيـــــه  عـــــرب
)www.un.org/sc/1540 ( ــسمرب / كــانون األول26يف ــة بتحــسينه،   2007دي ــام اللجن  بعــد قي

  .سالحمكتب شؤون نزع ال يف األمم املتحدة، وإدارة شؤون اإلعالممبساعدة من 
  .اإلنترنت قيد نظرهاشبكة ب ها على موقع املصفوفاتوضع وُتبقي اللجنة مسألة - 133
ــا     - 134 ــر يف فئـــات املعلومـــات الـــيت ُتنـــشر علـــى موقعهـ ــة مـــن وقـــت آلخـ ــر اللجنـ  وتنظـ

  .وتعتمدها بالشبكة،
__________ 

تأييد تنفيذ قـرار جملـس   ”:  املعنونAG/RES 2333 (XXXVII-O/07)قرار اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية   )11( 
، علـــى املوقـــع 2007يونيـــه /حزيـــران 5، “علـــى صـــعيد نـــصف الكـــرة اجلنـــويب ) 2004 (1540األمـــن 

www.state.gov/documents/organization/91210.pdf.  
حلقـة عمـل منتـدى التعـاون     ”، 6/06منتدى التعاون األمين، منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، القرار رقـم             )12( 

 ،‘‘)2004 (1540األمــين التــابع ملنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا بــشأن تنفيــذ قــرار جملــس األمــن           
FSC.DEC.6/06 ،27علـــــــــــــــــــــــــــــى املوقـــــــــــــــــــــــــــــع 2007ســـــــــــــــــــــــــــــبتمرب / أيلـــــــــــــــــــــــــــــول ،

www.osce.org/documents/fsc/2006/09/20795_en.pdf،  تأييــد تنفيــذ ’’، 10/06 وقــرار اجمللــس الــوزاري رقــم
ديــسمرب / كــانون األولMC.DEC/10/06 ،5، ‘‘لــوطينا علــى الــصعيد) 2004 (1540قــرار جملــس األمــن 

2006.  

http://www.un.org/sc/1540
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  االستنتاجات والتوصيات   -عاشرا   

الفتــرة قيــد االســتعراض، ، كثفــت اللجنــة، خــالل )2006 (1673 عمــال بــالقرار - 135
ــرار     ــدول للق ــع ال ــذ مجي ــز تنفي ــى وجــه   ) 2004 (1540جهودهــا لتعزي ــذا كــامال، وعل تنفي

  . التحديد يف جمايل التوعية واملساعدة
 وضــمت املــؤمترات الرئيــسية الــيت عقــدت يف عــدة منــاطق، مــن بينــها أفريقيــا وآســيا   - 136

كـارييب، غالبيـة الـدول األعـضاء يف األمـم      والشرق األوسط وأمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر ال     
املتحدة وأسهمت، مع أنشطة التوعيـة األخـرى، يف ازديـاد الـوعي بدرجـة أكـرب بأمهيـة القـرار                     

  .وتنفيذه من أجل أمن ورفاه مجيع الدول) 2004 (1540
، وسَّـَعت   2007فربايـر   / وعقب اجللسة املفتوحة اليت عقدها جملـس األمـن يف شـباط            - 137

اق تعاوهنا مع املنظمات الدولية واإلقليميـة املعنيـة سـاعية إلشـراكها بنـشاط أكثـر يف               اللجنة نط 
واعتمــد عــدد مــن تلــك املنظمــات مقــررات ترمــي ). 2004 (1540التنفيـذ العملــي للقــرار  

  .بالتحديد إىل تشجيع أعضائها على التنفيذ
 جمــال تيــسري   يفعلومــاتاملتبــادل لمركــز  وزادت اللجنــة مــن االهتمــام بــدورها ك   - 138

كما أن املقررات الـيت اعتمـدهتا       . تنفيذا تاما ) 2004 (1540املساعدة املطلوبة لتنفيذ القرار     
اللجنة يف هذا الشأن، مبا يف ذلك املوافقة على منوذج للمساعدة مـصمم ملـساعدة الـدول علـى                   

، إضــافة إىل حتديــد احتياجاهتــا مــن املــساعدة مبــا يتماشــى مــع املتطلبــات احملــددة يف هــذا القــرار
تفاعلها مع املاحنني واملتلقني احملتملني للمـساعدة، وفـرت أساسـا صـلبا للمجتمـع الـدويل لبـذل          

  . املزيد من جهود املساعدة
 وتبني بوضوح املعلومات اليت حصلت عليها اللجنة، خالل الفترة املشمولة بـالتقرير،             - 139

بــشكل ) 2004 (1540مبقتــضى القــرار أن الــدول بــدأت يف اختــاذ تــدابري للوفــاء بالتزاماهتــا 
ولكن تنفيذ القرار تنفيذا تاما هو مسعى طويل األمـد يتطلـب بـرامج مـستمرة للتوعيـة                  . أكمل

وهلـذه الغايـة، قـرر جملـس األمـن يف           . واملساعدة مصممة وفقا الحتياجات كل دولة على حدة       
  .متديد والية اللجنة ملدة ثالث سنوات أخرى) 2008 (1810القرار 
تنفيــذا تامــا، تقــدم ) 2004 (1540 ومــن أجــل تعزيــز تنفيــذ مجيــع الــدول للقــرار  - 140

  ): 2008 (1810اللجنة التوصيات التالية، متشيا والقرار 
إعادة تأكيد توصـيات اللجنـة الـواردة يف تقريرهـا املقـدم إىل جملـس األمـن يف                     )أ(  

  ؛2006عام 
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ن اخلطوات الـيت اختـذهتا أو الـيت         تشجيع الدول اليت مل تقدم بعد تقريرا أوال ع          )ب(  
ــرار    ــذ الق ــا لتنفي ــزم اختاذه ــة دون    )2004 (1540تعت ــر إىل اللجن ــدمي ذلــك التقري ــى تق ، عل

  إبطاء؛ 
تشجيع الـدول الـيت قـدمت تلـك التقـارير علـى تقـدمي معلومـات إضـافية عـن                       )ج(  

  يف أي وقت وبناء على طلب اللجنة؛) 2004 (1540تنفيذها القرار 
لدول اليت لديها طلبات للحـصول علـى املـساعدة، علـى إحالتـها إىل             تشجيع ا   )د(  

يط الـدول    حتـ  اللجنة، واستخدام منوذج املساعدة الذي أعدته اللجنة لذلك الغرض؛ وينبغي أن          
واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، اللجنة علما باجملـاالت الـيت ميكـن أن تقـدم فيهـا                  

ة، إن مل تكــن قامــت بــذلك مــن قبــل، باســم جهــة اتــصال معنيــة    املــساعدة، وأن تــزود اللجنــ 
  باملساعدة؛

تشجيع الدول على أن تعد طوعاً خطط عمـل مـوجزة، مبـساعدة مـن اللجنـة                   )هـ(  
ــرار       ــسية للقـ ــام الرئيـ ــذ األحكـ ــا لتنفيـ ــا وخططهـ ــدد أولوياهتـ ــضاء، وأن حتـ ــسب االقتـ  1540حـ

  ، وتقدم تلك اخلطط إىل اللجنة؛)2004(
ــل  )و(   ــرار     أن تواصـ ــدول للقـ ــع الـ ــذ مجيـ ــز تنفيـ ــا لتعزيـ ــة تكثيـــف جهودهـ  اللجنـ
تنفيـذا تامـا، مـن خــالل برنـامج عملـها الـذي يــشمل مجـع املعلومـات عــن         ) 2004( 1540

بكافة جوانبه، والـدعوة واحلـوار واملـساعدة        ) 2004 (1540حالة تنفيذ مجيع الدول للقرار      
 مـن ذلـك   2 و 1 ورة يف الفقـرتني والتعاون، والذي يتناول بشكل خاص مجيع اجلوانب املـذك     

الرقابـة  ) ج(احلمايـة املاديـة، و      )ب( املـساءلة، و  ) أ( الـيت تـشمل      3القرار، وكذلك يف الفقرة     
والـشحنات العـابرة     الرقابة على الـصادرات الوطنيـة        )د(على احلدود وجهود إنفاذ القانون، و       

فري التمويـل ملثـل هـذه الـصادرات     مبا يف ذلك الرقابة على توفري األموال واخلدمات من قبيل تـو           
  والشحنات العابرة؛

متابعة احلوار الدائر بني اللجنة والدول بشأن اإلجراءات اإلضـافية الـيت يـتعني                )ز(  
وبـشأن املـساعدة التقنيـة      ) 2004 (1540أن تتخذها الدول من أجل التنفيذ الكامل للقـرار          

  الالزمة واملقّدمة؛
 تنظيم أحداث تتعلق بالـدعوة      1540وجب القرار أن تواصل اللجنة املنشأة مب      )ح(  

واملــشاركة فيهــا علــى املــستويني اإلقليمــي، ودون اإلقليمــي، وعنــد االقتــضاء، علــى املــستوى    
  ؛)2004 (1540الوطين لتعزز تنفيذ الدول للقرار 
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أن تواصــل اللجنــة تعزيــز دورهــا يف تيــسري تقــدمي املــساعدة التقنيــة مــن أجــل     )ط(  
، بطـرق منـها االشـتراك النـشط يف مـضاهاة عـروض املـساعدة                )2004 (1540تنفيذ القرار   

بالطلبات عليها من خالل وسائل من قبيل منـاذج املـساعدة، وخطـط العمـل أو غـري ذلـك مـن                
  املعلومات املقدمة إىل اللجنة؛

ــة ودون      )ي(   ــة واإلقليمي ــدول واملنظمــات الدولي ــة بنــشاط مــع ال أن تــشارك اللجن
 لتعزيـز تبـادل اخلـربات والـدروس املـستفادة يف اجملـاالت املـشمولة بـالقرار         اإلقليمية ذات الصلة  

، وإجــراء االتــصال بــشأن مــدى تــوافر الــربامج الــيت قــد تيــّسر تنفيــذ القــرار )2004 (1540
  ؛)2004 (1540
أن تتيح اللجنة فرصا للتفاعل مع الدول املهتمة واملنظمات الدولية واإلقليميـة              )ك(  

  ؛)2004 (1540ت الصلة لتعزيز تنفيذ القرار ودون اإلقليمية ذا
تعزيــز التعــاون القــائم بــني اللجنــة، وجلنــة جملــس األمــن املنــشأة عمــال بــالقرار   )ل(  
، فيما يتعلق بتنظيم القاعدة وحركـة الطالبـان، وجلنـة جملـس األمـن املنـشأة                 )1999 (1267

ه، بطـرق منـها، عنـد       ، فيمـا يتعلـق مبكافحـة اإلرهـاب، تعزيـز          )2001 (1373عمال بالقرار   
االقتــضاء، حتــسني تبــادل املعلومــات، والتنــسيق يف الزيــارات إىل البلــدان، كــل ضــمن حــدود     
واليتــها، واملــساعدة التقنيــة وغــري ذلــك مــن املــسائل ذات الــصلة جبميــع اللجــان الــثالث، وأن  

كـي  تعرب اللجنـة عـن عزمهـا تـوفري التوجيـه للجـان بـشأن اجملـاالت ذات االهتمـام املـشترك ل                      
  تنسق جهودها بشكل أفضل؛

أن تشجِّع اللجنة التربعات املالية وأن تـستفيد منـها بالكامـل وذلـك ملـساعدة                  )م(  
، وأن تنظـر اللجنـة      )2004 (1540الدول يف حتديد وتلبية احتياجاهتا من أجل تنفيذ القـرار           

  .يف اخليارات الالزمة لتطوير آليات التمويل القائمة وتعزيز فعاليتها
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  ق األولاملرف
  أثناء واليتها احلاليةخرباء معينون ملساعدة اللجنة    

  
 البلد االسم

 إريتريا  )أ(برهانيكون أندمييكائيل
  لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةاململكة املتحدة أوليفيا بوش

 األرجنتني  آنا ماريا سرييين
 الواليات املتحدة األمريكية  )ب(ريتشارد كوبيت

 األرجنتني  )ج( هاينِكنغونترييو
 أستراليا ولتابراد ه

 إيطاليا إيزابيال إنترالندي
  الربازيل  )د( نيتو-روِكه مونتيليون 

 اهلند فنكاتاسوبيا سيدهارتا
 االحتاد الروسي فيكتور سليبتشينكو

  
 .منسق  )أ(  

  .جهة اتصال للمساعدة  )ب(  
  .2007يوليه /حىت متوز  )ج(  
 .2007فرباير /حىت شباط  )د(  
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 املرفق الثاين
 قائمة بالوثائق ذات الصلة بعمل اللجنة    

  
 رمز الوثيقة أو املوقع الشبكي الذي ترد فيه التاريخ العنوان
  Corr.1 و S/2006/257 2006أبريل / نيسان25 2006م اللجنة لعاتقرير 

www.un.org/sc/1540/committeereports.shtml 
 1673قرار جملس األمـن     

)2006(  
  S/RES/1673 (2006) 2006أبريل /يسان ن27

www.un.org/sc/1540/resolutionstatements.shtml 
 1810قرار جملس األمـن     

)2008(  
  S/RES/1810 (2008) 2008أبريل / نيسان25

www.un.org/sc/1540/resolutionstatements.shtml 
ــس    ــيس جملـ ــن رئـ ــان مـ بيـ

 األمن
 S/PRST/2007/4 2007فرباير / شباط23

www.un.org/sc/1540/resolutionstatements.shtml  
 www.un.org/sc/1540/programofwork.shtml  برامج العمل

ــن   ــة مــ اإلحاطــــات املقدمــ
 الرئيس إىل جملس األمن

 2006مايو / أيار30
 2006سبتمرب / أيلول28
 2007مايو / أيار22
 2007نوفمرب / تشرين الثاين14
ــانون األول17 ــسمرب / كـــــــ ديـــــــ

2007  
 2008مايو /ار أي6

www.un.org/sc/1540/chairpersonsbriefings.shtml  
 

رســــالتان موجهتــــان مــــن 
األمــــني العــــام إىل رئــــيس 
جملــس األمــن بــشأن تعــيني 

 اخلرباء

 2007فرباير / شباط15
 2007مايو / أيار11

S/2007/95 
S/2007/272 

مذكرتان من رئيس جملـس   
األمن بشأن تعـيني رؤسـاء      

 اللجان ونواهبم

 2007يناير /انون الثاين ك18
 2008يناير / كانون الثاين3

S/2007/20 
S/2008/2 

 www.un.org/sc/1540/assistancetemplate.shtml  منوذج املساعدة
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 املرفق الثالث
  2008 يوليه/متوز 1الدول األعضاء اليت قدمت التقارير الوطنية أو معلومات إضافية حىت   

  التقرير األولتاريخ الدول املقِدمة  ر األول التقريتاريخ الدول املقِدمة 
 2004أكتوبر / تشرين األول20 *بليز 38 2004أكتوبر / تشرين األول26 *االحتاد الروسي 1
 2006يونيه / حزيران27 بنغالديش 39 2004أكتوبر / تشرين األول28 *أذربيجان 2
 2005يوليه / متوز12 *بنما 40 2004أكتوبر / تشرين األول26 *األرجنتني 3
 2005مارس / آذار3 بنن 41 2005فرباير / شباط9 *األردن 4
 2008أبريل / نيسان18 بوتسوانا  42 2004نوفمرب / تشرين الثاين9 *أرمينيا 5
 2005يناير / كانون الثاين4 بوركينا فاسو 43 2006يونيه / حزيران22 إريتريا 6
  2008أبريل / نيسان4  ونديبور 44 2004أكتوبر / تشرين األول26 *إسبانيا 7
 2004نوفمرب / تشرين الثاين22 *البوسنة واهلرسك 45 2004أكتوبر / تشرين األول28 *أستراليا 8
 2004أكتوبر / تشرين األول27 *بولندا 46 2004أكتوبر / تشرين األول29 *إستونيا 9

 2005مارس / آذار8 *بوليفيا 47 2004نوفمرب / تشرين الثاين22 إسرائيل 10
 2004نوفمرب / تشرين الثاين1 *بريو 48 2005أبريل / نيسان7 *إكوادور 11
 2004أكتوبر / تشرين األول20 *بيالروس 49 2004أكتوبر / تشرين األول28 *ألبانيا 12
 2004نوفمرب / تشرين الثاين5 *تايلند 50 2004أكتوبر / تشرين األول26 *أملانيا 13
 2004سبتمرب / أيلول10 تركمانستان 51 2004ديسمرب / كانون األول9 اإلمارات العربية املتحدة 14
 2004نوفمرب / تشرين الثاين1 *تركيا 52 2006نوفمرب / تشرين الثاين6 أنتيغوا وبربودا 15
 2006أبريل / نيسان7 ترينيداد وتوباغو 53 2004أكتوبر / تشرين األول27 *أندورا 16
 2007مارس / آذار13 توفالو 54 2004وبر أكت/ تشرين األول28 *إندونيسيا 17
 2004نوفمرب / تشرين الثاين10 *تونس 55 2004أكتوبر / تشرين األول27 أنغوال 18
ديـــــــــسمرب / كـــــــــانون األول22 *أوروغواي 19

2004 
 2006أبريل / نيسان5 تونغا 56

 2005أبريل / نيسان5 *جامايكا 57 2004نوفمرب / تشرين الثاين15 *أوزبكستان 20
 2005يناير / كانون الثاين5 *اجلبل األسود 58 2005سبتمرب / أيلول14 أوغندا 21
 2004نوفمرب / تشرين الثاين10 *اجلزائر 59 2004أكتوبر / تشرين األول25 *أوكرانيا 22
 2004أكتوبر / تشرين األول28 جزر البهاما 60 2005فرباير / شباط28 )* اإلسالمية-مجهورية (ران ـإي 23
 2004نوفمرب / تشرين الثاين23 جزر مارشال 61 2004أكتوبر / تشرين األول28 *يرلنداآ 24
 2005أبريل / نيسان12 *اجلماهريية العربية الليبية 62 2004أكتوبر / تشرين األول28  *آيسلندا 25
 2004أكتوبر / تشرين األول27 *اجلمهورية التشيكية 63 2004أكتوبر / تشرين األول27 *إيطاليا 26
 2004أكتوبر / تشرين األول14 *اجلمهورية العربية السورية 64  2008أبريل / نيسان24  بابوا غينيا اجلديدة 27
 2005أغسطس / آب29 مجهورية ترتانيا املتحدة  65 2004نوفمرب / تشرين الثاين3 *باراغواي 28
 2004أكتوبر /ألول تشرين ا27 *مجهورية كوريا 66 2004أكتوبر / تشرين األول27 *باكستان 29
  2008أبريل / نيسان24  مجهورية الكونغو الدميقراطية 67  2008أبريل / نيسان10  باالو 30
ديـــــــــسمرب / كـــــــــانون األول22 *البحرين  31

2004 
 2005مايو / أيار3 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 68

 2004نوفمرب / تشرين الثاين22 *سالفية السابقةمجهورية مقدونيا اليوغو 69 2004أكتوبر / تشرين األول29 *الربازيل 32
 2004ديسمرب / كانون األول17 *مجهورية مولدوفا 70  2008مارس / آذار28  بربادوس 33
 2005يناير / كانون الثاين31 *جنوب أفريقيا 71 2004أكتوبر / تشرين األول28 *الربتغال 34
ديـــــــــسمرب / كـــــــــانون األول30 *بروين دار السالم 35

2004 
 2004أكتوبر / تشرين األول28 *جورجيا  72

 2005مارس / آذار17 جيبويت 73 2004أكتوبر / تشرين األول26 *بلجيكا 36



S/2008/493
 

44 08-40976 
 

  التقرير األولتاريخ الدول املقِدمة  ر األول التقريتاريخ الدول املقِدمة 
 2004أكتوبر / تشرين األول27 *الدامنرك 74 2004نوفمرب / تشرين الثاين18 *بلغاريا 37
 2004أغسطس / آب4 *كوستاريكا 116 2008أبريل / نيسان17 دومينيكا 75
 2005فرباير / شباط10 كولومبيا 117 2004أكتوبر / تشرين األول27 *انياروم 76
 2005مارس / آذار31 الكويت 118 2006أبريل / نيسان13 ساموا 77
ديـــــــــسمرب / كـــــــــانون األول13 سان مارينو 78

2007 
 2006مايو / أيار1 كرييبايت 119

 2005يوليه / متوز20 *كينيا 120  2008يونيه /حزيران 30  سانت كيتس ونيفس 79
 2004أكتوبر / تشرين األول28 *التفيا 121 2005مايو / أيار11 *سري النكا 80
 2004أكتوبر / تشرين األول21 *لبنان 122 2005سبتمرب / أيلول28 السلفادور 81
 2004أكتوبر / تشرين األول29 *لكسمربغ 123 2004نوفمرب / تشرين الثاين2 *سلوفاكيا 82
 2004أكتوبر / تشرين األول27 *ليتوانيا 124 2005أكتوبر /شرين األول ت28 *سلوفينيا 83
 2004نوفمرب / تشرين الثاين29 *ليختنشتاين 125 2004أكتوبر / تشرين األول21 *سنغافورة 84
 2004أكتوبر / تشرين األول20 *مالطة 126 2005مارس / آذار31 السنغال 85
 2004أكتوبر / تشرين األول26 اليزيام 127 2008يناير / كانون الثاين23 سورينام 86
 2008فرباير / شباط27 مدغشقر 128 2004أكتوبر / تشرين األول28 *السويد 87
 2004أكتوبر / تشرين األول28 *مصر 129 2004أكتوبر / تشرين األول22 *سويسرا 88
ديـــــــــسمرب / كـــــــــانون األول17 سرياليون 89

2007 
 2004ر أكتوب/ تشرين األول28 *املغرب 130

 2004ديسمرب / كانون األول7 *ملكسيكا 131  2008أبريل / نيسان7  سيشيل 90
 2004نوفمرب / تشرين الثاين1 *اململكة العربية السعودية 132 2004أكتوبر / تشرين األول27 *شيلي 91
 2004سبتمرب / أيلول29 *اليةيرلندا الشمأاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و 133 2005يناير / كانون الثاين5 *صربيا 92
 2005مايو / أيار31 نغوليام 134 2004أكتوبر / تشرين األول4 *الصني 93
 2007أبريل / نيسان30 موريشيوس 135 2005يناير / كانون الثاين11 *طاجيكستان 94
 2004أكتوبر / تشرين األول29 *موناكو 136 2005أبريل / نيسان13 *العراق 95
ديـــــــــسمرب /ون األول كـــــــــان17 *عمان 96

2004 
 2005أبريل / نيسان6 ميامنار 137

 2008يونيه / حزيران27 ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا  138 2004نوفمرب / تشرين الثاين5 غانا 97
 2004أكتوبر / تشرين األول26 *اميبيان 139 2005سبتمرب / أيلول26 غرينادا 98
 2008أبريل / نيسان4 ناورو 140 2004أكتوبر / تشرين األول27 غواتيماال 99

 2004أكتوبر / تشرين األول28 *النرويج 141 2004نوفمرب / تشرين الثاين11 غيانا 100
 2004أكتوبر / تشرين األول28 *النمسا 142 2007فرباير / شباط22 فانواتو 101
 2006مارس / آذار17 نيبال 143 2004أكتوبر / تشرين األول28 *فرنسا 102
 2008يناير / كانون الثاين11 النيجر 144 2004أكتوبر / تشرين األول28 *لبنيالف 103
 2004أكتوبر / تشرين األول28 نيجرييا 145 2004نوفمرب / تشرين الثاين16 )* البوليفارية-مجهورية (فرتويال  104
 2007يناير / كانون الثاين26 نيكاراغوا 146 2004أكتوبر / تشرين األول28 *فنلندا 105
 2004أكتوبر / تشرين األول28 *نيوزيلندا 147 2008فرباير / شباط4 فيجي 106
 2004نوفمرب / تشرين الثاين1 *اهلند 148 2004أكتوبر / تشرين األول26 *فييت نام 107
 2006يونيه / حزيران20 *هندوراس 149 2004نوفمرب / تشرين الثاين24 *قربص 108
 2004أكتوبر / تشرين األول28 *هولندا 151 2004 نوفمرب/ تشرين الثاين5 *قطر 109
ديـــــــــسمرب / كـــــــــانون األول14 *قريغيزستان 110

2004 
 2004أكتوبر / تشرين األول12 *الواليات املتحدة األمريكية 152

 2004أكتوبر / تشرين األول28 *اليابان 153 2004نوفمرب / تشرين الثاين3 *كازاخستان 111
 2004أكتوبر / تشرين األول27 *هنغاريا 150 2004نوفمرب /ثاين تشرين ال29 *كرواتيا 112
 2004ديسمرب / كانون األول29 اليمن 154 2005مارس / آذار21 كمبوديا 113
ديـــــــــسمرب / كـــــــــانون األول31 *كندا 114

2004 
 2004أكتوبر / تشرين األول22 *اليونان 155
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  التقرير األولتاريخ الدول املقِدمة  ر األول التقريتاريخ الدول املقِدمة 
 2004أكتوبر / تشرين األول28 الحتاد األورويبا: تقارير أخرى  2004أكتوبر / تشرين األول28 *كوبا 115

  
  ).2004 (1540القرار قدمت معلومات إضافية عن تدابري اختذهتا أو تعتزم اختاذها لتنفيذ اليت دول ال  *  

  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  
  
  
  
  

Timeline showing submission dates for first reports 
and additional information
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First Report Additional Information

 اجلدول الزمين ملواعيد تقدمي التقارير األوىل واملعلومات اإلضافية

 التقرير األول املعلومات اإلضافية
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 املرفق الرابع
  2008يوليه / متوز1ا حىت  مل تقدم تقرير اليتعضاءاألدول ال    

  
  الدول اليت مل تقدم تقارير    قاريرالدول اليت مل تقدم ت  

 السودان  20 إثيوبيا 1
 الصومال 21 أفغانستان 2
 غابون 22 بوتان 3
 غامبيا 23 تشاد 4
 غينيا 24 توغو 5
 ستوائيةغينيا اال 25 ليشيت - تيمور 6
 غينيا بيساو 26 جزر سليمان 7
 الكامريون 27 جزر القمر 8
 كوت ديفوار 28 مجهورية أفريقيا الوسطى 9

 الكونغو 29 اجلمهورية الدومينيكية 10
 ليربيا 30 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية 11
 ليسوتو 31 الرأس األخضر 12
 مايل 32 رواندا 13
 مالوي 33 زامبيا 14
 ملديف 34 زمبابوي 15
 موريتانيا 35 وبرينسييبسان تومي  16
 مبيقازمو 36 سانت فنسنت وجزر غرينادين 17
 هاييت 37 سانت لوسيا 18
   سوازيلند 19
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  اخلامساملرفق 
مـــستوى التنفيـــذ حـــسبما يتـــبني مـــن التـــدابري الـــيت اختـــذهتا الـــدول ويتـــضح يف     

  مصفوفات الدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1540يستند الرسم البيـاين الـوارد أعـاله إىل املعلومـات الـيت مجعتـها اللجنـة املنـشأة عمـال بـالقرار                           : ملحوظة
الواردة علـى سـبيل     ( املتعلقة بتدابري التنفيذ     382 عنصرا من عناصر املصفوفة الـ       313اعتمادا على   

  )).د (8 و 6و )  د-أ  (3 و 2املثال يف الفقرات 
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  املرفق السادس
ــصكوك           ــات والربوتوكــوالت وال ــشار واالتفاقي ــدم االنت ــدات ع ــضمام ملعاه االن

 بـه   تفـاد أوفقـا ملـا     ) 2004 (1540األخرى ذات الصلة بقـرار جملـس األمـن          
  ارد يف مصفوفاهتملا ي و يف تقاريرهاالدول
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  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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Progress of implementation as reflected in the matrices of Member States:
comparative information for the 127 States that reported by 2006 compared to 2008

- Operative Paragraph 2 ~ NW -
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2006 - National Legal
Framework - OP2 - NW

2006 - Enforcement
Provisions - OP2 - NW

2008 - National Legal
Framework - OP2 - NW

2008 - Enforcement
Provisions - OP2 - NW

 اإلنتاج/الصنع

 االحتياز

 االمتالك

 التخزين/التكديس

 التطوير

 النقل

 التحويل

 االستعمال

 الضلوع كشريك

 تقدمي املساعدة

 التمويل

األنشطة املتعلقـة بوسـائل
 اإليصال

مشاركة اجلهات من غري
 الدول

علقة باإلنفاذألحكام املت ا‐ 2006

 األحكام املتعلقة باإلنفاذ- 2008

 اإلطار القانوين الوطين- 2008

 اإلطار القانوين الوطين‐ 2006

   ألف-املرفق السابع 
معلومـات  : التقدم احملرز يف التنفيذ حسبما يتبني من مصفوفات الدول األعـضاء              

 الـيت قـدمت تقاريرهـا       127 تتعلق بالدول الـ     2008 وعام   2006مقارنة لعام   
   األسلحة النووية- 2 الفقرة - 2006يف عام 
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Current assessment of implementation for 192 Member States
- Operative Paragraph 2 ~ NW -
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  مشاركة اجلهات من غري الدول
اإلطار القانوين الوطين

أحكام اإلنفاذ

   باء-املرفق السابع 
   األسلحة النووية- 2 الفقرة - دولة عضوا 192التقييم احلايل ملستوى التنفيذ بالنسبة لـ   
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Progress of implementation as reflected in the matrices of Member States:
comparative information for the 127 States that reported by 2006 compared to 2008

- Operative Paragraph 2 ~ CW -
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   ألف-املرفق الثامن 
معلومـات  : فيذ حسبما يتبني من مصفوفات الدول األعـضاء       التقدم احملرز يف التن       

 الـيت قـدمت تقاريرهـا       127 تتعلق بالدول الـ     2008 وعام   2006مقارنة لعام   
   األسلحة الكيميائية- 2 الفقرة - 2006يف عام 
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Current assessment of implementation for 192 Member States
- Operative Paragraph 2 ~ CW -
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Progress of implementation as reflected in the matrices of Member States:
comparative information for the 127 States that reported by 2006 compared to 2008

- Operative Paragraph 2 ~ BW -
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   ألف-املرفق التاسع 
معلومـات  : التقدم احملرز يف التنفيذ حسبما يتبني من مصفوفات الدول األعـضاء              

 الـيت قـدمت تقاريرهـا       127 تتعلق بالدول الـ     2008 وعام   2006مقارنة لعام   
  يولوجية األسلحة الب- 2 الفقرة - 2006يف عام 
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Current assessment of implementation for 192 Member States
- Operative Paragraph 2 ~ BW -
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   باء-املرفق التاسع 
ـــ         ــسبة ل ــذ بالن ــيم احلــايل ملــستوى التنفي ــة عــضوا  192التقي ــرة - دول  - 2 الفق

  األسلحة البيولوجية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اإلطار القانوين الوطين  

أحكام اإلنفاذ

 اإلنتاج/الصنع

 االحتياز
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  املرفق العاشر
ــام        ــني ع ــادات احلاصــلة ب ــدول األعــضاء  2008 وعــام 2006الزي  يف عــدد ال

   عن التدابري اليت اختذهتا يف ما يتعلق بوسائل اإليصالأبلغت اليت
  

  )2الفقرة (احلظر   -ألف   
  تدابري اإلنفاذ  اإلطار التشريعي  فئة األسلحة

  24  26  النووية
  32  35  الكيميائية
  27  44  البيولوجية

    
  ))ب(و ) أ (3الفقرة (توفري احلماية املادية /تأمني/حصر األصناف  -باء   

  تدابري اإلنفاذ  اإلطار التشريعي  حةفئة األسل

  8  14  النووية
  11  18  الكيميائية
  9  11  البيولوجية

    
  ))د(و ) ج (3الفقرة (مراقبة احلدود والصادرات   -جيم   

  تدابري اإلنفاذ  اإلطار التشريعي  فئة األسلحة

  15  11  النووية
  17  13  الكيميائية
  16  12  البيولوجية
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Progress of implementation as reflected in the matrices of Member States:
comparative information for the 127 States that reported by 2006 compared to 2008

- Operative Paragraph 3 (a) & (b) ~ NW & related materials -
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طار القانوين الوطين اإل‐ 2006

 تدابري حصر األصناف يف مرحلة اإلنتاج

 االستعمالتدابري حصر األصناف يف مرحلة

  التخزينتدابري حصر األصناف يف مرحلة

  النقلتدابري حصر األصناف يف مرحلة

 تدابري تأمني اإلنتاج

  االستعمالتدابري تأمني

 تدابري تأمني التخزين

  النقلتدابري تأمني

 النقل/املواد/أنظمة توفري احلماية املادية للمرافق

التـــرخيص للمنـــشآت والكيانـــات املتعاملـــة يف
 املواد النووية والستعمال املواد

 التحقق من موثوقية العاملني

تدابري حـصر وسـائل اإليـصال وتأمينـها وتـوفري
 احلماية املادية هلا

  اهليئة الوطنية التنظيمية

 املقدمة من الوكالـة الدوليـةاتفاقات الضمانات 
 للطاقة الذرية

مدونــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لقواعــد
السلوك املتعلقة بسالمة املصادر املشعة وأمنها
قاعدة بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن
االجتار غـري املـشروع يف املـواد النوويـة وغريهـا

 من املصادر املشعة

   ألف-ادي عشر املرفق احل
معلومـات  : التقدم احملرز يف التنفيذ حـسبما يتـبني مـن مـصفوفات الـدول األعـضاء            

 الـيت قـدمت تقاريرهـا       127 تتعلـق بالـدول الــ        2008 وعـام    2006مقارنة لعام   
   األسلحة النووية واملواد ذات الصلة-) ب(و ) أ (3 الفقرة - 2006يف عام 
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Current assessment of implementation for 192 Member States
- Operative Paragraph 3 (a) & (b) ~ NW & related materials -
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التـــرخيص للمنـــشآت والكيانـــات املتعاملـــة يف
 املواد النووية والستعمال املواد

 التحقق من موثوقية العاملني

تدابري حـصر وسـائل اإليـصال وتأمينـها وتـوفري
 احلماية املادية هلا

  اهليئة الوطنية التنظيمية

نات املقدمة من الوكالـة الدوليـةاتفاقات الضما 
 للطاقة الذرية

مدونــة الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لقواعــد
السلوك املتعلقة بسالمة املصادر املشعة وأمنها
قاعدة بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن
االجتار غـري املـشروع يف املـواد النوويـة وغريهـا

 من املصادر املشعة

   باء-ادي عشر املرفق احل
ـــ        ) أ (3 الفقــرة - دولــة عــضوا 192التقيــيم احلــايل ملــستوى التنفيــذ بالنــسبة ل

   األسلحة النووية واملواد ذات الصلة-) ب( و
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Progress of implementation as reflected in the matrices of Member States:
comparative information for the 127 States that reported by 2006 compared to 2008

- Operative Paragraph 3 (a) & (b) ~ CW & related materials -
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 األصناف يف مرحلة اإلنتاجتدابري حصر 

 االستعمالتدابري حصر األصناف يف مرحلة

  التخزينتدابري حصر األصناف يف مرحلة

  النقلتدابري حصر األصناف يف مرحلة

 تدابري تأمني اإلنتاج

  االستعمالتدابري تأمني

 تدابري تأمني التخزين

  النقلتدابري تأمني

 النقل/املواد/رافقأنظمة توفري احلماية املادية للم

التـــرخيص للمنـــشآت والكيانـــات املتعاملـــة يف
 املواد الكيميائية والستعمال املواد

 التحقق من موثوقية العاملني

تدابري حـصر وسـائل اإليـصال وتأمينـها وتـوفري
 احلماية املادية هلا

ــلحة ــر األسـ ــة حظـ ــة باتفاقيـ ــة املعنيـ ــة الوطنيـ اهليئـ
  الكيميائية

األسـلحة الكيميائيـة بـاملوادإبالغ منظمة حظر    
الكيميائية املدرجة يف جداول اتفاقيـة األسـلحة

 الكيميائية

ألحكام املتعلقة باإلنفاذ ا‐ 2006

 األحكام املتعلقة باإلنفاذ- 2008

 اإلطار القانوين الوطين- 2008

 اإلطار القانوين الوطين‐ 2006

   ألف-املرفق الثاين عشر 
معلومــات : التقـدم احملـرز يف التنفيـذ حــسبما يتـبني مـن مــصفوفات الـدول األعـضاء           

 الـيت قـدمت تقاريرهـا يف        127 تتعلق بالدول الــ      2008 وعام   2006عام  مقارنة ل 
   األسلحة الكيميائية واملواد ذات الصلة-) ب(و ) أ (3 الفقرة - 2006عام 
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Current assessment of implementation for 192 Member States
- Operative Paragraph 3 (a) & (b) ~ CW & related materials -
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 ري حصر األصناف يف مرحلة اإلنتاجتداب
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  التخزينتدابري حصر األصناف يف مرحلة

  النقلتدابري حصر األصناف يف مرحلة

 تدابري تأمني اإلنتاج

  االستعمالتدابري تأمني

 تدابري تأمني التخزين

  النقلتدابري تأمني

 النقل/املواد/دية للمرافقأنظمة توفري احلماية املا

التـــرخيص للمنـــشآت والكيانـــات املتعاملـــة يف
 املواد الكيميائية والستعمال املواد

 التحقق من موثوقية العاملني

تدابري حـصر وسـائل اإليـصال وتأمينـها وتـوفري
 احلماية املادية هلا

ــلحة ــر األسـ ــة حظـ ــة باتفاقيـ ــة املعنيـ ــة الوطنيـ اهليئـ
  الكيميائية

مة حظر األسـلحة الكيميائيـة بـاملوادإبالغ منظ 
الكيميائية املدرجة يف جداول اتفاقيـة األسـلحة

 الكيميائية
حـــصر األســـلحة الكيميائيـــة القدميـــة وتأمينـــها

 وتوفري احلماية املادية هلا

   باء-املرفق الثاين عشر 
ـــ        ) أ (3 الفقــرة - دولــة عــضوا 192التقيــيم احلــايل ملــستوى التنفيــذ بالنــسبة ل

   األسلحة الكيميائية واملواد ذات الصلة-) ب( و
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Progress of implementation as reflected in the matrices of Member States:
comparative information for the 127 States that reported by 2006 compared to 2008

- Operative Paragraph 3 (a) & (b) ~ BW & related materials -
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   ألف-املرفق الثالث عشر 
معلومــات : التقـدم احملـرز يف التنفيـذ حــسبما يتـبني مـن مــصفوفات الـدول األعـضاء           

 الـيت قـدمت تقاريرهـا يف        127 تتعلق بالدول الــ      2008 وعام   2006مقارنة لعام   
   األسلحة البيولوجية واملواد ذات الصلة-) ب(و ) أ (3 الفقرة - 2006عام 
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 تدابري حصر األصناف يف مرحلة اإلنتاج

 االستعمالتدابري حصر األصناف يف مرحلة

  التخزينمرحلةتدابري حصر األصناف يف 

  النقلتدابري حصر األصناف يف مرحلة

 تدابري تأمني اإلنتاج

  االستعمالتدابري تأمني

 تدابري تأمني التخزين

  النقلتدابري تأمني

 النقل/املواد/أنظمة توفري احلماية املادية للمرافق

التـــرخيص للمنـــشآت والكيانـــات املتعاملـــة يف
 ملواداملواد البيولوجية والستعمال ا

 التحقق من موثوقية العاملني

تدابري حـصر وسـائل اإليـصال وتأمينـها وتـوفري
 احلماية املادية هلا

  القواعد التنظيمية املتعلقة مبجال اهلندسة الوراثية
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Current assessment of implementation for 192 Member States
- Operative Paragraph 3 (a) & (b) ~ BW & related materials -
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   باء-املرفق الثالث عشر 
ـــ        ) أ (3 الفقــرة - دولــة عــضوا 192التقيــيم احلــايل ملــستوى التنفيــذ بالنــسبة ل

   األسلحة البيولوجية واملواد ذات الصلة-) ب( و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اإلطار القانوين الوطين
أحكام اإلنفاذ
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 النقل/املواد/أنظمة توفري احلماية املادية للمرافق

التـــرخيص للمنـــشآت والكيانـــات املتعاملـــة يف
 املواد البيولوجية والستعمال املواد

 التحقق من موثوقية العاملني

تدابري حـصر وسـائل اإليـصال وتأمينـها وتـوفري
 احلماية املادية هلا

  ة الوراثيةالقواعد التنظيمية املتعلقة مبجال اهلندس
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Progress of implementation as reflected in the matrices of Member States:
comparative information for the 127 States that reported by 2006 compared to 2008

- Operative Paragraph 3 (c) and (d) ~ NW & related materials -
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   ألف-املرفق الرابع عشر 
معلومـات  : التقدم احملرز يف التنفيذ حسبما يتبني مـن مـصفوفات الـدول األعـضاء                 

 الـيت قـدمت تقاريرهـا يف      127 تتعلـق بالـدول الــ        2008 و   2006مقارنة لعـام    
   األسلحة النووية واملواد ذات الصلة-) د(و ) ج (3 الفقرة - 2006عام 
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 دعم تدابري مراقبة احلدود تقنيا

وجيالالتفاوض وغري ذلك من أشكال املساعدة على بيع السلع والتكنو/االجتار/مراقبة السمسرة

 اهليئات املكلفة باإلنفاذ/الوكاالت
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 إمكانية التطبيق خارج نطاق الوالية الوطنية
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Current assessment of implementation for 192 Member States
- Operative Paragraph 3 (c) & (d) ~ NW & related materials -
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) ج (3 الفقــرة - دولــة عــضوا 192التقيــيم احلــايل ملــستوى التنفيــذ بالنــسبة لـــ     
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Progress of implementation as reflected in the matrices of Member States:
comparative information for the 127 States that reported by 2006 compared to 2008

- Operative Paragraph 3 (c) and (d) ~ CW & related materials -
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Current assessment of implementation for 192 Member States
- Operative Paragraph 3 (c) & (d) ~ CW & related materials -
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Progress of implementation as reflected in the matrices of Member States:
comparative information for the 127 States that reported by 2006 compared to 2008

- Operative Paragraph 3 (c) and (d) ~ BW & related materials -
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  املرفق السابع عشر
  )2004 (1540خلربات املتبادلة من أجل تنفيذ قرار جملس األمن ا    

  
 1540اللجنة املنشأة مبوجب القـرار      ) 2006 (1673يف قراره   يدعو جملس األمن      - 1

تبادل اخلربات والدروس املستفادة مع الدول، واملنظمات الدولية واإلقليميـة          سبل  الستكشاف  
 .ة مــن املمارســات موضــع االهتمــام لتلــك الــدعوة  القائمــة التاليــتــستجيب و .ودون اإلقليميــة

 1540 اللجنـة املنـشأة مبوجـب القـرار          تقـر  التقرير، ال    اوحسبما لوحظ يف النص الرئيسي هلذ     
وعلـى هـذا    .  من املواد التالية، وإمنا توفرها مبثابة أمثلة توضيحية للدول األعضاء للنظـر فيهـا              أيا

قائمــة شــاملة، وترحــب اللجنــة املنــشأة مبوجــب   املعلومــات التاليــة أيــضا تــضمن، ال تاألســاس
 مبـا تقترحـه الـدول األعـضاء أو اهليئـات احلكوميـة الدوليـة مـن عمليـات إضـافة                1540القرار  

 .تعديل أو حذف فيما خيص تلك األمثلة أو
  

ــان ــة اخلــربات: 2 و 1 الفقرت ــا املتبادل ــق فيم ــدابري يتعل ــى احلظــر بت ــة األســلحة عل  النووي
 إيصاهلا ووسائل ولوجيةوالبي والكيميائية

تــشمل اخلــربات املتبادلــة يف هــذه الفئــة القــوانني النموذجيــة وغريهــا مــن التــدابري الــيت    - 2
تطورت حتت رعاية الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة ومنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة، سـعيا                   

ر األســلحة النوويــة إىل تنفيــذ تــدابري احلظــر والتــدابري املماثلــة املدرجــة يف معاهــدة عــدم انتــشا   
وتتعلق تـدابري احلظـر املدرجـة يف معاهـدة عـدم             .واتفاقية حظر األسلحة الكيميائية على التوايل     

 1انتشار األسلحة النووية واتفاقية حظـر األسـلحة الكيميائيـة بـااللتزام العـام الـوارد يف الفقـرة                 
غـري  مـن    اجلهـات    نص على أن متتنع الـدول عـن تقـدمي أي شـكل مـن أشـكال الـدعم إىل                   ت  يتال
لدول الساعية للحصول على أسلحة الدمار الشامل، كما تتعلق بـبعض تـدابري احلظـر الـواردة                 ا

 .كلها، وليس 2يف الفقرة 

دليل الـ وإضافة إىل ذلك، يوجد لدى مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة              - 3
ــة ملكافحــة اإل    ــات والربوتوكــوالت العاملي ــشريعي لالتفاقي ــات   رهــابالت ــضمن تعليق ــذي يت ، ال

ويـرتبط  . ) أ(ومناذج مشروحة للتشريعات املستخدمة يف تنفيذ مجيع اتفاقيات مكافحة اإلرهاب         
فعلـى   ).2004 (1540العديد من اتفاقيات مكافحة اإلرهاب ارتباطا مباشرا بتنفيذ القـرار           
، األجهـزة   1997بل لعـام    سبيل املثال، تعّرف االتفاقية الدولية لقمع اهلجمات اإلرهابية بالقنا        

أجهزة إطالق أو نشر أو إحداث آثار املـواد         ”املتفجرة وغريها من األجهزة املميتة بأهنا تشمل        
الكيميائيــة الــسامة والعوامــل البيولوجيــة أو التكــسينات أو مــا مياثلــها مــن مــواد أو إشــعاعات    

__________ 
  .www.unodc.org/unodc/en/terrorism/technical-assistance-tools.html :انظر املوقع  ) أ(  
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هـذه اجلهـات، أو مـن       اليت تستعملها جهات من غري الدول أو املتواطئون مـع           “ مواد مشعة  أو
وعالوة على ذلك، فإن تعريـف هـذه األنـشطة بأهنـا جـرائم إرهابيـة، جيعـل                .يقدم هلا املساعدة  

 .1999متويلها يقع ضمن نطاق االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب لعام 

ــد - 4 ــة تصــاغ وق ــصليب جلن ــة األمحــر ال ــانون منــوذج الدولي ــه ق ــانون”( عنوان  جــرائم ق
. هلـا  قانونيـا  إطـارا  العـام  القـانون مـن    تتخـذ  الـيت  للـدول  موجه) “والسمية لوجيةالبيو األسلحة
 منـوذجي  قـانون  مـشروع ) اإلنتربول (اجلنائية للشرطة الدولية املنظمة وضعت مماثل، حنو وعلى
 نـصا  املـشروع  ويتـضمن  البيولـوجي،  اجملال يف واألمن السالمة وتعزيز البيولوجية اجلرائم حلظر

 هـذه بـشأن    تـشريعية  نـصوص  تقـدمي  علـى  أعـضاءها  اإلنتربـول  منظمـة  شجعتـ  كمـا . وشروحا
 مــن الواســعة اجملموعــة تبــادلمــن أجــل  للمنظمــة الــشبكي املوقــع علــى نــشرها بغــرض املــسائل
 .) ب(الوطنية اخلربات

ت منظمـة حظـر   صـاغ وملساعدة الدول على تنفيذ اتفاقيـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة،          - 5
قـانون   وما منوذجيا يرمي إىل إرساء سلطة وطنية وأحكاما منوذجيـة يف          األسلحة الكيميائية مرس  

ــنص لكــل        ــشفوعا ب ــة، م ــشريعات الوطني ــار الت ــذ يف إط ــيال للتنفي ــات، ودل ــصلالعقوب ــى ف  عل
واســتجابة القتراحــات الــدول األعــضاء الــيت كانــت تعمــل مــع معهــد األمــم املتحــدة  . ) ج(حــدة

 اتة املــواد الكيميائيــة ومبيــدات احلــشرسالمتتعلــق بــللتــدريب والبحــث علــى وضــع ضــوابط  
وضوابط بيئية، وضعت منظمة حظر األسلحة الكيميائيـة ومنظمـة دول شـرق البحـر الكـارييب                 

 اتفاقية حظر األسلحة الكيميائيـة واألبعـاد        إلدماجها يف كل من   قانونا منوذجيا ولوائح منوذجية     
 .) د(البيئية

 الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مــوجزا وأخــريا، يــوفر مكتــب الــشؤون القانونيــة لــدى - 6
للصكوك القانونية املتعلقـة بالـضمانات وعـدم االنتـشار، فـضال            على شبكة اإلنترنت    إلكترونيا  
__________ 

  .www.interpol.int/Public/BioTerrorism/bioC/default.asp :انظر املوقع  ) ب(  
مرسـوم  ’’،  2005أكتـوبر   / تـشرين األول   11مكتب الشؤون القانونية مبنظمـة حظـر األسـلحة الكيميائيـة،              ) ج(  

أكتــوبر / تــشرين األول12ؤون القانونيــة باملنظمــة، ، مكتــب الــش‘‘منــوذجي بــشأن إرســاء الــسلطة الوطنيــة 
، 2006مارس  / ومكتب الشؤون القانونية باملنظمة، آذار     ،‘‘أحكام منوذجية من القانون اجلنائي    ’’ ،2005

  .www.opcw.org/html/db/legal/la_models.htmlعلى املوقع 
قـانون  : هنـج تكـاملي جتـاه سـن تـشريع وطـين للتنفيـذ              ’’2000مـايو   / أيـار  23 املؤرخة   S/190/2000الوثيقة    ) د(  

ــة منظمــة دول شــرق منطقــة البحــر الكــارييب     ؛ والوثيقــة املرتبطــة هبــا  (S/127/99)‘‘ منــوذجي مــن إعــداد أمان
S/190/2000’’  قــانون مراقبــة مبيــدات اآلفــات : 1، املرفــق 2000مــايو / أيــار23 املؤرخــة 2 و 1املرفقــان

ــة   ــواد الكيميائي ــشروع(وامل ــق )م ــة  : 2، واملرف ــدات والئحــة مراقب ــسمّ  املبي ــة ال ــواد الكيميائي ــسجيل (ة يامل الت
 1993سـبتمرب   / أيلـول  28 املؤرخـة    PC-IV/A/WP.10والوثيقـة   ‘‘ )مشروع) (يحرصاوإصدار الت والترخيص  

  .“سلحة الكيميائية يف التشريعات الوطنيةقانون منوذجي توضيحي إلدماج معاهدة حظر األ’’
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ويتـضمن الـدليل    .2003دليل الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة عـن القـانون النـووي لعـام         عن 
واملعاقبـة علـى اسـتعمال اجلهـات      مناذج لنصوص قانونية مشروحة تتعلق بعدم االنتشار النووي         

 .)ه(لدول ملواد نووية أو حيازهتا على حنو غري مشروعاغري من 
  

 والكيميائيــة النوويــة األســلحة حبــصر يتعلــق فيمــا املتبادلــة اخلــربات): ب( و) أ (3 الفقــرة
 املادية ومحايتها أمنها وضمان ،ذات الصلة واملواد إيصاهلا ووسائل والبيولوجية

ذات صــلة  حمــددة ملــواد الــصناعية االســتخدامات اجملــاالت هــذه يف ملمارســاتا تــشمل - 7
 القـرار  ديباجـة   الـواردة يف الفقـرة األوىل مـن        اشيةاحل يف لتعريفها وفقا الشامل، الدمار بأسلحة
 باألنـشطة  املتعلقـة  املمارسـات  عن كبريا اختالفا املمارسات هذه وختتلف). 2004 (1540
. املطبقـة  القانونيـة  والـصكوك  الـصناعة  لنـوع  وفقـا  تتفـاوت  كمـا  أعـاله،  إليهـا  املـشار  احملظورة
 حتكـم  الـيت  التوجيهيـة  واملبـادئ  القانونيـة  الصكوك إىل حتديدا) 2004 (1540 القرار ويشري
 املـواد  حبـصر  املتعلقـة  الكيميائيـة،  األسـلحة  حظـر  ومنظمـة  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالة عمل

ــة ــة النووي ــها وضــمان والكيميائي ــها أمن ــة ومحايت  القــرار مــن 3 الفقــرة نظــرا ألن ولكــن. املادي
 ،2 وأ 1 ناالفقرتـ  غطيـه ت ممـا  بكـثري  أكرب التقنية املسائل من جمموعة غطيت) 2004 (1540
 .األنشطة بتلك املتعلقة األمهية ذات املمارسات من أكرب عدد بالتايليوجد 

 الطبعــة األخــرية اآلونــة يف وروبــا االقتــصادية أللجنــةال أصــدرت املثــال، ســبيلوعلــى  - 8
 وتــشمل. النموذجيــة اللــوائح: اخلطــرة البــضائع بنقــل املتعلقــة التوصــيات مــن عــشرة اخلامــسة
 .) و()2004 (1540 القـرار  بتنفيـذ  الـصلة  ذات اخلطـرة  البـضائع  التوصـيات  تلـك  من العديد
 بالنقـل  املتعلـق  رويباألو االتفـاق  وضـع  على ألوروبا االقتصادية لجنةال حثت مماثل، حنو وعلى
 لوثيقــةا يف األخــرية اآلونــة يف توحيــده جــرى الــذي الربيــة، بــالطرق اخلطــرة للبــضائع الــدويل

ECE/TRANS/185، اخلطــرة البــضائع بنقــل املتعلــق األورويب واالتفــاق والثــاين، األول اجمللــدان 
 إعـداد  ولـدى . ) ز(2008 فربايـر /شـباط  يف النفـاذ  حيـز  دخـل  الذي الداخلية املائية الطرق على
 املنظمـة  مـع  العمـل  ألوروبـا  االقتصادية املتحدة األمم جلنة تبدأ أن املقرر من كان التقرير، هذا

 املتعلـق  األورويب االتفـاق  مواءمـة  أجـل  مـن  احلديديـة  بالـسكك  الـدويل  للنقل الدولية احلكومية
 للبـضائع  الـدويل  بالنقـل  املتعلـق  األورويب واالتفاق الربية بالطرق اخلطرة للبضائع الدويل بالنقل

__________ 
  .http://ola.iaea.org/ola/what_we_do/handbook%20link.aspميكن االطالع عليه يف املوقع   )ه(  
  .www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev15/15files_e.htmlانظر   ) و(  
  .www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.htmlانظر   ) ز(  
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 يتعلـق  فيمـا  احلكوميـة  املنظمـة  هـذه  أعـدهتا  الـيت  اللـوائح  مع الداخلية املائية الطرق على اخلطرة
 .) ح(احلديدية بالسكك اخلطرة للبضائع الدويل بالنقل

 األمهيـة  ذات املمارسـات  وضـع  يف خاصـة  هامـا  دورا الدوليـة  البحريـة  املنظمـة  وتؤدي - 9
 التجـارة  معظـم  وأن سـيما  ال الـشامل،  الـدمار  بأسـلحة  املتعلقة املواد نقل عمليات أمن لضمان
 التابعــة البحريــة الــسالمة جلنــة وضــعت املثــال، ســبيل فعلــى. البحــر طريــق عــن تنقــل الدوليــة
 ويف. عليهـا  اإلشـراف  تتـوىل  كمـا  ،اخلطـرة  للبـضائع  الدولية البحرية املدونة املذكورة للمنظمة

 االتفاقيـة  إطـار  يف إلزاميـا  اخلطـرة  للبـضائع  الدوليـة  البحريـة  دونـة امل تطبيق أصبح ،2004 عام
 ،2006 عــام يف البحريــة الــسالمة جلنــة أصــدرت كمــا. ) ط(البحــر يف األرواح حلمايــة الدوليــة

 منـاطق  يف أنـشطة  مـن  هبـا  يتعلـق  ومـا  اخلطـرة  للـشحنات  اآلمـن  النقل بشأن املنقحة التوصيات
 البحريــة املدونــة علــى املدخلــة تعــديالتال مــع بــاألمن لقــةاملتع أحكامهــا تتماشــى لكــي املرافــئ
 ألـف  اجلـزء  وأصبح .املرفئية واملرافق السفن ألمن الدولية املدونة وعلى اخلطرة للبضائع الدولية

 عديـدة  دول وأشـارت  ،2004 عام  يف إلزاميا املرفئية واملرافق السفن ألمن الدولية املدونة من
). 2004 (1540 بـالقرار عمـال    املنـشأة  اللجنـة  إىل املقدمة يرهاتقار يف ألحكامه امتثاهلا إىل

 سـالمة  ضـد  املوجهـة  املـشروعة  غـري  األعمـال  قمـع  باتفاقيـة  سـيلحق  جديـد  بروتوكول ويرمي
ــة املالحــة ــل إىل البحري ــل جع ــشحنات أو األشــخاص نق ــرا ال ــرض حب ــم بغ ــشطة دع ــري األن  غ
 املنظمـة قيام   ذلك ستلزمي أن املرجح منو جرمية الشامل، الدمار بأسلحة الصلة ذات املشروعة
 .جديدة وممارسات معايري وضعب الدولية البحرية

 للبـضائع  املـأمون  اجلـوي  النقـل  الـدويل  املـدين  الطـريان  اتفاقيـة  مـن  18 املرفـق  ويشمل - 10
 املـأمون  اجلـوي  للنقـل  الفنيـة  بالتعليمـات  النقـل  عمليـة  يف التقيـد  يتم بأن يقضي اشرط اخلطرة،
 املـواد  هبـذه  وقائمـة  اخلطـرة  للمـواد  تـصنيف  نظـام  الفنيـة  التعليمـات  وتتـضمن . اخلطرة للبضائع

 عـالوة  البـضائع،  بتلـك  املتعلقـة  واإلشـعارات  والتفتيش واملناولة التغليف يف املتبعة واإلجراءات
 اخلطـرة  بالبـضائع  املعـين  الفريـق  توصـيات  تعكـس  الـيت  التـدابري  مـن  وغريهـا  اإلنفـاذ  تدابري على
 التعليمـات  صياغة يف الدويل اجلوي النقل احتاد ويشارك. ) ي(الدويل املدين الطريان ملنظمة عالتاب

__________ 
  .www.otif.org/html/e/pres_infor_generales_e.htmlانظر   ) ح(  
  .www.imo.org/Safety/mainframe.asp?topic_id=158انظر   ) ط(  
  .www.icao.int/anb/FLS/DangerousGoodsانظر   ) ي(  
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 جمـال  يف املـوظفني  لتـدريب  عمـل  فرقـة  ولديه الدويل، املدين الطريان منظمة عن الصادرة الفنية
 .) ك(اخلطرة البضائع نقل

ــد قــدم حــني ويف - 11 ــدول مــن العدي ــوجي راحلــص معــايري حتــسني بــشأن ورقــات ال  البيول
 معظــم فــإن ية،ينستكــوال البيولوجيــة األســلحة اتفاقيــة عمليــة إطــار يف املاديــة واحلمايــة واألمــن

ــايري التوجيهــات ــصادرة واملع ــة املنظمــات عــن ال ــت الدولي ــادة هتــدف كان ــع إىل ع ــشار من  انت
 مـن  الـدول  منـع  أو الدولية، التجارة عن طريق  واإلنسان والنبات احليوان تصيب اليت األمراض
 األخـرى  املـسائل  أمـر  تاركـة  املـشروعة،  التجـارة  أمـام  عقبات مبثابة التدابري تلك مثل استخدام
 املنظمــات مــن عــددا أن بيــد. الوطنيــة للــسلطات والنبــات واحليــوان اإلنــسان بــصحة املتعلقــة
) ب (و) أ (3 الفقـرة  بتنفيـذ  عالقـة  ذات مواضـيع  بشأن توجيهات بوضع بدأ الرئيسية الدولية

 دعـم  وحـدة  إنـشاء  أن هـو  الـصدد  هـذا  يف يـذكر  ما أهم ولعل. )2004 (1540 لقرارا من
 ذات حمتملـة  ممارسـات  حتديـد  يف بالفعل أسهم قد يةينستكوال البيولوجية األسلحة اتفاقية تنفيذ
 بـاملواد  املتعلقـة  واللـوائح  واملراسـيم  القـوانني  من كبري عدد من مقتطفات نشر خالل من أمهية،

ــة ــدان، عــشرات يف البيولوجي ــة األدوات مــن كجــزء البل ــيت اإللكتروني ــى توفرهــا ال  شــبكة عل
 .) ل(اإلنترنت

ولدى منظمة الصحة العاملية فريق عامل معين باألسلحة الكيميائية والبيولوجية بـدأ يف              - 12
تنفيــذ القــرار الــسادس عــشر الــصادر عــن مجعيــة الــصحة العامليــة اخلامــسة واخلمــسني، بــشأن     

 وأ العموميـة علـى النطــاق العـاملي للحـدوث الطبيعـي أو اإلطـالق العرضــي       اسـتجابة الـصحة  ”
االســتخدام املتعمــد للعوامــل البيولوجيــة والكيميائيــة أو املــواد النوويــة اإلشــعاعية الــيت تــؤثر يف  

 توجيهـات   2004عـام   يف  فعلى سـبيل املثـال، أصـدرت منظمـة الـصحة العامليـة،               .) م(“الصحة
ــواد ذ   ــن امل ــضمان أم ــق ب ــائي    تتعل ــوجي والكيمي ــصلة ضــد اإلرهــاب البيول ال ســيما يف (ات ال

احتياطــات ضــد تلويــث ميــاه الــشرب واألغذيــة وغريهــا مــن املنتجــات، يف إطــار    - 5 املرفــق
توجيهـات منظمـة الـصحة       .تصدي تـدابري الـصحة العموميـة لألسـلحة البيولوجيـة والكيميائيـة            

 .دليل الـسالمة البيولوجيـة يف املختـربات       ة من    أيضا النسخة الثالث    املنظمة  وأصدرت .) ن()العاملية
التأهـب  ”ومن املراجـع األخـرى اجلـديرة باالهتمـام الـيت صـدرت عـن منظمـة الـصحة العامليـة                      

__________ 
لـدى احتــاد النقـل اجلـوي الــدويل أيـضا كتيـب ســنوي خـاص بــه       . www.iata.org/workgroups/dgb.htmانظـر    ) ك(  

  .، وكذلك قائمة إلكترونية حتمل العنوان نفسه“ البضائع اخلطرةدليل الئحة’’بعنوان 
  .www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/855B57E1A5D7D60CC12573A6005334F3?OpenDocumentانظر   ) ل(  
  .2002مايو / أيار18 املؤرخ WHA55-16انظر قرار مجعية الصحة العاملية   ) م(  
  .www.who.int/csr/delibepidemics/biochemguide/en/index.htmlانظر   ) ن(  
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ــة   ــر البيولوجيـ ــد للعناصـ ــتعمال املتعمـ ــة االسـ ــق   “ملواجهـ ــه املتعلـ ــاين منـ ــصل الثـ ــيما الفـ ، ال سـ
ألمــراض بالنــسبة لات األمهيــة وأخــريا، أصــدرت املنظمــة عــددا مــن املمارســات ذ . ) س(بالوقايــة
راقبـة  املتعلقة مب املبادئ التوجيهية   ”ة بالتهديد الناجم عن األسلحة البيولوجية، ومن بينها         املرتبط

ــ ــة(األنثراكس اإلصــابة ب ــها ) اجلمــرة اخلبيث ــوان ومكافحت ، باإلضــافة إىل “لــدى اإلنــسان واحلي
، كمـا تواصـل العمـل علـى         “ملكافحـة الـسمات الوبائيـة واالنتـشار واملراقبـة وا        : األوبئـة دليل  ”

 .) ع(، وغريه من األمراض املثرية للقلقميياإصدار التوجيهات املتعلقة بالتوالر

ــة واعتمــدت - 13 ــم منظم ــة املتحــدة األم ــة لألغذي ــدورها والزراع ــة ب  النطــاق واســعة رؤي
 بتنفيـذ  املتـصلة  واألمـن  باحلـصر  املتعلقـة  املـسائل  مـن  العديـد  ليشمل“ احليوي األمن ”ملصطلح
 أجـل  مـن  شـاملة  بطريقـة  البيولوجية املخاطر إدارة” بأنه إياه معّرفة ،)2004 (1540 القرار
ــة ــة، ســالمة كفال ــة األغذي ــاة ومحاي ــوان وصــحة حي ــة والنبــات، احلي ــة ومحاي  يف واملــسامهة البيئ

 والزراعــة،  األغذيــة  منظمــة  افتتحــت 2005 عــام  ويف. ) ف(“مــستدامة  بــصورة  اســتخدامها
ــ باالشــتراك ــة عم ــصحة منظم ــة، ال ــة العاملي ــة، التجــارة ومنظم ــة العاملي ــة واملنظم ــصحة العاملي  ل
 عـن  املعلومـات  لتجميـع  اإلنترنـت  شـبكة  على موقعا البيولوجي، التنوع اتفاقيةأمانة  و احليوان،
 مــوارد حبمايــة املتعلقــة املواضــيع مــن ذلــك وغــري والدوليــة الوطنيــة والقــوانني املعــايري أحــدث
 International Portal on Food Safety, Animal and وعنوانه والنبات، حليوانا وصحة األغذية

Plant Health
  .) ص(

 املتعلقـة  الوثـائق  مـن  جمموعـة  الكيميائيـة  األسـلحة  حظـر  ملنظمة يةفنال األمانة وصاغت  - 14
 وحتتـوي  .“2002 لعـام  اإلعالنـات  دليـل ” بينها من الكيميائية، األسلحة حظر اتفاقية بتنفيذ
 1540 القـرار  تنفيـذ  حتـاول  الـيت  للـدول  أمهيـة  ذات ممارسـات  علـى   تقريبـا  الوثـائق  تلك مجيع

 الكيميائيـة  األسـلحة  حظـر  منظمـة  جتمـع  كمـا . املـواد  حبـصر  املتعلقـة  تلك سيما ال ،)2004(
 تنفيـذ  علـى  الوطنية السلطات ملساعدة )2001 (املعلومات من 1 رقم اجملموعة يف املواد تلك
 وثيـق  حنـو  علـى  الكيميائيـة  األسـلحة  حظر منظمة تتعاونو .) ق(الكيميائية األسلحة حظر اتفاقية

__________ 
ــر   ) س(    /www.who.int/csr/resources/publications/deliberate/WHO_CDS_CSR_EPH_2002_16_EN/enانظــــــــــــــــ

  . على التوايل/http://www.who.int/foodsafety/publications/fs_management/terrorism/en و
  .www.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?sesslan=1&codlan=1&codcol=93&codcch=161انظر   ) ع(  
  .www.fao.org/DOCREP/MEETING/006/Y8453E.HTM#P69_18797انظر   ) ف(  
  .http://www.ipfsaph.org/En/default.jspانظر   ) ص(  

 2وستــصدر اجملموعــة . /www.opcw.org/na_infopack  علــى املوقــع1ميكــن احلــصول علــى جمموعــة املعلومــات     ) ق(  
  .قريبا
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ــصناعات قطــاع مــع ــة ال ــسالمة يف جمــال العــامل يف الكيميائي ــذي يــ  واألمــن، ال ــادرة شملال  مب
 .) ر(الكيميائية الصناعة جلمعيات الدويل اجمللس هايرعا اليت املسؤولة الرعاية

 علـى  الطـوارئ  حلـاالت  والتأهـب  التوعيـة  برنـامج  عايةبر الصادرة املواد بعض وتنطبق  - 15
 بتنفيـذ  املتعلـق  الكيميائيـة،  املرافـق  أمن على للبيئة، املتحدة األمم لربنامج التابع احمللي، املستوى
 عــن املنبثقــة االلتزامــاتب مباشــرة عالقــة املنــشورات بعــض وتــربط). 2004 (1540 القــرار
سلـسلة   (اخلطـرة  للمـواد  املـأمون  للتخـزين  تقـين  دليـل : طـرة اخل املواد ختزين منشور مثل القرار،

 بـاملواد  املتعلقـة  املـسائل  بعـض  بـدورها  والزراعة األغذية منظمة وتعاجل). 3التقارير الفنية رقم     
ــة يف كمــا املبيــدات، رأســها وعلــى الكيميائيــة، ــة الــسلوك مدون  مبيــدات توزيــع بــشأن الدولي

  .)املنقحة النسخة (واستخدامها اآلفات
 أمـــان بـــشأن الـــسلوك قواعـــد مدونـــة إىل حتديـــدا) 2004 (1540 القـــرار ويـــشري  - 16

 الـواردة  واملمارسـات  املبادئ أن الواضح من يبدو ذلك، إىلباإلضافة  و. وأمنها املشعة املصادر
 الوكالـة،  لـدى يوجد نص منـوذجي هلـا        اليت الذرية للطاقة الدولية الوكالة ضمانات اتفاقات يف

ــرار   ممارســـات تتـــضمن )INFCIRC/540 (اإلضـــايف والربوتوكـــول  1540تتعلـــق بتنفيـــذ القـ
 للمـواد  املـأمون  للنقـل  الذرية للطاقة الدولية الوكالة الئحة على أيضا ذلك وينطبق). 2004(

 إىل أيــضا) 2004 (1540ويــشري القــرار  ). 2005، 1سلــسلة معــايري الــسالمة    (املــشعة
ــدابري ــة ت ــة احلماي ــة املادي ــة مبوجــب املطلوب ــة اتفاقي ــة احلماي ــواد املادي ــة، للم ــا النووي ــق فيم  يتعل

 الـصادرة  2رقـم    الـدويل  القـانون  سلـسلة  وتـضم . ) ش(ونقلـها  وختزينـها  النوويـة  املواد باستخدام
 الرمسيــة الوثــائق مجيــع عملــي حنــو علــى واجلرميــة باملخــدرات املعــين املتحــدة األمــم مكتــب عــن

ــة ــة عــن املنبثق ــة اتفاقي ــة احلماي ــة، مــوادلل املادي ــا النووي ــواد ذلــك يف مب  األساســية املعلومــات م
  . ) ت(االتفاقية يف األمهية ذات العديدة للممارسات

__________ 
 املـشاركة، وجيـب   52 الــ تنفذها بصورة مستقلة اجملالس املعنية بالشؤون الكيميائية يف كـل بلـد مـن البلـدان               ) ر(  

على كل جملس وطـين، ضـمن متطلبـات أخـرى، أن يـصدر مـدونات ومـذكرات إرشـادية وقـوائم مرجعيـة،                   
هبدف مساعدة الشركات األعضاء فيه على االمتثال إىل شـروط الـسالمة واألمـن يف الربنـامج واملـشاركة يف            

األعــضاء؛ وهــذه متطلبــات قــد جتــد  تبــادل املعلومــات، وأن يــضع إجــراءات للتحقــق مــن امتثــال الــشركات  
، انظـــــر )2004 (1540البلـــــدان فيهـــــا مـــــا يعينـــــها يف جهودهـــــا الراميـــــة علـــــى تنفيـــــذ القـــــرار         

www.responsiblecare.org/page.asp?p=6407&l=1.  
تنظم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا برامج تدريبية إقليمية بـشأن        و). مصوبة (INFCIRC/225/Rev.4انظر    ) ش(  

  .احلماية املادية
وضعت اللجنة املعنية بسالمة املنشآت النووية التابعـة لوكالـة الطاقـة الذريـة جمموعـة مـن املمارسـات املفيـدة                        ) ت(  

ــرغم مــن أن صــلتها بااللتزامــات مبوجــب       ــة علــى ال ــة  بــشأن مــسائل الــسالمة النووي انظــر (القــرار أقــل أمهي
www.nea.fr/html/general/policypapers.html#safety(.  
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 التوجيهيـة  املبـادئ  أو االتفاقـات  مـن  عـدد  بوضـع  الـدول  قامـت  ذلـك،  إىلوباإلضافة    - 17
 الئحـة  نفـذ ت املثـال،  سـبيل  فعلـى . النـووي  باجملال املتصلة املواد بشأن والثنائي اإلقليمي للتعاون
 اآلونــة يف املعدلــة بــصيغتها (3227/76 رقــم) الذريــة للطاقــة األوروبيــة اجلماعــة (املفوضــية
 نظــام) 302/2005 رقــم )الذريــة للطاقــة األوروبيــة اجلماعــة (املفوضــية بالئحــة األخــرية

 الـذي  الذرية، للطاقة األوروبية اجلماعة مبوجبها أُنشئت اليت املعاهدة يف املستحدث الضمانات
 وعلـى  ) ث(الـدول  بـني  والنقـل  النوويـة  املـساءلة  صـعيد  على املمارسات أفضل من العديد يشمل
 وإنفـاذ  تنفيذومراقبتها ب  النووية املواد حلصر األرجنتينية - الربازيلية الوكالة تقوم نفسه، املنوال
 ملتعلقـة ا الـضمانات  إجـراءات  مـن  جمموعـة  وهـو ومراقبتها،   النووية املواد حلصر املشترك النظام

ــع  ــوادجبمي ــة امل ــتني يف النووي ــ األرجن ــن. لوالربازي ــة وم ــدة األمثل ــى املفي ــادل عل ــات تب  املعلوم
 - الربازيليـة  الوكالـة  بـني  املـربم  الرباعي االتفاق ،مراقبتهاو النووية املواد حصر وعلى والتعاون

 الوطنيـة  والـسلطة  يـة، الذر للطاقـة  الدوليـة  والوكالـة  ، ومراقبتـها  النووية املواد حلصر األرجنتينية
 الوكالـة  بـني  املربمـة  الثنائيـة  االتفاقـات  علـى  عالوة البلدين، من كل يف النووية بالشؤون املعنية

 الذريـة،  للطاقـة  الدوليـة  الوكالة من وكلومراقبتها   النووية املواد حلصر األرجنتينية - الربازيلية
 كوريـا،  مجهوريـة  يف واملراقبـة  النووي االنتشار عدم ومعهد الذرية، للطاقة األوروبية واجلماعة
 ذات والوثــائق الكــارييب، البحــر ومنطقــة الالتينيــة أمريكــا يف النوويــة األســلحة حظــر ووكالــة
 .) خ(هبا الصلة

 ىمـن خـالل ترتيبـات ثنائيـة أخـر     ) 2004 (1540لقـرار  اأبلغت الـدول بتنفيـذها    و  - 18
ناجما للقذائف التسيارية يرمي إىل إيـصال        يف األنشطة اليت قد تدعم بر      تدقيقهاترمي إىل تشديد    

أسلحة الدمار الشامل، من قبيل مدونة الهاي لقواعد السلوك ملنع انتشار القـذائف التـسيارية،         
  .  دولة161هنا قد حظيت بدعم أ 2004اليت سجلت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 

  
علـى احلـدود وعلـى الـصادرات يف         تبادل اخلربات يف جمـال الرقابـة        : )د (و) ج (3 الفقرة

  يتعلق باألسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية، ووسائل إيصاهلا، واملواد ذات الصلة ما
 العامليـة  التجـارة  تـأمني  معـايري  إطـار  2005 عـام يف   العامليـة  اجلمـارك  منظمة اعتمدت  - 19

 علـى  الـدول  ساعدةملـ  بـه  املـرتبط  كولومبـوس  وبرنـامج ) WCO SAFE معـايري  إطـار (وتيسريها 

__________ 
  .http://europa.eu/scadplus/leg/en/s14005.htmانظر   ) ث(  
  .www.abacc.org/home.htmانظر   ) خ(  
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ويـشمل  . ) ذ(فعلي بشكل  وتيسريها العاملية التجارة تأمني معايري إطار لتنفيذ الالزمة قدراهتا بناء
وهـو  .  معيـارا، باإلضـافة إىل عناصـر مفـصلة تتعلـق بالتنفيـذ      30 أكثـر مـن      SAFEإطار معـايري    

 والدوليـــة، واإلقليميـــة الوطنيـــة اجلمـــارك منظمـــات بـــني للـــشبكاتمرهـــون بالعمـــل الفعلـــي 
 املبــادئ إىلوهــو يــستند  . التجاريــة األعمــال وقطــاع اجلمــارك منظمــات بــني والــشراكات
 اإلمـدادات،  تغـيري  أمن لتعزيز املصادر من وغريها املتكاملة اإلمدادات سلسلة إلدارة التوجيهية

 إىل العامليـة  اجلمـارك  منظمـة  يف املـسؤولون وأشـار   . ولتيسري التجارة املشروعة يف الوقت نفـسه      
 عـن  دلـيال   بالتعـاون مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة            القريـب  املـستقبل  يف سيـصدرون  أهنم،
 الكـارييب  كـاجمللس  اإلقليميـة  اجلمـارك  منظمـات  أمـا . باإلرها ومكافحة احلدودمراقبة   معايري
ــاذ ــوانني إلنف ــة الق ــة اجلمركي ــارك ومنظم ــيا، يف اجلم ــي أوقيانوس ــز فه ــدر ترك ــى أكــرب بق  عل
 وهــو مــا يــشكل أيــضا أساســا  مناطقهــا،داخــل  املعلومــات وتبــادل اليوميــة التعــاون اتاعتبــار

 مــع منــتظم بــشكل احلــدودومراقبــة  اجلمــارك أجهــزة معظــم يعمــل كمــا. للممارســات املفيــدة
 الدوليـة  االتفاقيـة  مبوجـب  النباتـات،  صـحة  لقياسـات  الدوليـة  املعـايري  لتنفيـذ  الوطنيـة  السلطات
  . ) ض(الصحي احلجر ممارسات ذلك يف مبا واحليوان، اإلنسان لصحة مماثلة ريوتداب النباتات حلماية

 للرقابـة  اخلاضـعة  األصـناف  علـى  املـشتملة  الوطنيـة  القوائم باستخدامها الدول وأبلغت  - 20
 اخلاضــعة األصــناف قــوائم عــن فــضال ،إيــصاهلا ووســائل الــشامل الــدمار بأســلحة الــصلة ذات
 ذات األمـن  جملـس  قـرارات  تنفيـذ  أجـل  مـن  أو األطـراف  متعددة تلترتيبا طبقا واملعدة للرقابة
  .S/2006/815 و S/2006/814مثل القوائم الواردة يف الوثيقتني ، الصلة
. أيضا بتشجيع تبادل اخلربات فيما يتعلق مبراقبة الـصادرات        تقوم عدة هيئات إقليمية     و  - 21

ــوائح تنظيميــ    ــق االحتــاد األورويب ل ــال، يطب ــة ة علــى صــعيد اجملموعــة  فعلــى ســبيل املث األوروبي
الئحــة جملــس أوروبــا تــرد ضــمن بأســرها، بــشأن مراقبــة تــصدير املــواد املزدوجــة االســتخدام،  

، أعّد منتدى التعاون االقتصادي آلسـيا       2004ويف عام   . )أأ(، بصيغتها املعدلة  1334/2000
 بعـد هـذه الوثيقـة      واحمليط اهلادئ عناصر رئيسية لوضع نظـم فعالـة ملراقبـة الـصادرات، وأصـدر              

العناصـر الرئيـسية    ’’بــ   تقريرا عن الدراسـة االستقـصائية بـشأن املمارسـات احلاليـة ذات الـصلة                
__________ 

 www.wcoomd.org/learning_homeaboutus_capacitybuilding.htm :انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ) ذ(  
 ،http://www.wcoomd.org/home_wco_topics_epoverviewboxes_tools_and_instruments_epsafeframework.htm و

  .ثلي منظمة اجلمارك العامليةمن مم 1540املنشأة مبوجب القرار واإلحاطات املقدمة إىل خرباء اللجنة 
  ./www.who.int/csr/ihr/enانظر   ) ض(  

وتواصـلت، أثنـاء إعـداد هـذه        . http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/industry/dualuse/index_en.htm انظر  )أأ(  
 2004لعـام   الوثيقة، املناقشات بشأن إجراء تنقيح رئيسي لالئحة بغرض تضمينها نتائج اسـتعراض األقـران               

 .وتوصيات أخرى
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‘‘ لوضع نظم فعالة ملراقبة الصادرات، اخلاصة مبنتدى التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلـادئ            
.  مبكافحـة اإلرهـاب    املعنيـة  )ب ب (التابعـة لـه    فرقـة العمـل      2006يف االجتماع الذي عقدته عام      

، اتفــق أعــضاء اجلماعــة االقتــصادية للمنطقــة األوروبيــة اآلســيوية علــى آليــة    2007ويف عــام 
ــة       ــة الــصادرات لــديهم وتنفيــذ االتفــاق املتعلــق بإنــشاء نظــام مــشترك ملراقب لتنــسيق نظــم مراقب

وروبـا   إىل ذلك، بدأت الدول األعـضاء يف منظمـة األمـن والتعـاون يف أ               وباإلضافة. تالصادرا
  .)2004 (1540يف إعداد دليل أفضل املمارسات لتنفيذ القرار 

ــدابري خــالل مــن) 2004( 1540 القــرار جوانــب بتنفيــذ الــدول وأبلغــت  - 22  ىجــر ت
 قبيـل  من(جلنة زانغر   /النووية األسلحة انتشار عدم معاهدة إطار يف املصدرين جلنة يف اعتمادها
 علـى  تـساعد  أن ُيخـشى  نوويـة  أصناف على املشتملة فاألطرا املتعدد النووي لإلمداد مبادئها
التوجيهية بشأن نقـل املـواد النوويـة         املبادئ قبيل من (النووية املواد موردي وجمموعة )االنتشار

ــادئ  ــةواملب ــواد املعــدات نقــل عمليــات بــشأن التوجيهي ــة والربجميــات وامل ــا النووي  والتكنولوجي
  .)املزدوج االستخدام ذات هبا املتصلة

 املدرجـة  الكيميائية املواد جتارة مبراقبة األطراف الكيميائية األسلحة حظر اتفاقية وُتلزم  - 23
 .)ج ج(احملددة العضوية الكيميائية املواد وجتميع، 3 و 2 و 1 جداوهلا يف

  

__________ 
 .www.apec.org/apec/about_apec/history.htmlانظر   )ب ب( 
 ./www.opcw.orgانظر   )ج ج( 
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  املرفق الثامن عشر
  2008يوليه / متوز1قائمة بأنشطة االتصال يف     

  
 واملؤمترات اليت شارك فيها رئيس اللجنـة وأعـضاؤها         احللقات الدراسية وحلقات العمل       

  )2004 (1540وخرباؤها لتقدمي معلومات عن القرار 
  
  املشاركون  املوقع  التاريخ  اجلهة املنظمة  العنوان

ــية للجهـــات   احللقـــة الدراسـ
ــرار     ــذ قـ ــشأن تنفيـ ــة بـ املاحنـ

 1540جملــــــــس األمــــــــن 
)2004(  

ســـــتوكهومل، املعهـــــد 
 الدويل لبحوث السالم

يونيــه / حزيــران6-7
2006  

ــة    جنيف ــبري اللجنـــــــ خـــــــ
1540  

احللقة الدراسية بشأن تنفيـذ     
ــرار جملــس األمــن    1540ق

يف آســيا ومنطقــة ) 2004(
  احمليط اهلادئ

ــاد   ــصني، واالحتـــــ الـــــ
األورويب، والنــــرويج، 
وإدارة األمـــم املتحـــدة 
  لشؤون نزع السالح

يوليـه  / متوز 12-13
2006  

ــيس اللجنـــــــة    بيجني رئـــــ
   وخرباؤها1540

أزمــــة االنتــــشار النــــووي ”
املــــــثري للقلــــــق، والــــــسالم 
ــصعيدين    ــى الــ ــن علــ واألمــ

، حلقــة “اإلقليمــي والــدويل
ــية    ــدة الدراســ ــم املتحــ األمــ
الثامنــة عــشرة بــشأن قــضايا  
  نزع السالح يف يوكوهاما

اليابــــان وإدارة األمــــم 
ــزع   ــشؤون ن املتحــدة ل

  السالح

/  آب            21-23
  2006أغسطس 

يوكوهامـــــــــــا،  
  اليابان

ــة  رئــــــــيس اللجنــــــ
1540  

احللقة الدراسية بشأن تنفيـذ     
ــرار جملــس األمــن    1540ق

يف آسيا الوسطى   ) 2004(
  والقوقاز

كازاخــــــــــــــــــــستان، 
ــز   ــرويج، ومركـــ والنـــ
ــدم   ــات عـــــــ دراســـــــ
االنتــــــشار يف معهــــــد 
مــــونتريي للدراســــات 
ــسة   ــة، ومؤســـ الدوليـــ

  ماك آرثر

/  تشرين األول  8-9
  2006أكتوبر 

ــايت،  أملـــــــــــــــــــ
  كازاخستان

ــيس اللجنـــــــة   رئـــــ
   وخرباؤها1540

حلقــة العمــل بــشأن الطــابع   
العــــــاملي التفاقيــــــة حظــــــر 

  األسلحة الكيميائية

منظمة حظـر األسـلحة    
  الكيميائية

 تــــــــشرين  25-27
أكتــــــــــــــــوبر /األول

2006  

ــة    روما ــبري اللجنـــــــ خـــــــ
1540  

حلقـــة العمـــل بـــشأن تنفيـــذ 
ــرار جملــس األمــن    1540ق

)2004(  

منظمة األمن والتعـاون    
  يف أوروبا

ــاين 8 ــشرين الثـــ /  تـــ
  2006نوفمرب 

ــيس اللجنـــــــة    ييناف رئـــــ
   وخرباؤها1540

احللقة الدراسية بشأن تنفيـذ     
ــرار جملــس األمــن    1540ق

  يف منطقة أفريقيا) 2004(

غانـــــــــا، واالحتـــــــــاد  
األورويب، والنــــرويج، 
وإدارة األمـــم املتحـــدة 
  لشؤون نزع السالح

 تــــــــــــشرين 9-10
ــاين ــوفمرب /الثـــــــ نـــــــ
2006  

ــيس اللجنـــــــة    أكرا رئـــــ
   وخرباؤها1540

ــة ” : “القادمــةاملــشاريع املائ
حلقــة العمــل بــشأن تعزيــز    
  النظام الدويل لعدم االنتشار

ــري    ــز هن ــدا ومرك فنلن
  ستيمسون. ل

ــاين 15 ــشرين الثـ /  تـ
  2006نوفمرب 

واشـــــــــــــــــنطن 
  العاصمة

عضو وخبري اللجنة   
1540  
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  املشاركون  املوقع  التاريخ  اجلهة املنظمة  العنوان

احللقة الدراسية بشأن تنفيـذ     
ــرار جملــس األمــن    1540ق

ــا ) 2004( يف أمريكـــــــــــــ
الالتينيـــــة ومنطقـــــة البحـــــر 

  الكارييب

ــري ــاد بـــــــ و، واالحتـــــــ
األورويب، والنــــرويج، 
وإدارة األمـــم املتحـــدة 
  لشؤون نزع السالح

 تــــــــشرين  27-28
ــاين ــوفمرب /الثـــــــ نـــــــ
2006  

ــيس اللجنـــــــة    ليما رئـــــ
   وخرباؤها1540

االجتمــاع االســتثنائي املعــين 
مبكافحـــة انتـــشار األســـلحة  
ــة   ــة والكيميائيــــــــ النوويــــــــ
ــات   ــة ومنظومـــ والبيولوجيـــ
  إيصاهلا واملواد ذات الصلة

الــــــــــدول منظمــــــــــة 
  األمريكية

 كـــــــــانون 11-12
ديـــــــــــــــسمرب /األول

2006  

واشـــــــــــــــــنطن 
  العاصمة

ــة   ــبري اللجنـــــــ خـــــــ
1540   

احللقة الدراسية بـشأن دعـم       
ــرار   ــذ القــــــ  1540تنفيــــــ

)2004(  

فنلنــدا، ومركــز هنــري 
ستيمــــــــــــــــسون، . ل

  ومؤسسة ستانلي

ــاين 17 ــانون الثـ /  كـ
  2007يناير 

أعـــــــضاء اللجنـــــــة   نيويورك
   وخرباؤها1540

نفيـــذ حلقـــة العمـــل بـــشأن ت
ــرار جملــس األمــن    1540ق

)2004(  

ــات   ــدا والواليـــــ كنـــــ
  وســــنغافورةاملتحــــدة

واملنتـــــدى اإلقليمــــــي  
لرابطـــة أمـــم جنـــوب   

  شرق آسيا

ــباط12-15 /  شــــــ
  2007فرباير 

ــان  ســــــــــــــــــــــ
فرانسيــــــــسكو، 
الواليـــــــــــــــات 

  املتحدة

نائب رئيس اللجنـة    
  وخبريها

املــؤمتر الــدويل الثــامن املعــين  
  مبراقبة الصادرات

ــات  ــا والواليـــ رومانيـــ
  ملتحدةا

مـــــــارس / آذار6-8
2007  

رئـــــــيس وخـــــــبري    بوخارست
  1540اللجنة 

ــبل أفــــضل   استكــــشاف ســ
ملواجهــة هتديــدات االنتــشار  

 أنشطة السمسرة : املعاصرة

/  آذار           22-23  
  2007مارس 

ــة    سيول ــبري اللجنـــــــ خـــــــ
1540  

ــة    ــشأن مراقب ــة العمــل ب حلق
عدم االنتـشار علـى الـصعيد       

  الوطين

النــــــرويج، وشــــــيلي، 
  وأملانيا

ــارس /ر آذا27 مـــــــــ
2007  

أعـــــــضاء اللجنـــــــة   نيويورك
  وخرباؤها 1540

بـشأن  حلقة العمل اإلقليمية    
ــال اإلرهـــــاب    ــع أعمـــ قمـــ

 النووي

مكتـــب وأوزبكـــستان 
األمـــم املتحـــدة املعـــين  

/ باملخــدرات واجلرميــة 
ــاب    ــرع منـــع اإلرهـ فـ
ــن   ــة األمـــــــ ومنظمـــــــ

 والتعاون يف أوروبا

ــسان 12-13  /نيـــــ
 2007أبريل 

ــة  طشقند ــبري اللجنـــــــ  خـــــــ
1540 

ــشأن  احلل ــية بـــ ــة الدراســـ قـــ
ــلحة   ــشار أســـ ــسائل انتـــ مـــ

 الدمار الشامل

 19-18 حلف مشال األطلسي
أبريـــــــــل /نيـــــــــسان

2007 

ــة فيلنيوس  رئـــــــــيس اللجنـــــــ
1540 

متويـــــل انتـــــشار أســـــلحة ’’
ــدمار الــشامل اجتمــاع : ‘‘ال

ــدورات للفريـــق   ــا بـــني الـ مـ
ــل   العامــــــل املعــــــين بتمويــــ
اإلرهـــاب وغـــسل األمـــوال  
التــابع لفرقـــة العمــل املعنيـــة   

 جراءات املالية باإل

ــة   ــل املعنيــ ــة العمــ فرقــ
بــــــاإلجراءات املاليــــــة 
ــاون   ــة التعـــــ ومنظمـــــ
ــدان   ــة يف امليـــ والتنميـــ

 االقتصادي

ــار3-4 ــايو / أيــــ مــــ
2007 

ــة  أوتاوا ــبري اللجنـــــــ  خـــــــ
1540 
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 إقامــة شــراكة بــشأننــدوة ال
ــلحة   دوليـــــة ملكافحـــــة أســـ

 الدمار الشامل

املركز اجلامعي للدفاع   
الــوطين املعــين بدراســة  

  الشامل أسلحة الدمار

ــار16-17 ــايو / أي م
2007 

واشـــــــــــــــــنطن 
 العاصمة

ــيس اللجنـــــــة   رئـــــ
1540 

 بتنفيـــــــذ بـــــــشأنالنـــــــدوة 
ــة   ــتراتيجية العامليـــــــ االســـــــ

 ملكافحة اإلرهاب 

النمسا ومكتـب األمـم     
ــين   ــدة املعــــــــ املتحــــــــ
باملخــــــــــــــــــــــــدرات 

ــة ــع /واجلرميــ ــرع منــ فــ
 اإلرهاب 

ــار17-18 ــايو / أي م
2007 

ــة  فيينا ــرباء اللجنــــــ  خــــــ
1540 

وح بـاب   الفريق العامـل املفتـ    
العـــضوية املعـــين باإلرهـــاب  
التابع ملنظمة حظر األسـلحة     

 الكيميائية

منظمة حظـر األسـلحة    
 الكيميائية

ــار24 ــايو / أيــــــ مــــــ
2007 

ــيس اللجنـــــــة  الهاي  رئـــــ
 ؤها  وخربا1540

تنفيـــذ عمـــل بـــشأن حلقـــة ال
ــرار جملــس األمــن    1540ق

ــة البحــر   يف )2004( منطق
 الكارييب

 كنــــــــدا وجامايكــــــــا
االحتــــــاد  والنــــــرويجو
ــب ألا ورويب ومكتــــــــ

األمم املتحـدة لـشؤون     
 نزع السالح

ــار28-30 ــايو / أي م
2007 

ــيس اللجنـــــــة  كينغستون  رئـــــ
 ؤها وخربا1540

احللقة الدراسية بشأن تنفيـذ     
ــرار جملــس األمــن    1540ق

يف منطقــة رابطــة  ) 2004(
 أمم جنوب شرق آسيا

ــار 30-29 إندونيسيا وفرنسا ــايو /أي م
2007 

 عــــــــضو اللجنــــــــة  رتااجاك
1540 

ــ الطــابع بــشأن ة العمــل حلق
العــــــاملي التفاقيــــــة حظــــــر 
األســــــــــلحة الكيميائيــــــــــة 

 هاوتنفيذ

منظمة حظـر األسـلحة    
 الكيميائية

18-19 
يونيــــــــه /حزيــــــــران

2007 

ــة  اجلزائر العاصمة ــبري اللجنـــــــ  خـــــــ
1540  

الفريق املعـين بتنفيـذ التـدابري       
الدوليــة ملكافحــة اإلرهــاب   

 النووي 

صـــــندوق كـــــارنيجي 
 للسلم الدويل

ونيــــه ي/ حزيـــران 26
2007 

واشـــــــــــــــــنطن 
  العاصمة

ــة  رئــــــــيس اللجنــــــ
1540 

ــل   ــق بتمويـ ــاع املتعلـ االجتمـ
  اإلرهاب وغسل األموال

ــة   ــل املعنيــ ــة العمــ فرقــ
   باإلجراءات املالية

25-26 
يونيــــــــه /حزيــــــــران

2007  

ــة    باريس ــبري اللجنـــــــ خـــــــ
1540  

ــة املــــــشاورة  دون اإلقليميــــ
تنفيـذ النظـام القـانوين      بشأن  

ــاب   ــة اإلرهـــــــــ ملكافحـــــــــ
 وحلقـات   نية،تقواملساعدة ال 
 ة بذلكالعمل املتصل

مكتــب األمــم املتحــدة 
ــدرات   ــين باملخــــ املعــــ

ــة ــع /واجلرميــ ــرع منــ فــ
اإلرهـــــــاب وأمانـــــــة  
ــيط    ــزر احملـ ــدى جـ منتـ

 اهلادئ

25-29 
يونيــــــــه /حزيــــــــران

2007 

ــة  نادي، فيجي ــبري اللجنـــــــ  خـــــــ
1540 

 

جتماع مع ممثلـي مقـّدمي      اال
ــتملني  ــساعدة احمل ــدول :امل  ال

ــة  و ــات احلكوميــــــ املنظمــــــ
ــة و ــري  الدوليــ ــات غــ املنظمــ
 احلكومية

مكتــب األمــم املتحــدة 
 لشؤون نزع السالح

يوليـه  / متوز 11-12
2007 

 اللجنـــــــة أعـــــــضاء نيويورك
 ؤها وخربا1540
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عرض عام لـربامج املـساعدة      
ــة   ــدمها حكومــــ ــيت تقــــ الــــ

فيمـــــا الواليـــــات املتحـــــدة 
 1540تصل بتنفيذ القـرار   ي
)2004( 

أغــــــسطس / آب15 الواليات املتحدة
2007 

واشـــــــــــــــــنطن 
  صمةالعا

 خــــــــرباء اللجنــــــــة
1540 

تنفيـــذ بـــشأن حلقـــة العمـــل 
ــرار جملــس األمــن    1540ق

  الدول العربيةيف) 2004(

 والنـــــــــــــرويج األردن
 الواليـــــات املتحـــــدةو

ــاد األورويب  واالحتـــــــــ
األمم املتحدة  ومكتب  

 لشؤون نزع السالح

ســبتمرب / أيلــول4-5
2007 

ــيس اللجنـــــــة  انّمَع  رئـــــ
 ؤها وخربا1540

ــق االجتمــاع امل افحــة مبكتعل
ــق    ــشار، الفريــ ــل االنتــ متويــ
العامـــــل املعـــــين باألمنـــــاط   
والفريــــــق العامــــــل املعــــــين 
ــسل   ــاب وغـ ــل اإلرهـ بتمويـ
ــة   ــان لفرقـــ األمـــــوال التابعـــ
ــاإلجراءات   العمـــل املعنيـــة بـ

 املالية

ــة   ــل املعنيــ ــة العمــ فرقــ
بــــــاإلجراءات املاليــــــة 
ــاون   ــة التعـــــ ومنظمـــــ
ــدان   ــة يف امليـــ والتنميـــ

 االقتصادي

18-19 
ســـــــــبتمرب /أيلــــــــول 
2007 

ــة  روما ــبري اللجنـــــــ  خـــــــ
1540 

حلقــة العمــل دون اإلقليميــة 
إعداد الردود املوّجهـة   بشأن  

الــيت إىل جلــان جملــس األمــن  
ــسائل   ــاجل مـــ ــة تعـــ مكافحـــ

ــاب  وســــط /غــــرب(اإلرهــ
 )أفريقيا

مكتــب األمــم املتحــدة 
ــدرات   ــين باملخــــ املعــــ

ــة ــع /واجلرميــ ــرع منــ فــ
اإلرهـــاب مــــع ثالثــــة  

ــة خــرباء   ــة (أفرق املديري
التنفيذيـــــــــة للجنـــــــــة 

ــة اإلرهـــــاب  مكا فحـــ
وفريـــق الرصـــد التـــابع 
ــال   ــشأة عمـ ــة املنـ للجنـ

 1267 بـــــــــــــــالقرار
وخرباء اللجنـة املنـشأة     
عمــــــــــال بــــــــــالقرار  

1540( 

25-27 
ســـــــــبتمرب /أيلــــــــول 
2007 

ــة  داكار ــبري اللجنـــــــ  خـــــــ
1540 

 بشأن تنفيـذ    الدراسيةلقة  احل
ــرار جملــس األمــن    1540ق

يف مجهوريــــــــــــة  )2004(
 قريغيزستان

ــرويج وقريغيزســتان  الن
ـــ و ــز مــــ ونتريي مركـــــ

ــدم   ــات عــــــ لدراســــــ
ــشار ــسة  االنتـــ ومؤســـ

 نيويوركبجي يكارن

 تــــــــشرين  16-17
أكتــــــــــــــــوبر /األول

2007 

ــة  بيشكيك ــبري اللجنـــــــ  خـــــــ
1540 

 اإلرهـــــابيني تنقـــــلمنـــــع ’’
ــن    ــة أمـــــ ــة فعاليـــــ وكفالـــــ

ــدود ــاع ‘‘احلــــــ ، االجتمــــــ
للجنـــة االســـتثنائي اخلـــامس 

ــع   ــاب مـــ ــة اإلرهـــ مكافحـــ
املنظمات الدولية واإلقليميـة    

 مية ياإلقلدون و

 األمــــم املتحــــدة جلنـــة 
 ملكافحة اإلرهاب 

 تــــــــشرين  29-31
أكتــــــــــــــــوبر /األول

2007 

ــة  نريويب ــبري اللجنـــــــ  خـــــــ
1540 
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اإلحاطــة املقدمــة إىل اللجنــة 
ــا مل ــسياسية العليـــ ــة الـــ نظمـــ

 لف مشال األطلسيح

ــة  ــال  منظمـ حلـــف مشـ
 األطلسي

/  تـــــشرين األول30
 2007أكتوبر 

ــيس اللجنـــــــة   بروكسل  رئـــــ
1540 

 
ـــ  ــة إىل جلن ــة املقدمـ ة اإلحاطـ

االحتاد األورويب املعنية بعدم    
 االنتشار 

ــاد   ــس االحتــــــــ جملــــــــ
 األورويب

 / تـــــشرين األول31
 2007أكتوبر 

ــيس اللجنـــــــة   بروكسل  رئـــــ
1540 

املؤمتر الدويل املعـين باالجتـار      
 غري املشروع باملواد النووية

ــدة   ــة املتحــــــ اململكــــــ
ــة و ــة الدوليـــــ الوكالـــــ

ــة   ــة الذريــــــــ للطاقــــــــ
ــول اإلو ــة نتربــ ومنظمــ

 يــــــةالــــــشرطة األوروب
ــارك   ــة اجلمــــ ومنظمــــ

 العاملية

 تــــــــشرين  19-22
ــاين ــوفمرب /الثـــــــ نـــــــ
2007 

ــربه ، اململكــة إدن
 املتحدة

ــيس اللجنـــــــة   رئـــــ
1540 

 

 تــــــــشرين  21-20 األمم املتحدة مؤمتر االحتاد الربملاين الدويل
ــاين ــوفمرب /الثـــــــ نـــــــ
2007 

ــيس اللجنـــــــة  نيويورك  رئـــــ
1540 

 
نفيـــذ بـــشأن تحلقـــة العمـــل 

ــرار  ــة 1540القــ  يف منطقــ
 )يفريقاألنوب اجل(أفريقيا 

ــسوانا  ــدورا وبوتــــ أنــــ
ــرويج و ــات والنـ الواليـ

 األمم  مكتباملتحدة و 
ــزع   ــشؤون ن املتحــدة ل

 السالح

 تــــــــشرين  27-28
ــاين ــوفمرب /الثـــــــ نـــــــ
2007 

 اللجنـة   نائب رئيس  غابوروين
 ؤها  وخربا1540

حلقــة العمــل دون اإلقليميــة 
إعداد الردود املوّجهـة   بشأن  

الــيت إىل جلــان جملــس األمــن  
ــس  ــاجل مـــ ــة ائل تعـــ مكافحـــ

ــاب  ــوب اجل(اإلرهــــــــ نــــــــ
 )فريقياأل

مكتــب األمــم املتحــدة 
ــدرات   ــين باملخــــ املعــــ

ــة ــع /واجلرميــ ــرع منــ فــ
اإلرهـــاب مــــع ثالثــــة  

ــة خــرباء   ــة (أفرق املديري
التنفيذيـــــــــة للجنـــــــــة 
ــة اإلرهـــــاب   مكافحـــ
وفريـــق الرصـــد التـــابع 
ــال   ــشأة عمـ ــة املنـ للجنـ

 1267بـــــــــــــــالقرار 
واللجنــة املنــشأة عمــال 

 )1540بالقرار 

ن  تــــــــشري 28-29
ــاين ــوفمرب /الثـــــــ نـــــــ
2007 

ــة  غابوروين ــبري اللجنـــــــ  خـــــــ
1540 

اجتماع الفريق العامل املعين    
باألمناط التـابع لفرقـة العمـل       
: املعنيـــة بـــاإلجراءات املاليـــة

متويــل  بــشأن  حلقــة العمــل  
 االنتشار

 تــــــــشرين  28-30 
ــاين ــوفمرب /الثـــــــ نـــــــ
2007 

ــة  بانكوك ــبري اللجنـــــــ  خـــــــ
1540 

شأن اجتماع فريق اخلـرباء بـ     
ــذ  ــامأتنفيــ ــات احكــ  لعقوبــ

ــانوين    ــواردة يف اإلطــار الق ال
العـــاملي ملكافحـــة اإلرهـــاب 

 النووي

مكتــب األمــم املتحــدة 
ــدرات   ــين باملخــــ املعــــ

ــة ــرع منـــع  / واجلرميـ فـ
 اإلرهاب 

 / كانون األول  6-7
 2007ديسمرب 

ــة  فيينا ــبري اللجنـــــــ  خـــــــ
1540 



S/2008/493  
 

08-40976 83 
 

  املشاركون  املوقع  التاريخ  اجلهة املنظمة  العنوان

ــشأن   ــية بـــ ــة الدراســـ احللقـــ
الـــــشراكة بـــــني اجلماعـــــة   
الكاريبية والواليات املتحدة   

ــري  يف  ــار غــ ــة االجتــ مكافحــ
 األسلحةباملشروع 

ــة  ــة الكاريبيــــ اجلماعــــ
ووزارة خارجيــــــــــــــة 

 الواليات املتحدة

 كـــــــــانون 11-12
ديـــــــــــــــسمرب /األول

2007 

ــة  ناساو ــبري اللجنـــــــ  خـــــــ
1540 

بـشأن  حلقة العمل القانونيـة     
جوانــــب القــــانون اجلنــــائي 

ــة مب كافحــة اإلرهــاب  املتعلق
النــــــــــووي والكيميــــــــــائي 
ــوء   ــوجي يف ضــــــ والبيولــــــ

الصلة  لعاملية ذات الصكوك ا 
لـــدول األعـــضاء لفائـــدة ا -

 يف رابطة الدول املستقلة

األمانة التنفيذية لرابطة   
الـــــــــدول املـــــــــستقلة 
ومكتب األمم املتحدة    
ــدرات   ــين باملخــــ املعــــ

ــة ــرع منـــع  / واجلرميـ فـ
 اإلرهاب 

 كـــــــــانون 16-17
 2008يناير /الثاين

 خبري اللجنة عضو و  مينسك
1540 

جملــــس االســــتجابة لقــــرار  
ــن  ) 2004( 1540األمــــ

يف جمـال  املساعدة من خالل   
ــة و ــدراتالتنميـ ــاء القـ  يف بنـ

 منطقة البحر الكارييب

ــدا  ــسة وكنــــــ مؤســــــ
ستانلي ومركـز هنـري     

 ستيمسون. ل

28-29 
 2008فرباير /شباط

ــة  سانتو دومينغو ــبري اللجنـــــــ  خـــــــ
1540 

ــة املــــــساعدة ال ــةبعثــــ  تقنيــــ
ــشريعات  ال ــتعراض التــــ ســــ

ــة  ــالوطنيـــ ــذ املتعلقـــ ة بتنفيـــ
بشأن تحدة  صكوك األمم امل  

 مكافحة اإلرهاب 

مكتــب األمــم املتحــدة 
ــدرات   ــين باملخــــ املعــــ

ــة ــع /واجلرميــ ــرع منــ فــ
 اإلرهاب 

10-13 
 2008مارس /آذار

ــة  غواتيماال سييت ــبري اللجنـــــــ  خـــــــ
1540 

بــشأن إشــراك حلقــة العمــل 
ــم املتحــدة   ــع ااألم ــات م هليئ

اإلقليميـــــة ودون اإلقليميـــــة 
ــة  ــات الفني تنظيمــات  وواهليئ

 تنفيـــــذ اجملتمـــــع املـــــدين يف
ــتراتيجية األمـــم املتحـــدة   اسـ

 العاملية ملكافحة اإلرهاب 

ــلوفاكيا  ســـــــــــــــــــــــــ
اليابــان وكوســتاريكا و

وسويــسرا، بــدعم مــن  
املركــز املعــين بالتعــاون 

مكافحــة علــى العــاملي 
 اإلرهاب 

17-18 
 2008مارس /آذار

ــة  يسالفاتبرا ــبري اللجنـــــــ  خـــــــ
1540 

املـــــؤمتر اإلقليمـــــي املعـــــين   
  باإلرهاب النووي 

ــر و ــم مكتـــبقطـ  األمـ
ــين   ــدة املعــــــــ املتحــــــــ
باملخــــــــــــــــــــــــدرات 

ــة ــع /واجلرميــ ــرع منــ فــ
  اإلرهاب

29-30 
أبريـــــــــل /نيـــــــــسان

2008  

ــة    الدوحة ــبري اللجنـــــــ خـــــــ
1540  

ــة عمــل   ــدول  حلق منظمــة ال
 بـشأن تنفيـذ قـرار       األمريكية

 1540جملــــــــس األمــــــــن 
)2004(   

األرجنــتني والواليــات  
ــدة و ــة املتحـــــ منظمـــــ

  الدول األمريكية 

ــار13-14 ــايو / أي م
2008  

عــــــــضو اللجنــــــــة   يرسبوينس أ
   وخبريها1540

االجتمــــاع الــــسابع لفريــــق 
ــة   ــة بــــشأن مكافحــ الدراســ
ــدمار    ــلحة الـــ ــشار أســـ انتـــ
الـــشامل يف آســـيا ومنطقـــة   

  احمليط اهلادئ

فييــــت نــــام وجملــــس   
ــاون يف   ــن والتعـــ األمـــ

  آسيا واحمليط اهلادئ

ــار25-27 ــايو / أي م
2008  

مدينــــة هوشــــي 
  منه، فييت نام

ــة   ــبري اللجنـــــــ خـــــــ
1540  
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اري املعــــــين املــــــؤمتر الــــــوز
بالتعــــــاون الــــــدويل علــــــى 
مكافحــة اإلرهــاب واجلرميــة 

  املنظمة

ــا و ــم بنمـ مكتـــب األمـ
ــين   ــدة املعــــــــ املتحــــــــ
باملخــــــــــــــــــــــــدرات 

ــة ــع /واجلرميــ ــرع منــ فــ
  اإلرهاب

ــار26-29 ــايو / أي م
2008  

ــة    مدينة بنما ــبري اللجنـــــــ خـــــــ
1540  

حلقــــة العمــــل التــــشاورية    
ملنتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ  
املعنية بنفيـذ النظـام القـانوين       
ملكافحــة اإلرهــاب والفريــق  
ــة    ــين مبكافحـــ ــل املعـــ العامـــ
اإلرهـــــاب التـــــابع ملنتـــــدى 

  منطقة احمليط اهلادئ

ــزر   ــة منتــــدى جــ أمانــ
ــادئ   ــيط اهلــــــــ احملــــــــ

ــدا و ــب ونيوزيلنــ مكتــ
األمـــم املتحـــدة املعـــين  
باملخــــــــــــــــــــــــدرات 

ــة ــع /واجلرميــ ــرع منــ فــ
   اإلرهاب

يونيــه / حزيــران2-4
2008  

ــة    سوفا ــبري اللجنـــــــ خـــــــ
1540  

ــرار جملــس األمــن    1540ق
 مسار ملواصـلة    -) 2004(

  التنفيذ

يونيــه / حزيــران6-5  رومانيا وكرواتيا
2008  

راكـــــــــــــــــييت، 
  كرواتيا

ــة   ــبري اللجنـــــــ خـــــــ
1540  

ــة   ’’ ــاملي خلارطــ ــور عــ منظــ
 تقيــيم لــألدوات -االنتــشار 

  ‘‘ومشاكل السياسات

وكالــــــــــة خفــــــــــض 
التهديــــدات الدفاعيــــة 
ــونتريي   ــة مــــــ وكليــــــ

  البحرية

 حزيـــــــران 10-12
  2008يونيه 

مــــــــــــــونتريي، 
ــا، كال يفورنيــــــــ

الواليـــــــــــــــات 
  املتحدة

ــة   ــبري اللجنـــــــ خـــــــ
1540  

فرقــة العمــل اجللــسة العامــة ل
  املعنية باإلجراءات املالية

ــة   ــل املعنيــ ــة العمــ فرقــ
  باإلجراءات املالية

16-20 
يونيــــــــه /حزيــــــــران

2008  

ــة    لندن  ــبري اللجنـــــــ خـــــــ
1540  

  
  


