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 موجهة إىل رئيس جملس األمن من رئيس        ٢٠١٢فرباير  / شباط ١رسالة مؤرخة       

  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 
    

، يـشرفين أن أشـري إىل       )٢٠٠٤ (١٥٤٠باسم جلنة جملس األمن املنشأة عمـال بـالقرار            
الة استعراض تنفيـذ    وأن أحيل طي هذه الرس    ) ٢٠١١ (١٩٧٧ من قرار جملس األمن      ٩الفقرة  
   ). انظر املرفق ( ٢٠١١لعام ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠القرار 

ــا إطــالع أعــضاء جملــس األمــن علــى هــذه الرســالة ومرفقهــا وتعميمهمــا         وأرجــو ممتن
  . بوصفهما وثيقة من وثائق جملس األمن

  
   سانغكوباسو ) توقيع(

  الرئيس
  جلنة جملس األمن املنشأة 

   ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠عمال بالقرار 
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  رفقامل
   ٢٠١١لعام ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠استعراض تنفيذ القرار     

      
  مقدمة   - أوال  

عـن اعتزامـه رصـد تنفيـذ هـذا القـرار            ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠أعرب جملس األمـن يف قـراره          - ١
. رصدا دقيقا، واختاذ ما قد يلزم من قرارات أخـرى، علـى الـصعيد املالئـم، حتقيقـا هلـذه الغايـة               

ــسان٢٠ويف  ــل / نيــ ــ٢٠١١أبريــ ــن ، الحــ ــرار  ظ جملــــس األمــ ــدول للقــ ــع الــ ــذ مجيــ أن تنفيــ
، فاختــذ باإلمجــاع القــرار   يــشكل مهمــة طويلــة األجــل علــى الوجــه األكمــل) ٢٠٠٤( ١٥٤٠
ويف نفس الوقت، ولرصد حالـة       . الذي ميدد والية اللجنة ملدة عشر سنوات      ) ٢٠١١ (١٩٧٧

ضا شـامال بعـد مـرور       ، قرر جملس األمن أن جتري اللجنة استعرا       )٢٠٠٤ (١٥٤٠تنفيذ القرار   
وقرر جملس األمـن أيـضا إجـراء استعراضـات        . مخس سنوات على جتديد واليتها وقبل جتديدها       

 ٥سنوية، تعد مبساعدة فريق اخلرباء، الـذي يعمـل حتـت توجيـه وإشـراف اللجنـة وفقـا للفقـرة          
  . ديسمرب/، قبل هناية كل شهر كانون األول)٢٠١١ (١٩٧٧من القرار 

، )٢٠١١ (١٩٧٧ مــن القــرار ٩قــرة ســتعراض، الــذي يــستند إىل الف ويقــدم هــذا اال  - ٢
، )٢٠٠٤ (١٥٤٠أحرزته الدول مـن تقـدم واألنـشطة األخـرى ذات الـصلة بتنفيـذ القـرار                   ما

  . ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١خالل الفترة من 
  

  املنهجية  - ثانيا  
واجلــزء األول عبــارة عــن مــوجز .  يف جــزأين٢٠١١ُنظــم االســتعراض الــسنوي لعــام   - ٣

يف جمـاالت التنفيـذ،     ) ٢٠١١ (١٩٧٧وقائعي للسنة احلالية، بناء على اهليكل الوارد يف القـرار           
. واملساعدة، والتعاون مع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة، والـشفافية واالتـصال               

بطــابع حتليلــي، وهــو ذو منظــور  )   املــستقبل تقيــيم التقــدم احملــرز وآفــاق (ويتــسم اجلــزء الثــاين 
 بغية استكشاف مـا ميكـن اختـاذه مـن تـدابري             ١٥٤٠ويتناول أولويات عملية القرار     . استشرايف
ويستند إىل املعلومات املقدمة من اللجنة إىل جملس األمن يف تقريرها الـذي يقـدم كـل                 . إضافية

 / نيــــسان٢٤ إىل ٢٠٠٨أبريــــل / نيــــسان٢٥ثــــالث ســــنوات والــــذي يغطــــي الفتــــرة مــــن 
ــل ــة     )S/2011/579 (٢٠١١ أبري ــد املمارســات الفعال ــة هبــدف حتدي ــاط معين ــستفيض يف نق ، وي

  . والتوعية بتحديات املستقبل
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  التقدم احملرز واإلجنازات  -ثالثا   
  الرصد والتنفيذ على الصعيد الوطين   - ألف  

 مهمـة أساسـية     من جانـب الـدول    ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠يشكل تيسري رصد وتنفيذ القرار        - ٤
. من مهام اللجنة اليت تتعقب التدابري ذات الصلة باملوضوع اليت اختذهتا الدول أو تعتزم اختاذهـا               

وبنــاء علــى املعلومــات املقدمــة مــن الــدول، تقــوم اللجنــة بانتظــام بتحــديث مــصفوفات القــرار  
داة مثينـة    أ )١(وتـشكل هـذه املـصفوفات     .  اليت تنشر على موقعها الشبكي مبوافقة الدول       ١٥٤٠

  ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠إلجراء فحص عام للمعلومات املتعلقة حبالة تنفيذ الدول للقرار 
وتقدمي الـدول تقـارير أوىل إىل اللجنـة عمـا اختذتـه أو تنـوي اختـاذه مـن خطـوات يعـد               - ٥

 دولـة   ١٦٨، كانـت    ٢٠١١ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١وحـىت   . خطوة أولية حنو تنفيذ القـرار     
ــدمت   ــد ق ــرا أو ق ــا     تقري ــها إثيوبي ــرار، من ــذ الق ــن تنفي ــام   ال ع ــدا يف ع ــابون وروان . ٢٠١١وغ

ولتيسري تقدمي تقرير أول، قـدم رئـيس اللجنـة          . )٢(تقدم بعد مخس وعشرون دولة تقاريرها      ومل
ــة، يف أيلـــول  ــة الـــدول األفريقيـ ــة إىل جمموعـ ــبتمرب /إحاطـ ــة  ٢٠١١سـ ــتعداد اللجنـ ، فأكـــد اسـ

ا اختذت جمموعة بلدان الثمانية مبادرات لتيسري تقـدمي         كم. وخرباءها لتقدمي الدعم عند احلاجة    
  . ٢٠١١تقرير أول وأطلعت اللجنة عليها يف عام 

، علـى أن تـوفر معلومـات    )٢٠١١ (١٩٧٧وقد شجع جملس األمن الدول، يف قـراره       - ٦
، مبـــا يف ذلـــك معلومـــات تقـــدم طوعـــا عـــن  )٢٠٠٤ (١٥٤٠تنفيـــذها للقـــرار  إضـــافية عـــن 

، قــدمت ســبع دول رمسيــا معلومــات إضــافية إىل اللجنــة  ٢٠١١ ويف عــام .املمارســات الفعالــة
، وبــذلك )أوكرانيــا وفرنــسا وفنلنــدا وقطــر وكرواتيــا واملكــسيك واململكــة العربيــة الــسعودية (

  .  تقارير١٠٥بلغت التقارير اإلضافية الرمسية يف جمموعها 
ذ ترسـم أولوياهتـا     وتشجَّع مجيع الدول علـى أن تعـد طوعـا خطـط عمـل وطنيـة للتنفيـ                   - ٧

، وأن تقـدم تلـك   )٢٠٠٤ (١٥٤٠وخططها فيما يتعلـق بتنفيـذ األحكـام الرئيـسية مـن القـرار        
، قدمت فرنسا خطة عمـل وطنيـة، ُتبلـغ فيهـا عـن جتربتـها                ٢٠١١ويف عام   . اخلطط إىل اللجنة  

، ويف أنــشطة بنــاء القــدرات، وحتــث )٢٠٠٤ (١٥٤٠يف جمــال التــدابري املتخــذة لتنفيــذ القــرار 
وهبذا بلغ عـدد خطـط      . الدول الراغبة يف احلصول على مساعدة على أن تقدم طلبات تفصيلية          

__________ 
ــسؤولية       )١(   ــالء املـ ــة إلخـ ــة التاليـ ــصفوفات املالحظـ ــع املـ ــرد مـ ــوار : تـ ــات الـ ــستمدة  املعلومـ ــصفوفات مـ دة يف املـ

نيـة وتكملـها معلومـات حكوميـة رمسيـة، مبـا يف ذلـك املعلومـات املتاحـة إىل املنظمـات           التقـارير الوط   من أساسا
 .احلكومية الدولية

 . دولة١٩٣يعزى هذا الرقم إىل زيادة عدد الدول األعضاء مؤخرا إىل   )٢(  
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وينبغـي النظـر إىل إعـداد خطـط عمـل      . )٣(العمل الوطنية املقدمة إىل اللجنـة أربـع خطـط عمـل     
وطنية للتنفيذ بصورة طوعية كوسـيلة ممكنـة لتعزيـز األعمـال اليوميـة الوطنيـة الراميـة إىل تنفيـذ                  

  ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠القرار 
بأمهيــة أن تباشــر اللجنــة ) ٢٠١١ (١٩٧٧ مــن قــراره ١١ويعتــرف اجمللــس يف الفقــرة   - ٨

، بطـرق منـها القيـام بزيـارات إىل     )٢٠٠٤ (١٥٤٠حوارا نشطا مع الدول بشأن تنفيذ القـرار    
، قامـت اللجنـة يف الواليـات املتحـدة     ٢٠١١سـبتمرب   /ويف أيلـول  . الدول بناء علـى دعـوة منـها       

وساعدت اللجنـة هـذه الزيـارة       . كية بأول زيارة إىل دولة بناء على دعوة من هذه الدولة          األمري
اليت استغرقت أسبوعا واحدا على تعميق فهمها للتـدابري الـيت اختـذهتا الواليـات املتحـدة لتنفيـذ                   

، واعتــربت الواليــات املتحــدة هــذه الزيــارة مفيــدة يف حتديــد جمــاالت  )٢٠٠٤ (١٥٤٠القــرار 
، تقلت اللجنة دعـوات للقيـام       ٢٠١١ويف  . يت يلزم فيها بذل مزيد من اجلهود الوطنية       التنفيذ ال 

  . بزيارات إىل ألبانيا وكرواتيا ومدغشقر
، أقامـت اللجنـة اتـصاالت مـع الـدول واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة                 ٢٠١١ويف عام     - ٩

ــستف      ــدروس امل ــادل اخلــربات وال ــشجيع تب ــة مــن أجــل ت ــة املعني ادة واملمارســات ودون اإلقليمي
وشـرع خـرباء اللجنـة يف أعمـال ترمـي إىل حتديـد املمارسـات والنمـاذج والتوجيهـات                    . الفعالة

  . الفعالة بغية جتميعها
وتغطي التدابري اليت اختذهتا الدول األنـشطة احملظـورة الـيت تقـوم هبـا جهـات غـري تابعـة                       - ١٠

 فيما يتعلق باألسـلحة النوويـة    )٢٠٠٤ (١٥٤٠ من القرار ٢لدول على النحو املبني يف الفقرة      
والكيميائية والبيولوجية ووسـائل إيـصاهلا، والـضوابط املفروضـة علـى املـواد املتـصلة هبـا، وفقـا                    

فمثال، يف ما يتعلق بالتـدابري املتـصلة بـاحلظر، اعتمـدت نيجرييـا قـانون                . )٤(  من القرار  ٣للفقرة  
تعلـق باألسـلحة البيولوجيـة والـسمية        ؛ واعتمـدت فيجـي املرسـوم امل       ٢٠١١منع اإلرهاب لعـام     

، ٢٠١١مـارس   / آذار ١٤؛ واعتمـدت فرنـسا يف       )٢٠١١ لعام   ١٧املرسوم رقم    ( ٢٠١١لعام  
قانونــا حيــدث اآلليــات التــشريعية ملكافحــة انتــشار أســلحة الــدمار الــشامل ووســائل إيــصاهلا؛     

  .٢٠١١واعتمدت أيرلندا قانون األسلحة البيولوجية لعام 
علق بالضوابط الداخلية املفروضة على املـواد ذات الـصلة باألسـلحة النوويـة،              ويف ما يت    - ١١

ــووي      ــن الن ــشأن األم ــا ب ــا قانون ــا     . اعتمــدت إيطالي ــود وغيني ــل األس ــو واجلب وصــدقت الكونغ
على كل من اتفاقات الضمانات والربوتوكوالت اإلضـافية للوكالـة الدوليـة للطاقـة               وموزامبيق  

__________ 
 .سبق لألرجنتني وكندا والواليات املتحدة األمريكية تقدمي خطط عمل وطنية  )٣(  

 . ليست حصرية١٤ إىل ١٢لواردة يف الفقرات من قائمة األمثلة ا  )٤(  
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ــى     ــستان علـ ــدقت باكـ ــة؛ وصـ ــا     الذريـ ــرين وغامبيـ ــدقت البحـ ــر؛ وصـ ــمانات آخـ ــاق ضـ اتفـ
ووقعـت  . على اتفاقات إضافية ملا هلا مـن اتفاقـات ضـمانات      وكوستاريكا واملغرب واملكسيك    

 إلنشاء مركز متيـز     ٢٠١١يناير  /الصني والواليات املتحدة اتفاقا بني حكومتني يف كانون الثاين        
وفتحـت اليابـان مركزهـا    .  الـضمانات  يف الصني من أجل تعزيـز فعاليـة األمـن النـووي وبـرامج             

اجلديد للدعم املتكامل الشامل يف جمال عدم االنتشار واألمن النووي آلسـيا يف منـشأة الوكالـة                 
، اعتمدت أملانيـا تعـديال لقانوهنـا لعـام          ٢٠١١ويف  . اليابانية للطاقة الذرية يف توكاميورا باليابان     

، ٢٠٠١ و   ٢٠٠٠ بـصيغتها املعدلـة يف عـام          املنفذ التفاقية حظر األسـلحة الكيميائيـة،       ١٩٩٦
  . ٢٠١١واعتمدت غانا قانون السالمة البيولوجية لعام 

ويف ما يتعلق بضوابط احلدود والتصدير، بدأ نفاذ قانون ماليزيا للتجـارة االسـتراتيجية                - ١٢
، واعتمــدت فنلنــدا قانونــا جديــدا للرقابــة علــى ٢٠١١ينــاير / كــانون الثــاين١ يف ٢٠١٠لعــام 
، أعلنـت كازاخـستان عـن اعتمـاد قـانون للرقابـة علـى               ٢٠١١يونيـه   /ويف حزيـران  . ادراتالص

وبـدأ نفـاذ    . الصادرات يتضمن قوائم الرقابة لتعزيـز نظـام عـدم انتـشار أسـلحة الـدمار الـشامل                 
  ٢٠١١يوليــه / متــوز١االحتــاد اجلمركــي بــني بــيالروس وكازاخــستان واالحتــاد الروســي منــذ   

ولتني األخريني ملـا تـصدره إحـدى هـذه الـدول مـن تـراخيص متعلقـة                  ويشمل الصالحية يف الد   
، أصــدرت املديريــة العامــة للتجــارة التابعــة ٢٠١١ويف عــام . بــاملواد ذات االســتخدام املــزدوج

نظــام االحتــاد األورويب للرقابــة علــى الــصادرات ”للمفوضــية األوروبيــة ورقــة خــضراء عنواهنــا 
، استهلت دراسـة    “ والقدرة على املنافسة يف عامل متغري      كفالة األمن : ذات االستخدام املزدوج  

استقــصائية عــن النظــام احلــايل للرقابــة علــى الــصادرات ذات االســتخدام املــزدوج علــى النحــو  
وهتـدف هـذه الدراسـة االستقـصائية إىل     . ٤٢٨/٢٠٠٩املـبني يف الئحـة اجمللـس األورويب رقـم     

م احلايل، ووضع رؤية طويلـة األجـل إلطـار          املساعدة على حتديد نقاط القوة والضعف يف النظا       
  . االحتاد األورويب للرقابة على الصادرات

  
  املساعدة وبناء القدرات   - باء  

ــة احملتمــل إحــراز تقــدم فيهــا     - ١٣ ــة اجملــاالت الرئيــسية التالي مواصــلة تعزيــز : ناقــشت اللجن
لـها؛ ومواصـلة تعزيـز    إجراءات تقـدمي املـساعدة؛ وحتديـد االحتياجـات يف جمـال املـساعدة وحتلي       

ــة، وحــسب         ــة املعني ــة ودون اإلقليمي ــة واإلقليمي ــع املنظمــات الدولي ــساعدة م ــشأن امل احلــوار ب
االقتضاء، مع املنظمات غري احلكومية؛ وتعزيـز قـدرة اللجنـة وخرباءهـا علـى تيـسري املـساعدة؛                   

ادئ  حـول تنفيـذ مبـ      ٢٠١١وتركـزت التطـورات خـالل عـام         . وزيادة الوعي مبسائل املساعدة   
توجيهيــة منقحــة ملعاجلــة طلبــات املــساعدة، وتيــسري التنــسيق بــني طلبــات املــساعدة والعــروض  

  . املقدمة، ومواصلة حتسني وتدقيق املبادئ التوجيهية للمساعدة
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، نفــذت اللجنــة املبــادئ التوجيهيــة املنقحــة الــيت اعتمــدت يف تــشرين ٢٠١١ويف عــام   - ١٤
ــوبر /األول ــس  ٢٠١٠أكت ــات امل ــسري     لترشــيد طلب ــا وتي ــسريع االســتجابة هل اعدة وحتــسينها وت

  . )٥(التنسيق بني الطلبات والعروض
وهبدف حتديث املعلومات املتعلقة بطلبـات املـساعدة وعروضـها، بعـث رئـيس اللجنـة                  - ١٥

ــر وآذار/يف شــباط ــارس /فرباي ــم املتحــدة     ٢٠١١م ــضاء يف األم ــدول األع ــع ال  رســائل إىل مجي
كما بعث رسائل إىل بلدان وجمموعات إقليميـة معينـة خيطرهـا فيهـا              . واملنظمات الدولية املعنية  

تمس توضـيحات بـشأن هـذه الطلبــات    بتلقـي طلبـات أو عـروض املـساعدة املقدمـة منــها أو يلـ      
وتلقـت اللجنـة   . واستكمال القائمة بانتظام أداة أساسية يف تيسري أنـشطة التنـسيق    . العروض أو

ــا ومدغــشقر وامل  كــسيك تطلــب املــساعدة، وردودا مــن الربتغــال   ردودا مــن صــربيا وكولومبي
ووردت أيضا رسائل من منظمات وكيانـات دوليـة عـن           . تعرض املساعدة  وبلغاريا واملكسيك   

وقُــدمت طلبــات مــساعدة جديــدة مــن إثيوبيــا . )٦(براجمهــا أو عــن اســتعدادها لتقــدمي املــساعدة
ة، وقدمت فرنـسا وكنـدا والواليـات        واجلماعة الكاريبي ) يف أول تقاريرها   ( وأفغانستان وألبانيا   

  . املتحدة معلومات مستكملة عن عروض املساعدة املقدمة منها
 طلبـا رمسيـا وأتاحتـها إىل    ٤١وقامت اللجنة أيضا بتحديث القائمة املوحدة اليت تـضم            - ١٦

ــة يف اجتمــاع عقــد يف       ــدان الثماني ــابع جملموعــة البل ــة الت ــشراكة العاملي ــق العامــل املعــين بال  الفري
  .  يف باريس٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ١٠
ــه اللجنــة، أجــرى خرباؤهــا مــشاورات مــع            - ١٧ ــا للــدور التنــسيقي الــذي تقــوم ب ودعم

مسؤولني من بلغاريا بشأن املساعدة اليت طلبتها أوغنـدا، ومـع مـسؤولني مـن املكـسيك بـشأن                   
ــا   ــيت  . الطلــب املقــدم مــن كولومبي ــة ال ــارة القطري ــها مدغــشقر،  ويف إطــار االســتعداد للزي  طلبت

__________ 
  )٥(  The formal assistance procedures)    ٢٠١٠أكتـوبر  /، نقحـت يف تـشرين األول  )إجـراءات املـساعدة الرمسيـة ،

 .www.un.org/sc/1540/assistance.shtml: وهي متاحة على املوقع

ــة، ومنظمــ      )٦(   ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــا يف ذلــك مــن الوكال ــم املتحــدة املعــين    مب ــة، ومكتــب األم ة اجلمــارك العاملي
باملخدرات واجلرمية، والبنك الدويل، واملنظمة غري احلكومية املسماة مركـز البحـوث والتـدريب واملعلومـات يف          

باســم (وباإلضــافة إىل ذلــك، قــدمت اجلماعــة الكاريبيــة طلــب مــساعدة جديــد، وأبلغــت غيانــا . جمــال التحقــق
 اللجنة بعرض مقدم من مركز التجارة واألمن الدوليني التـابع جلامعـة جورجيـا للمـسامهة يف            )اجلماعة الكاريبية 

 .تلبية طلب اجلماعة الكاريبية اجلديد للحصول على مساعدة قانونية
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 وإحـدى املنظمـات   )٧(تبادلت اللجنة اآلراء مع اجلهات املهتمة مـن الـدول واملنظمـات الدوليـة            
  . )٨(غري احلكومية

 ٢٠١١وأحال رئيس اللجنة إىل الدول الـيت قـدمت طلبـات مـساعدة مـا ورد يف عـام                   - ١٨
 جـرت يف مجهوريـة      وساهم خرباء اللجنة يف أنشطة قطرية     . من معلومات من مقدمي املساعدة    

مولدوفا وصربيا وقريغيزستان أو معها، بدعم من منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا ومكتـب                  
شؤون نزع السالح، ملساعدهتا يف وضع خطط عمل وطنية وحتديد اجملاالت الـيت تلـتمس فيهـا      

    . هذه الدول املساعدة
يب، جيـري إنـشاء مراكـز       وعالوة على ذلك، يف سياق صـك االسـتقرار لالحتـاد األورو             - ١٩

امتياز معنية باملواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية هبدف زيادة القدرات املؤسـسية          
  . ، أُبغت اللجنة مبا جد من تطورات يف هذا اجملال٢٠١١ويف عام . للبلدان يف سياق إقليمي

عدة يف جمــال أنــشطة وينظــر أعــضاء اللجنــة حاليــا يف مبــادئ توجيهيــة إضــافية للمــسا    - ٢٠
التنسيق تتناول إجراءات تنسيق طلبات املساعدة مع العروض وحتويل الطلبات غري الرمسيـة إىل              

  .طلبات رمسية موجهة إىل اللجنة
، مبناسبة حدث استضافته البعثة الدائمـة لبولنـدا         ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٩ويف    - ٢١

ــاد    ــورك، وقــــع االحتــ ــدة يف نيويــ ــا  األورويب لــــدى األمــــم املتحــ ــدة إعالنــ والواليــــات املتحــ
ــذ الكامــل   مــشتركا ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ والــشامل للقــرارين يؤكــد مــن جديــد التزامهمــا بالتنفي

ويــذكر اإلعــالن بــصفة خاصــة أن االحتــاد األورويب والواليــات املتحــدة  ). ٢٠١١ (١٩٧٧ و
مات للبلـدان الـيت   سيؤيدان تعزيز اللجنة يف الدور الذي تضطلع به بوصفها مركزا لتبادل املعلو 

تلتمس مساعدة دوليـة علـى تعزيـز قـدراهتا الوطنيـة يف جمـال عـدم االنتـشار، فـضال عـن القيـام                         
  . بزيارات إىل الدول

، قــدمت )٢٠٠٤ (١٥٤٠ولــدعم اجلهــود الراميــة إىل تيــسري التنفيــذ الــشامل للقــرار     - ٢٢
اين لــرتع الــسالح علــى  ماليــني دوالر إىل الــصندوق االســتئم٣الواليــات املتحــدة منحــة تبلــغ 

وجيـري حاليـا إعـداد قـرار جديـد جمللـس االحتـاد األورويب تأييـدا                 . الصعيدين العاملي واإلقليمـي   
  ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠للقرار 

  
__________ 

ــة األســلحة          )٧(   ــذ اتفاقي ــة، ووحــدة دعــم تنفي ــة، ومنظمــة حظــر األســلحة الكيميائي ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال
وفرع مكافحة اإلرهاب التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، واالحتـاد األورويب،             البيولوجية،  

 .واملنظمة البحرية الدولية، ومنظمة اجلمارك العاملية

 .مركز البحوث والتدريب واملعلومات يف جمال التحقق  )٨(  
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  التعاون مع احلكومات والكيانات األخرى   - جيم  
واصــلت اللجنــة، بــدعم مــن اخلــرباء، تعاوهنــا مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون    - ٢٣
ــة، وأجــرت شــىت احلــوارات مــع كيانــات وترتيبــات أخــرى    اإل ــة املعني ــرد املعلومــات  . قليمي وت

  . املتعلقة هبذا التعاون يف جداول أعدها خرباء اللجنة ليستعني هبا أعضاء اللجنة
  

  التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية     
ميــة ودون اإلقليميــة املعنيــة وغريهــا مــن يــساهم التفاعــل مــع املنظمــات الدوليــة واإلقلي  - ٢٤

املؤســسات والترتيبــات احلكوميــة الدوليــة، وال ســيما مــع الــيت لــديها خــربة يف جمــال عــدم           
ــرار   ــال للقـ ــذ الفعـ ــادل   ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠االنتـــشار، يف التنفيـ ــاون مـــن خـــالل تبـ ــز التعـ بتعزيـ

ل تيـسري املـساعدة إىل      املعلومات، وتبادل خربات التنفيذ والـدروس املـستفادة والتنـسيق يف جمـا            
ــضاء  ــدول األع ــشأن       . ال ــة ب ــورات قيم ــة منظ ــة ودون اإلقليمي ــات اإلقليمي ــضا املنظم ــوفر أي وت

  . االحتياجات واألولويات املشتركة ألعضائها وتسهم يف تقدمي املساعدة
وكثفت اللجنة تعاوهنا مع الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة يف جمـال األمـن النـووي مـن                      - ٢٥

كمــا زاد التعــاون مــع  . خــالل عقــد املــؤمترات والــشراكة يف بوابــة املعلومــات التابعــة للوكالــة  
. منظمة حظر األسلحة الكيميائيـة هبـدف التـشجيع علـى اختـاذ تـدابري لتعزيـز األمـن الكيميـائي                   

ــة  ــة        ووســعت اللجن ــة األســلحة البيولوجي ــذ اتفاقي ــم تنفي ــع وحــدة دع ــاون م ــضا نطــاق التع  أي
ووافقـت اللجنـة علـى طلـب قدمتـه وحـدة            . وتعاونت يف األنشطة املهمـة يف اجملـال البيولـوجي         

وواصــلت اللجنــة . دعــم تنفيــذ اتفاقيــة األســلحة البيولوجيــة للمــشاركة يف وضــع دليــل للتنفيــذ
ومــن أمثلــة . ظمــة معاهــدة احلظــر الــشامل للتجــارب النوويــة تعاوهنــا مــع اللجنــة التحــضريية ملن

جهود التعاون بني اللجنة وهذه املنظمات املـسامهات املـشتركة يف حلقـات عمـل بـشأن تنفيـذ                 
  . الصكوك الدولية لعدم االنتشار

مـن جانـب الـدول      ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ودعمت منظمة الـدول األمريكيـة تنفيـذ القـرار             - ٢٦
وعــالوة علــى ذلــك، أبلغــت . وال ســيما مــع املكــسيك وكولومبيــامــن خــالل أنــشطة قطريــة، 

ــا          ــني دول أمريك ــل ب ــة التكام ــسق إقليمــي ملنظوم ــيني من ــة بتع ــة اللجن ــدول األمريكي ــة ال منظم
وهــذا باإلضــافة إىل امليــسرين اإلقليمــيني . ٢٠١١أكتــوبر /الوســطى، ابتــداء مــن تــشرين األول

ظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا ملـساعدة الـدول            اللذين سبق أن عينتهما اجلماعة الكاريبية ومن      
واطلعت اللجنـة أيـضا علـى التقـدم احملـرز صـوب احتمـال تعـيني ميـسرين                . يف منطقة كل منها   

على الصعيد اإلقليمي ملنظمات إقليمية أخـرى، وال سـيما رابطـة الـدول املـستقلة ورابطـة أمـم                    
  . جنوب شرقي آسيا
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 خــرباء اللجنــة يف حلقــة عمــل عــن دور منظمــة وتــشمل التطــورات اجلديــدة مــشاركة  - ٢٧
ــا يف تنفيــذ القــرار   وواصــل خــرباء اللجنــة تعزيــز  ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠األمــن والتعــاون يف أوروب

التعاون مع نظرائهم يف منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بالتركيز علـى املـسائل املتعلقـة بتقـدمي              
ولدوفا وصربيا وقريغيزسـتان، يف صـياغة   املساعدة إىل دول أعضاء معينة، وال سيما مجهورية م        

وعـالوة علـى ذلــك، أبلـغ مكتــب شـؤون نـزع الــسالح اللجنـة بتوقيــع       . خطـط وطنيـة طوعيــة  
مذكرة تفاهم بني األمم املتحدة وأمانة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بشأن التنفيذ املـشترك               

  ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠للمشاريع املتصلة بالقرار 
وارا مـع جملـس التعـاون اخلليجـي، مبـا يف ذلـك يف مقـره يف الريـاض،          وبدأت اللجنة ح    - ٢٨

  . وواصلت احلوار مع جامعة الدول العربية، بشأن تعاون كل منهما مع اللجنة
ــار        - ٢٩ ــسا، يف أيـ ــل بفرنـ ــود يف دوفيـ ــة، املعقـ ــدان الثمانيـ ــة البلـ ــة جمموعـ ــؤمتر قمـ  /ويف مـ
. ٢٠١٢كة العاملية إىل مـا بعـد عـام          ، قرر رؤساء الدول واحلكومات جتديد الشرا      ٢٠١١ مايو

وحيــدد تقيــيم الــشراكة العامليــة وخيــارات الربجمــة يف املــستقبل، املعتمــدان يف دوفيــل، أربــع          
وشـارك  ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠أولويات ملستقبل الشراكة العاملية، مبا يف ذلك تيـسري تنفيـذ القـرار         

 العامليـة التـابع جملموعـة البلـدان     خرباء اللجنة يف اجتماع الحـق للفريـق العامـل املعـين بالـشراكة         
  ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠الثمانية، ملناقشة الربامج املمكنة لتيسري تنفيذ القرار 

وشارك خرباء اللجنة أيضا يف عدد من حلقات العمل اليت نظمتها منظمـات حكوميـة                 - ٣٠
اركة، فمـثال، واصـلوا املـش     . دولية أخرى وقاموا بتبادل الدروس املستخلصة مـن جتربـة التنفيـذ           

، يف اجتماعـات فرقـة العمـل املعنيــة بـاإلجراءات املاليـة املتعلقـة بغـسل األمــوال        ٢٠١١يف عـام  
  . اليت هتدف إىل تيسري إعداد توصيات وأفضل املمارسات يف جمال مكافحة متويل االنتشار

  
  التعاون مع كيانات األمم املتحدة     

ــل املع       - ٣١ ــة العم ــات فرق ــن كيان ــا م ــة كيان ــال مكافحــة    بوصــف اللجن ــذ يف جم ــة بالتنفي ني
اإلرهــاب، شــارك خرباؤهــا يف مــشروع يهــدف إىل مــساعدة دول آســيا الوســطى علــى وضــع 
خطة عمل إقليمية لتنفيذ استراتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحـة اإلرهـاب، وشـاركوا أيـضا                

املـة املعنيـة مبنـع    يف أنشطة مهمـة أخـرى لفرقـة العمـل املعنيـة، مبـا يف ذلـك يف إطـار األفرقـة الع             
اهلجمـــات اإلرهابيـــة بأســـلحة الـــدمار الـــشامل والتـــصدي هلـــا وبـــإدارة احلـــدود فيمـــا يتعلـــق  

  . اإلرهاب مبكافحة
ــالقرارين     - ٣٢  وواصــــلت اللجنــــة التعــــاون مــــع جلــــان جملــــس األمــــن املنــــشأة عمــــال بــ

 ،)٢٠١١( ١٩٨٨، والقــرار )٢٠٠١ (١٣٧٣، والقــرار )٢٠١١ (١٩٨٩و ) ١٩٩٩( ١٢٦٧
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فمـثال، شـارك اخلـرباء يف    . ءها، وذلك بوسائل منها أنشطة االتصال املشتركة أو املنـسقة       وخربا
ــة ملكافحــة      ــه املديريــة التنفيذي برنــامج تــدرييب علــى مكافحــة اإلرهــاب ومتويــل االنتــشار نظمت

  . اإلرهاب، ويف زيارة شاملة مشتركة إىل ميامنار بقيادة املديرية
  

  اجملتمع املدين والقطاع اخلاص     
، الذي تقع مسؤولية تنفيذه على عـاتق        )٢٠٠٤ (١٥٤٠يدعو جملس األمن يف القرار        - ٣٣

الدول، إىل رسم السبل املالئمة للعمـل مـع دوائـر الـصناعة واجلمهـور وإعالمهمـا بااللتزامـات               
ــة     ــرار الواقعـ ــذا القـ ــن هـ ــئة عـ ــا الناشـ ــس ال . عليهمـ ــشجع اجمللـ ــرة  ويـ ــة يف الفقـ ــن ١٢لجنـ  مـ

ذات الصلة، مبـا يف ذلـك خـربة اجملتمـع املـدين              لى أن تستعني باخلربة     ع) ٢٠١١( ١٩٧٧ قراره
ــة هبمــا    والقطــاع اخلــاص، بعــد احلــصول، حــسب    ــدول املعني ــة ال ــى موافق ــضاء، عل ويف . االقت

، واصــلت اللجنــة وخرباؤهــا االتــصال بــاجملتمع املــدين والقطــاع اخلــاص مــن أجــل ٢٠١١ عــام
ــرار     ــضيات الق ــد وعــي أكــرب مبقت ــال ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠تولي ــذه الفع ــسري تنفي ــد يكــون  . وتي وق

للمجتمع املـدين والقطـاع اخلـاص دور مهـم يف هـذا الـصدد وقـد يـساعدان بوصـفهما جهـتني                     
ــرار     ــذ القـــ ــة بتنفيـــ ــل املتعلقـــ ــات العمـــ ــة حلقـــ ــشاركتني يف رعايـــ ويف ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠مـــ

  . املساعدة تقدمي
  

  الشفافية واالتصال  - دال  
مـــال وأنـــشطة اللجنـــة، ويـــساعد يف تعزيـــز الثقـــة، الـــشفافية مبـــدأ أساســـي يوجـــه أع  - ٣٤

والتشجيع على زيـادة التعـاون، وتوعيـة الـدول واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة                   
، )٢٠٠٤ (١٥٤٠ الـــصلة بـــالقرار املعنيـــة واجملتمـــع املـــدين والقطـــاع اخلـــاص باملـــسائل ذات 

  . ييسر تنفيذ القرار من جانب الدول مما
وقــد تعــززت الــشفافية عــن  . ة واالتــصال اإلعالمــي مترابطــان بــشكل وثيــق والــشفافي  - ٣٥

  . طريق تعهد املوقع الشبكي للجنة وعن طريق مناسبات االتصال على خمتلف املستويات
وواصلت اللجنة النظر يف استراتيجية لالتصال اإلعالمي، استنادا إىل ورقة غـري رمسيـة                 - ٣٦

 االسـتراتيجية هـو االسـتفادة بـشكل منـهجي وبكفـاءة             والغرض من هـذه   . أعدها خرباء اللجنة  
من موارد األمم املتحدة واللجنة للوصول إىل مجهور أوسع وحمدد، بوسائل منـها إعـداد قـوائم          

ويف غــضون . اتــصال متخصــصة لإلبــالغ إلكترونيــا بالتحــديثات املهمــة الــيت تقــوم هبــا اللجنــة  
م، قــدم رئــيس اللجنــة إحاطــة إىل ذلــك، وكجــزء مــن األعمــال الــيت جتــري مــع وســائط اإلعــال

). ٢٠١١ (١٩٧٧ يف مــا يتعلــق باختــاذ القــرار ٢٠١١أبريــل / نيــسان٢٤الــصحافة الدوليــة يف 
، شــارك ممثــل للــرئيس يف مناســبة صــحفية عقــدت يف   ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول١٣وباملثــل، يف 
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زيـارة  مركز الـصحافة الـدويل التـابع لألمـم املتحـدة يف واشـنطن العاصـمة، عـن موضـوع أول                      
  . قطرية للجنة

وواصــلت اللجنــة تعهــد موقعهــا الــشبكي باعتبــاره وســيلة مهمــة للــشفافية تــسعى إىل     - ٣٧
اجلديـد يف هـذا   ” مـثال قـسمني حتـت عنـوان     ٢٠١١وقـد أضـافت يف عـام    . حتديثها وتطويرهـا  

، اسُتهلت عمليـة إعـادة تـصميم كـربى     ٢٠١١ويف عام . “أنشطة اللجنة” و   “املوقع الشبكي 
 الشبكي للجنة بدعم من مكتـب شـؤون نـزع الـسالح وإدارة شـؤون اإلعـالم، هبـدف              للموقع

ــتعمال املوقـــع الـــشبكي  ــادة ســـهولة اسـ ــة. زيـ ــذا املـــشروع يف أوائـــل  وتتوقـــع اللجنـ ــاز هـ  إجنـ
  . ٢٠١٢ عام
وواصلت اللجنة وفريق اخلرباء التابع هلا املشاركة يف مناسبات االتـصال علـى الـصعيد                 - ٣٨

ويف عــام ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠ودون اإلقليمــي، لتيــسري تنفيــذ الــدول للقــرار  الــدويل واإلقليمــي 
 مناسبة مـن مناسـبات االتـصال، مبـا يف     ٥٥، شارك أعضاء اللجنة واخلرباء يف أكثر من     ٢٠١١

وشـرعت اللجنـة، أيـضا يف عـام     . ذلك حلقات العمل اليت نظمها مكتب شؤون نـزع الـسالح          
التــصال الــيت حــضرها ممثلوهــا علــى موقعهــا ، يف نــشر مــذكرات إعالميــة عــن أنــشطة ا٢٠١١

  . الشبكي، وذلك هبدف زيادة الشفافية
  

  تقييم التقدم احملرز وآفاق املستقبل   - رابعا  
  تقييم التقدم احملرز   - ألف  

، واصلت اللجنة تيسري وتوثيق اجتاه تصاعدي يف ما حتـرزه الـدول مـن               ٢٠١١يف عام     - ٣٩
  .)٢٠٠٤ (١٥٤٠تقدم يف تنفيذ القرار 

، بلغت التقارير املقدمة من الدول عـن تنفيـذ   ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٣١وحىت    - ٤٠
ــة تقريــرا واحــدا علــى األقــل وقــدمت   ١٦٨القــرار مــستوى عــال، إذ قــدمت    دول ١٠٥ دول

غـري أنـه مـن الـضروري تعزيـز          . معلومات إضافية مع قيـام العديـد منـها بـذلك ألكثـر مـن مـرة                
دف مجــع معلومــات أوىف ومــستكملة عــن التقــدم احملــرز صــوب وتــرية اإلبــالغ بــصفة عامــة هبــ

  . تنفيذ القرار تنفيذا تاما
 تقـدم كـبري يف تعزيـز الـشفافية يف عمـل وإجنـازات اللجنـة مـن                ٢٠١١وأحرز يف عـام       - ٤١

  . خالل جلسات اإلحاطة املفتوحة ونشر املعلومات اجلديدة على املوقع الشبكي
ــدما يف تع    - ٤٢ ــة تق ــة ودون     وأحــرزت اللجن ــة واإلقليمي ــع املنظمــات الدولي ــاون م ــز التع زي

اإلقليمية والكيانـات األخـرى، ويف إقامـة عالقـة عمـل مـع املنظمـات غـري احلكوميـة مـن أجـل                        
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). ٢٠١١ (١٩٧٧مـن جانـب الـدول، يف سـياق القـرار            ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠تيسري تنفيذ القرار    
 املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة    ويلزم بـذل جهـود إضـافية ومـستمرة ملواصـلة تعزيـز التعـاون مـع          

  .ودون اإلقليمية وغريها من الكيانات واالستفادة بالكامل مما تتيحه من موارد
  

  التطلع إىل املستقبل   - باء  
 / أيلــول ١٢ جملــس األمــن يف  مــع مراعــاة التوصــيات الــواردة يف التقريــر املقــدم إىل       - ٤٣

  : اذ اخلطوات التالية، قد تنظر اللجنة يف اخت)S/2011/579 (٢٠١١ سبتمرب
  املواظبة على حتديث وحتليل املعلومات اجملمعة يف مصفوفات اللجنة؛   )أ(  
ـــ   )ب(   ــة  إرســــــال رســــــائل إىل مجيــــــع الــــــدول األعـــ ضاء مــــــن أجــــــل التوعيــــ
ــالقرار ــن       ) ٢٠١١( ١٩٧٧ ب ــة ع ــصورة طوعي ــات إضــافية ب ــدمي معلوم ــدول إىل تق ــوة ال ودع

يت تعتزم اختاذها، مبا يف ذلك ما يتعلـق باملمارسـات         اخلطوات اليت اختذهتا واخلطوات األخرى ال     
  الوطنية الفعالة وخطط العمل الوطنية الطوعية للتنفيذ؛ 

التركيز علـى حـوار مكيـف مـع الـدول األعـضاء جيـري يف، مجلـة أمـور، مـن                        )ج(  
لــدى األمــم  خــالل اجلهــود القطريــة، مثــل املناقــشات مــع البعثــات املعنيــة مــن البعثــات الدائمــة 

تحــدة، وزيــارة الــدول بنــاء علــى دعــوة منــها أو، حــسب االقتــضاء، مــن خــالل املراســالت    امل
الرمسيــة، مــن أجــل تعزيــز فهــم أفــضل للتحــديات اخلاصــة الــيت تواجههــا وأولوياهتــا وتــصوراهتا  

  األمنية، والتأكد من احتياجاهتا من املساعدة هبدف تيسري مهامها يف جمال التنفيذ؛ 
للجنة إىل أفضل مستوى خالل فترة واليتها املمتـدة عـشر          رفع كفاءة أعمال ا     )د(  

سنوات، من خالل برنامج عملها السنوي الـذي يتـضمن، حـسب االقتـضاء، أولويـات حمـددة             
مـــن ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠لـــدول للقـــرار ألعماهلـــا مـــن أجـــل تعزيـــز التنفيـــذ التـــام مـــن جانـــب ا 

  جوانبه؛ مجيع
ات مـن املـساعدة عـن طريـق احلـوار           زيادة اجلهود الرامية إىل حتديد االحتياجـ        )هـ(  

فاء الطــابع الرمســي علــى نوايــا  يف حلقــات العمــل وغريهــا مــن األمــاكن، والتــشجيع علــى إضــ  
  املساعدة؛  طلب

تــدقيق منهجيــة القيــام بزيــارات إىل الــدول بنــاء علــى دعــوة منــها واألنــشطة      )و(  
   جرت بالفعل؛ القطرية بفضل اخلربات املكتسبة والدروس املستفادة من الزيارات اليت

مواصلة استعراض وحتديث املعلومـات املنـشورة علـى املوقـع الـشبكي لكفالـة                 )ز(  
  سهولة االستفادة منها؛ 
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وضع استراتيجية للجنة إلشراك املنظمات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة              )ح(  
ت والــدروس وغريهــا مــن الكيانــات، وال ســيما يف مــا يتعلــق بتبــادل املعلومــات وتبــادل اخلــربا 

  املستفادة والتعاون يف جمال تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء؛ 
مراقبة وحتديد األنشطة ذات الصلة للمنظمات الدوليـة واإلقليميـة وتـشجيعها              )ط(  

  على إبالغ اللجنة حسب االقتضاء باجملاالت اليت تستطيع تقدمي املساعدة فيها؛ 
 مجيــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة  التــشجيع علــى تعــيني جهــات اتــصال يف   )ي(  

  ودون اإلقليمية املعنية، والنظر يف إنشاء شبكة فيما بينها ومع اللجنة؛ 
تيـــسري التفاعـــل بـــني املنـــسقني الـــذين ســـبق أن عينتـــهم املنظمـــات اإلقليميـــة   )ك(  

 )اجلماعة الكاريبية ومنظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا ومنظومـة التكامـل ألمريكـا الوسـطى                  (
  ومع اللجنة، مبا يف ذلك االستعانة خبرباهتم لتحديد املمارسات الفعالة؛ 

  تشجيع الدول على تبادل املمارسات الفعالة يف مناطق كل منها؛   )ل(  
االتصال بكيانات اجملتمع املدين املعنية، مبوافقة دوهلا حـسب االقتـضاء، بـشأن         )م(  

طة املهمـة هبـدف املـساعدة علـى حتديـد معـايري       تبادل املعلومات مع اللجنة يف مـا يتعلـق باألنـش      
  مشاركتها؛ 

ــة يف عقــد اجتماعاهتــا بانتظــام وعلــى أســاس       )ن(   ــز املمارســة املتمثل مواصــلة تعزي
  .التخطيط هلا

  


	رسالة مؤرخة 1 شباط/فبراير 2012 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004) 
	باسم لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004)، يشرفني أن أشير إلى الفقرة 9 من قرار مجلس الأمن 1977 (2011) وأن أحيل طي هذه الرسالة استعراض تنفيذ القرار 1540 (2004) لعام 2011 (انظر المرفق). 
	وأرجو ممتنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة ومرفقها وتعميمهما بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
	(توقيع) باسو سانغكو الرئيسلجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004) 
	المرفق
	استعراض تنفيذ القرار 1540 (2004) لعام 2011
	أولا - مقدمة 
	1 - أعرب مجلس الأمن في قراره 1540 (2004) عن اعتزامه رصد تنفيذ هذا القرار رصدا دقيقا، واتخاذ ما قد يلزم من قرارات أخرى، على الصعيد الملائم، تحقيقا لهذه الغاية. وفي 20 نيسان/أبريل 2011، لاحظ مجلس الأمن أن تنفيذ جميع الدول للقرار 1540 (2004) على الوجه الأكمل يشكل مهمة طويلة الأجل، فاتخذ بالإجماع القرار 1977 (2011) الذي يمدد ولاية اللجنة لمدة عشر سنوات. وفي نفس الوقت، ولرصد حالة تنفيذ القرار 1540 (2004)، قرر مجلس الأمن أن تجري اللجنة استعراضا شاملا بعد مرور خمس سنوات على تجديد ولايتها وقبل تجديدها. وقرر مجلس الأمن أيضا إجراء استعراضات سنوية، تعد بمساعدة فريق الخبراء، الذي يعمل تحت توجيه وإشراف اللجنة وفقا للفقرة 5 من القرار 1977 (2011)، قبل نهاية كل شهر كانون الأول/ديسمبر. 
	2 - ويقدم هذا الاستعراض، الذي يستند إلى الفقرة 9 من القرار 1977 (2011)، ما أحرزته الدول من تقدم والأنشطة الأخرى ذات الصلة بتنفيذ القرار 1540 (2004)، خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. 
	ثانيا - المنهجية
	3 - نُظم الاستعراض السنوي لعام 2011 في جزأين. والجزء الأول عبارة عن موجز وقائعي للسنة الحالية، بناء على الهيكل الوارد في القرار 1977 (2011) في مجالات التنفيذ، والمساعدة، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، والشفافية والاتصال. ويتسم الجزء الثاني (تقييم التقدم المحرز وآفاق المستقبل ) بطابع تحليلي، وهو ذو منظور استشرافي. ويتناول أولويات عملية القرار 1540 بغية استكشاف ما يمكن اتخاذه من تدابير إضافية. ويستند إلى المعلومات المقدمة من اللجنة إلى مجلس الأمن في تقريرها الذي يقدم كل ثلاث سنوات والذي يغطي الفترة من 25 نيسان/أبريل 2008 إلى 24 نيسان/ أبريل 2011 (S/2011/579)، ويستفيض في نقاط معينة بهدف تحديد الممارسات الفعالة والتوعية بتحديات المستقبل. 
	ثالثا - التقدم المحرز والإنجازات
	ألف - الرصد والتنفيذ على الصعيد الوطني 
	4 - يشكل تيسير رصد وتنفيذ القرار 1540 (2004) من جانب الدول مهمة أساسية من مهام اللجنة التي تتعقب التدابير ذات الصلة بالموضوع التي اتخذتها الدول أو تعتزم اتخاذها. وبناء على المعلومات المقدمة من الدول، تقوم اللجنة بانتظام بتحديث مصفوفات القرار 1540 التي تنشر على موقعها الشبكي بموافقة الدول. وتشكل هذه المصفوفات() أداة ثمينة لإجراء فحص عام للمعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ الدول للقرار 1540 (2004). 
	5 - وتقديم الدول تقارير أولى إلى اللجنة عما اتخذته أو تنوي اتخاذه من خطوات يعد خطوة أولية نحو تنفيذ القرار. وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، كانت 168 دولة قد قدمت تقريرا أولا عن تنفيذ القرار، منها إثيوبيا وغابون ورواندا في عام 2011. ولم تقدم بعد خمس وعشرون دولة تقاريرها(). ولتيسير تقديم تقرير أول، قدم رئيس اللجنة إحاطة إلى مجموعة الدول الأفريقية، في أيلول/سبتمبر 2011، فأكد استعداد اللجنة وخبراءها لتقديم الدعم عند الحاجة. كما اتخذت مجموعة بلدان الثمانية مبادرات لتيسير تقديم تقرير أول وأطلعت اللجنة عليها في عام 2011. 
	6 - وقد شجع مجلس الأمن الدول، في قراره 1977 (2011)، على أن توفر معلومات إضافية عن تنفيذها للقرار 1540 (2004)، بما في ذلك معلومات تقدم طوعا عن الممارسات الفعالة. وفي عام 2011، قدمت سبع دول رسميا معلومات إضافية إلى اللجنة (أوكرانيا وفرنسا وفنلندا وقطر وكرواتيا والمكسيك والمملكة العربية السعودية)، وبذلك بلغت التقارير الإضافية الرسمية في مجموعها 105 تقارير. 
	7 - وتشجَّع جميع الدول على أن تعد طوعا خطط عمل وطنية للتنفيذ ترسم أولوياتها وخططها فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الرئيسية من القرار 1540 (2004)، وأن تقدم تلك الخطط إلى اللجنة. وفي عام 2011، قدمت فرنسا خطة عمل وطنية، تُبلغ فيها عن تجربتها في مجال التدابير المتخذة لتنفيذ القرار 1540 (2004)، وفي أنشطة بناء القدرات، وتحث الدول الراغبة في الحصول على مساعدة على أن تقدم طلبات تفصيلية. وبهذا بلغ عدد خطط العمل الوطنية المقدمة إلى اللجنة أربع خطط عمل(). وينبغي النظر إلى إعداد خطط عمل وطنية للتنفيذ بصورة طوعية كوسيلة ممكنة لتعزيز الأعمال اليومية الوطنية الرامية إلى تنفيذ القرار 1540 (2004). 
	8 - ويعترف المجلس في الفقرة 11 من قراره 1977 (2011) بأهمية أن تباشر اللجنة حوارا نشطا مع الدول بشأن تنفيذ القرار 1540 (2004)، بطرق منها القيام بزيارات إلى الدول بناء على دعوة منها. وفي أيلول/سبتمبر 2011، قامت اللجنة في الولايات المتحدة الأمريكية بأول زيارة إلى دولة بناء على دعوة من هذه الدولة. وساعدت اللجنة هذه الزيارة التي استغرقت أسبوعا واحدا على تعميق فهمها للتدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة لتنفيذ القرار 1540 (2004)، واعتبرت الولايات المتحدة هذه الزيارة مفيدة في تحديد مجالات التنفيذ التي يلزم فيها بذل مزيد من الجهود الوطنية. وفي 2011، تقلت اللجنة دعوات للقيام بزيارات إلى ألبانيا وكرواتيا ومدغشقر. 
	9 - وفي عام 2011، أقامت اللجنة اتصالات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية من أجل تشجيع تبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الفعالة. وشرع خبراء اللجنة في أعمال ترمي إلى تحديد الممارسات والنماذج والتوجيهات الفعالة بغية تجميعها. 
	10 - وتغطي التدابير التي اتخذتها الدول الأنشطة المحظورة التي تقوم بها جهات غير تابعة لدول على النحو المبين في الفقرة 2 من القرار 1540 (2004) فيما يتعلق بالأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها، والضوابط المفروضة على المواد المتصلة بها، وفقا للفقرة 3 من القرار(). فمثلا، في ما يتعلق بالتدابير المتصلة بالحظر، اعتمدت نيجيريا قانون منع الإرهاب لعام 2011؛ واعتمدت فيجي المرسوم المتعلق بالأسلحة البيولوجية والسمية لعام 2011 (المرسوم رقم 17 لعام 2011)؛ واعتمدت فرنسا في 14 آذار/مارس 2011، قانونا يحدث الآليات التشريعية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها؛ واعتمدت أيرلندا قانون الأسلحة البيولوجية لعام 2011.
	11 - وفي ما يتعلق بالضوابط الداخلية المفروضة على المواد ذات الصلة بالأسلحة النووية، اعتمدت إيطاليا قانونا بشأن الأمن النووي. وصدقت الكونغو والجبل الأسود وغينيا وموزامبيق على كل من اتفاقات الضمانات والبروتوكولات الإضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ وصدقت باكستان على اتفاق ضمانات آخر؛ وصدقت البحرين وغامبيا وكوستاريكا والمغرب والمكسيك على اتفاقات إضافية لما لها من اتفاقات ضمانات. ووقعت الصين والولايات المتحدة اتفاقا بين حكومتين في كانون الثاني/يناير 2011 لإنشاء مركز تميز في الصين من أجل تعزيز فعالية الأمن النووي وبرامج الضمانات. وفتحت اليابان مركزها الجديد للدعم المتكامل الشامل في مجال عدم الانتشار والأمن النووي لآسيا في منشأة الوكالة اليابانية للطاقة الذرية في توكايمورا باليابان. وفي 2011، اعتمدت ألمانيا تعديلا لقانونها لعام 1996 المنفذ لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بصيغتها المعدلة في عام 2000 و 2001، واعتمدت غانا قانون السلامة البيولوجية لعام 2011. 
	12 - وفي ما يتعلق بضوابط الحدود والتصدير، بدأ نفاذ قانون ماليزيا للتجارة الاستراتيجية لعام 2010 في 1 كانون الثاني/يناير 2011، واعتمدت فنلندا قانونا جديدا للرقابة على الصادرات. وفي حزيران/يونيه 2011، أعلنت كازاخستان عن اعتماد قانون للرقابة على الصادرات يتضمن قوائم الرقابة لتعزيز نظام عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. وبدأ نفاذ الاتحاد الجمركي بين بيلاروس وكازاخستان والاتحاد الروسي منذ 1 تموز/يوليه 2011 ويشمل الصلاحية في الدولتين الأخريين لما تصدره إحدى هذه الدول من تراخيص متعلقة بالمواد ذات الاستخدام المزدوج. وفي عام 2011، أصدرت المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية ورقة خضراء عنوانها ”نظام الاتحاد الأوروبي للرقابة على الصادرات ذات الاستخدام المزدوج: كفالة الأمن والقدرة على المنافسة في عالم متغير“، استهلت دراسة استقصائية عن النظام الحالي للرقابة على الصادرات ذات الاستخدام المزدوج على النحو المبين في لائحة المجلس الأوروبي رقم 428/2009. وتهدف هذه الدراسة الاستقصائية إلى المساعدة على تحديد نقاط القوة والضعف في النظام الحالي، ووضع رؤية طويلة الأجل لإطار الاتحاد الأوروبي للرقابة على الصادرات. 
	باء - المساعدة وبناء القدرات 
	13 - ناقشت اللجنة المجالات الرئيسية التالية المحتمل إحراز تقدم فيها: مواصلة تعزيز إجراءات تقديم المساعدة؛ وتحديد الاحتياجات في مجال المساعدة وتحليلها؛ ومواصلة تعزيز الحوار بشأن المساعدة مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية، وحسب الاقتضاء، مع المنظمات غير الحكومية؛ وتعزيز قدرة اللجنة وخبراءها على تيسير المساعدة؛ وزيادة الوعي بمسائل المساعدة. وتركزت التطورات خلال عام 2011 حول تنفيذ مبادئ توجيهية منقحة لمعالجة طلبات المساعدة، وتيسير التنسيق بين طلبات المساعدة والعروض المقدمة، ومواصلة تحسين وتدقيق المبادئ التوجيهية للمساعدة. 
	14 - وفي عام 2011، نفذت اللجنة المبادئ التوجيهية المنقحة التي اعتمدت في تشرين الأول/أكتوبر 2010 لترشيد طلبات المساعدة وتحسينها وتسريع الاستجابة لها وتيسير التنسيق بين الطلبات والعروض(). 
	15 - وبهدف تحديث المعلومات المتعلقة بطلبات المساعدة وعروضها، بعث رئيس اللجنة في شباط/فبراير وآذار/مارس 2011 رسائل إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية. كما بعث رسائل إلى بلدان ومجموعات إقليمية معينة يخطرها فيها بتلقي طلبات أو عروض المساعدة المقدمة منها أو يلتمس توضيحات بشأن هذه الطلبات أو العروض. واستكمال القائمة بانتظام أداة أساسية في تيسير أنشطة التنسيق. وتلقت اللجنة ردودا من صربيا وكولومبيا ومدغشقر والمكسيك تطلب المساعدة، وردودا من البرتغال وبلغاريا والمكسيك تعرض المساعدة. ووردت أيضا رسائل من منظمات وكيانات دولية عن برامجها أو عن استعدادها لتقديم المساعدة(). وقُدمت طلبات مساعدة جديدة من إثيوبيا وأفغانستان وألبانيا  (في أول تقاريرها) والجماعة الكاريبية، وقدمت فرنسا وكندا والولايات المتحدة معلومات مستكملة عن عروض المساعدة المقدمة منها. 
	16 - وقامت اللجنة أيضا بتحديث القائمة الموحدة التي تضم 41 طلبا رسميا وأتاحتها إلى الفريق العامل المعني بالشراكة العالمية التابع لمجموعة البلدان الثمانية في اجتماع عقد في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011 في باريس. 
	17 - ودعما للدور التنسيقي الذي تقوم به اللجنة، أجرى خبراؤها مشاورات مع مسؤولين من بلغاريا بشأن المساعدة التي طلبتها أوغندا، ومع مسؤولين من المكسيك بشأن الطلب المقدم من كولومبيا. وفي إطار الاستعداد للزيارة القطرية التي طلبتها مدغشقر، تبادلت اللجنة الآراء مع الجهات المهتمة من الدول والمنظمات الدولية() وإحدى المنظمات غير الحكومية(). 
	18 - وأحال رئيس اللجنة إلى الدول التي قدمت طلبات مساعدة ما ورد في عام 2011 من معلومات من مقدمي المساعدة. وساهم خبراء اللجنة في أنشطة قطرية جرت في جمهورية مولدوفا وصربيا وقيرغيزستان أو معها، بدعم من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب شؤون نزع السلاح، لمساعدتها في وضع خطط عمل وطنية وتحديد المجالات التي تلتمس فيها هذه الدول المساعدة.  
	19 - وعلاوة على ذلك، في سياق صك الاستقرار للاتحاد الأوروبي، يجري إنشاء مراكز امتياز معنية بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية بهدف زيادة القدرات المؤسسية للبلدان في سياق إقليمي. وفي عام 2011، أُبغت اللجنة بما جد من تطورات في هذا المجال. 
	20 - وينظر أعضاء اللجنة حاليا في مبادئ توجيهية إضافية للمساعدة في مجال أنشطة التنسيق تتناول إجراءات تنسيق طلبات المساعدة مع العروض وتحويل الطلبات غير الرسمية إلى طلبات رسمية موجهة إلى اللجنة.
	21 - وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011، بمناسبة حدث استضافته البعثة الدائمة لبولندا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وقع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إعلانا مشتركا يؤكد من جديد التزامهما بالتنفيذ الكامل والشامل للقرارين 1540 (2004) و 1977 (2011). ويذكر الإعلان بصفة خاصة أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيؤيدان تعزيز اللجنة في الدور الذي تضطلع به بوصفها مركزا لتبادل المعلومات للبلدان التي تلتمس مساعدة دولية على تعزيز قدراتها الوطنية في مجال عدم الانتشار، فضلا عن القيام بزيارات إلى الدول. 
	22 - ولدعم الجهود الرامية إلى تيسير التنفيذ الشامل للقرار 1540 (2004)، قدمت الولايات المتحدة منحة تبلغ 3 ملايين دولار إلى الصندوق الاستئماني لنزع السلاح على الصعيدين العالمي والإقليمي. ويجري حاليا إعداد قرار جديد لمجلس الاتحاد الأوروبي تأييدا للقرار 1540 (2004). 
	جيم - التعاون مع الحكومات والكيانات الأخرى 
	23 - واصلت اللجنة، بدعم من الخبراء، تعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية، وأجرت شتى الحوارات مع كيانات وترتيبات أخرى. وترد المعلومات المتعلقة بهذا التعاون في جداول أعدها خبراء اللجنة ليستعين بها أعضاء اللجنة. 
	التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية 

	24 - يساهم التفاعل مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية وغيرها من المؤسسات والترتيبات الحكومية الدولية، ولا سيما مع التي لديها خبرة في مجال عدم الانتشار، في التنفيذ الفعال للقرار 1540 (2004) بتعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات، وتبادل خبرات التنفيذ والدروس المستفادة والتنسيق في مجال تيسير المساعدة إلى الدول الأعضاء. وتوفر أيضا المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية منظورات قيمة بشأن الاحتياجات والأولويات المشتركة لأعضائها وتسهم في تقديم المساعدة. 
	25 - وكثفت اللجنة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمن النووي من خلال عقد المؤتمرات والشراكة في بوابة المعلومات التابعة للوكالة. كما زاد التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهدف التشجيع على اتخاذ تدابير لتعزيز الأمن الكيميائي. ووسعت اللجنة أيضا نطاق التعاون مع وحدة دعم تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية وتعاونت في الأنشطة المهمة في المجال البيولوجي. ووافقت اللجنة على طلب قدمته وحدة دعم تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية للمشاركة في وضع دليل للتنفيذ. وواصلت اللجنة تعاونها مع اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. ومن أمثلة جهود التعاون بين اللجنة وهذه المنظمات المساهمات المشتركة في حلقات عمل بشأن تنفيذ الصكوك الدولية لعدم الانتشار. 
	26 - ودعمت منظمة الدول الأمريكية تنفيذ القرار 1540 (2004) من جانب الدول من خلال أنشطة قطرية، ولا سيما مع المكسيك وكولومبيا. وعلاوة على ذلك، أبلغت منظمة الدول الأمريكية اللجنة بتعيين منسق إقليمي لمنظومة التكامل بين دول أمريكا الوسطى، ابتداء من تشرين الأول/أكتوبر 2011. وهذا بالإضافة إلى الميسرين الإقليميين اللذين سبق أن عينتهما الجماعة الكاريبية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمساعدة الدول في منطقة كل منها. واطلعت اللجنة أيضا على التقدم المحرز صوب احتمال تعيين ميسرين على الصعيد الإقليمي لمنظمات إقليمية أخرى، ولا سيما رابطة الدول المستقلة ورابطة أمم جنوب شرقي آسيا. 
	27 - وتشمل التطورات الجديدة مشاركة خبراء اللجنة في حلقة عمل عن دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تنفيذ القرار 1540 (2004). وواصل خبراء اللجنة تعزيز التعاون مع نظرائهم في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالتركيز على المسائل المتعلقة بتقديم المساعدة إلى دول أعضاء معينة، ولا سيما جمهورية مولدوفا وصربيا وقيرغيزستان، في صياغة خطط وطنية طوعية. وعلاوة على ذلك، أبلغ مكتب شؤون نزع السلاح اللجنة بتوقيع مذكرة تفاهم بين الأمم المتحدة وأمانة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن التنفيذ المشترك للمشاريع المتصلة بالقرار 1540 (2004). 
	28 - وبدأت اللجنة حوارا مع مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك في مقره في الرياض، وواصلت الحوار مع جامعة الدول العربية، بشأن تعاون كل منهما مع اللجنة. 
	29 - وفي مؤتمر قمة مجموعة البلدان الثمانية، المعقود في دوفيل بفرنسا، في أيار/ مايو 2011، قرر رؤساء الدول والحكومات تجديد الشراكة العالمية إلى ما بعد عام 2012. ويحدد تقييم الشراكة العالمية وخيارات البرمجة في المستقبل، المعتمدان في دوفيل، أربع أولويات لمستقبل الشراكة العالمية، بما في ذلك تيسير تنفيذ القرار 1540 (2004). وشارك خبراء اللجنة في اجتماع لاحق للفريق العامل المعني بالشراكة العالمية التابع لمجموعة البلدان الثمانية، لمناقشة البرامج الممكنة لتيسير تنفيذ القرار 1540 (2004). 
	30 - وشارك خبراء اللجنة أيضا في عدد من حلقات العمل التي نظمتها منظمات حكومية دولية أخرى وقاموا بتبادل الدروس المستخلصة من تجربة التنفيذ. فمثلا، واصلوا المشاركة، في عام 2011، في اجتماعات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال التي تهدف إلى تيسير إعداد توصيات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة تمويل الانتشار. 
	التعاون مع كيانات الأمم المتحدة 

	31 - بوصف اللجنة كيانا من كيانات فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، شارك خبراؤها في مشروع يهدف إلى مساعدة دول آسيا الوسطى على وضع خطة عمل إقليمية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وشاركوا أيضا في أنشطة مهمة أخرى لفرقة العمل المعنية، بما في ذلك في إطار الأفرقة العاملة المعنية بمنع الهجمات الإرهابية بأسلحة الدمار الشامل والتصدي لها وبإدارة الحدود فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. 
	32 - وواصلت اللجنة التعاون مع لجان مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1989 (2011)، والقرار 1373 (2001)، والقرار 1988 (2011)، وخبراءها، وذلك بوسائل منها أنشطة الاتصال المشتركة أو المنسقة. فمثلا، شارك الخبراء في برنامج تدريبي على مكافحة الإرهاب وتمويل الانتشار نظمته المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، وفي زيارة شاملة مشتركة إلى ميانمار بقيادة المديرية. 
	المجتمع المدني والقطاع الخاص 

	33 - يدعو مجلس الأمن في القرار 1540 (2004)، الذي تقع مسؤولية تنفيذه على عاتق الدول، إلى رسم السبل الملائمة للعمل مع دوائر الصناعة والجمهور وإعلامهما بالالتزامات الناشئة عن هذا القرار الواقعة عليهما. ويشجع المجلس اللجنة في الفقرة 12 من قراره 1977 (2011) على أن تستعين بالخبرة ذات الصلة، بما في ذلك خبرة المجتمع المدني والقطاع الخاص، بعد الحصول، حسب الاقتضاء، على موافقة الدول المعنية بهما. وفي عام 2011، واصلت اللجنة وخبراؤها الاتصال بالمجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل توليد وعي أكبر بمقتضيات القرار 1540 (2004) وتيسير تنفيذه الفعال. وقد يكون للمجتمع المدني والقطاع الخاص دور مهم في هذا الصدد وقد يساعدان بوصفهما جهتين مشاركتين في رعاية حلقات العمل المتعلقة بتنفيذ القرار 1540 (2004) وفي تقديم المساعدة. 
	دال - الشفافية والاتصال
	34 - الشفافية مبدأ أساسي يوجه أعمال وأنشطة اللجنة، ويساعد في تعزيز الثقة، والتشجيع على زيادة التعاون، وتوعية الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالمسائل ذات الصلة بالقرار 1540 (2004)، مما ييسر تنفيذ القرار من جانب الدول. 
	35 - والشفافية والاتصال الإعلامي مترابطان بشكل وثيق. وقد تعززت الشفافية عن طريق تعهد الموقع الشبكي للجنة وعن طريق مناسبات الاتصال على مختلف المستويات. 
	36 - وواصلت اللجنة النظر في استراتيجية للاتصال الإعلامي، استنادا إلى ورقة غير رسمية أعدها خبراء اللجنة. والغرض من هذه الاستراتيجية هو الاستفادة بشكل منهجي وبكفاءة من موارد الأمم المتحدة واللجنة للوصول إلى جمهور أوسع ومحدد، بوسائل منها إعداد قوائم اتصال متخصصة للإبلاغ إلكترونيا بالتحديثات المهمة التي تقوم بها اللجنة. وفي غضون ذلك، وكجزء من الأعمال التي تجري مع وسائط الإعلام، قدم رئيس اللجنة إحاطة إلى الصحافة الدولية في 24 نيسان/أبريل 2011 في ما يتعلق باتخاذ القرار 1977 (2011). وبالمثل، في 13 أيلول/سبتمبر 2011، شارك ممثل للرئيس في مناسبة صحفية عقدت في مركز الصحافة الدولي التابع للأمم المتحدة في واشنطن العاصمة، عن موضوع أول زيارة قطرية للجنة. 
	37 - وواصلت اللجنة تعهد موقعها الشبكي باعتباره وسيلة مهمة للشفافية تسعى إلى تحديثها وتطويرها. وقد أضافت في عام 2011 مثلا قسمين تحت عنوان ”الجديد في هذا الموقع الشبكي“ و ”أنشطة اللجنة“. وفي عام 2011، استُهلت عملية إعادة تصميم كبرى للموقع الشبكي للجنة بدعم من مكتب شؤون نزع السلاح وإدارة شؤون الإعلام، بهدف زيادة سهولة استعمال الموقع الشبكي. وتتوقع اللجنة إنجاز هذا المشروع في أوائل عام 2012. 
	38 - وواصلت اللجنة وفريق الخبراء التابع لها المشاركة في مناسبات الاتصال على الصعيد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي، لتيسير تنفيذ الدول للقرار 1540 (2004). وفي عام 2011، شارك أعضاء اللجنة والخبراء في أكثر من 55 مناسبة من مناسبات الاتصال، بما في ذلك حلقات العمل التي نظمها مكتب شؤون نزع السلاح. وشرعت اللجنة، أيضا في عام 2011، في نشر مذكرات إعلامية عن أنشطة الاتصال التي حضرها ممثلوها على موقعها الشبكي، وذلك بهدف زيادة الشفافية. 
	رابعا - تقييم التقدم المحرز وآفاق المستقبل 
	ألف - تقييم التقدم المحرز 
	39 - في عام 2011، واصلت اللجنة تيسير وتوثيق اتجاه تصاعدي في ما تحرزه الدول من تقدم في تنفيذ القرار 1540 (2004).
	40 - وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، بلغت التقارير المقدمة من الدول عن تنفيذ القرار مستوى عال، إذ قدمت 168 دولة تقريرا واحدا على الأقل وقدمت 105 دول معلومات إضافية مع قيام العديد منها بذلك لأكثر من مرة. غير أنه من الضروري تعزيز وتيرة الإبلاغ بصفة عامة بهدف جمع معلومات أوفى ومستكملة عن التقدم المحرز صوب تنفيذ القرار تنفيذا تاما. 
	41 - وأحرز في عام 2011 تقدم كبير في تعزيز الشفافية في عمل وإنجازات اللجنة من خلال جلسات الإحاطة المفتوحة ونشر المعلومات الجديدة على الموقع الشبكي. 
	42 - وأحرزت اللجنة تقدما في تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والكيانات الأخرى، وفي إقامة علاقة عمل مع المنظمات غير الحكومية من أجل تيسير تنفيذ القرار 1540 (2004) من جانب الدول، في سياق القرار 1977 (2011). ويلزم بذل جهود إضافية ومستمرة لمواصلة تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية وغيرها من الكيانات والاستفادة بالكامل مما تتيحه من موارد.
	باء - التطلع إلى المستقبل 
	43 - مع مراعاة التوصيات الواردة في التقرير المقدم إلى مجلس الأمن في 12 أيلول/ سبتمبر 2011 (S/2011/579)، قد تنظر اللجنة في اتخاذ الخطوات التالية: 
	(أ) المواظبة على تحديث وتحليل المعلومات المجمعة في مصفوفات اللجنة؛ 
	(ب) إرسال رسائل إلى جميع الدول الأعضاء من أجل التوعية بالقرار 1977 (2011) ودعوة الدول إلى تقديم معلومات إضافية بصورة طوعية عن الخطوات التي اتخذتها والخطوات الأخرى التي تعتزم اتخاذها، بما في ذلك ما يتعلق بالممارسات الوطنية الفعالة وخطط العمل الوطنية الطوعية للتنفيذ؛ 
	(ج) التركيز على حوار مكيف مع الدول الأعضاء يجري في، جملة أمور، من خلال الجهود القطرية، مثل المناقشات مع البعثات المعنية من البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة، وزيارة الدول بناء على دعوة منها أو، حسب الاقتضاء، من خلال المراسلات الرسمية، من أجل تعزيز فهم أفضل للتحديات الخاصة التي تواجهها وأولوياتها وتصوراتها الأمنية، والتأكد من احتياجاتها من المساعدة بهدف تيسير مهامها في مجال التنفيذ؛ 
	(د) رفع كفاءة أعمال اللجنة إلى أفضل مستوى خلال فترة ولايتها الممتدة عشر سنوات، من خلال برنامج عملها السنوي الذي يتضمن، حسب الاقتضاء، أولويات محددة لأعمالها من أجل تعزيز التنفيذ التام من جانب الدول للقرار 1540 (2004) من جميع جوانبه؛
	(هـ) زيادة الجهود الرامية إلى تحديد الاحتياجات من المساعدة عن طريق الحوار في حلقات العمل وغيرها من الأماكن، والتشجيع على إضفاء الطابع الرسمي على نوايا طلب المساعدة؛ 
	(و) تدقيق منهجية القيام بزيارات إلى الدول بناء على دعوة منها والأنشطة القطرية بفضل الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من الزيارات التي جرت بالفعل؛ 
	(ز) مواصلة استعراض وتحديث المعلومات المنشورة على الموقع الشبكي لكفالة سهولة الاستفادة منها؛ 
	(ح) وضع استراتيجية للجنة لإشراك المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية وغيرها من الكيانات، ولا سيما في ما يتعلق بتبادل المعلومات وتبادل الخبرات والدروس المستفادة والتعاون في مجال تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء؛ 
	(ط) مراقبة وتحديد الأنشطة ذات الصلة للمنظمات الدولية والإقليمية وتشجيعها على إبلاغ اللجنة حسب الاقتضاء بالمجالات التي تستطيع تقديم المساعدة فيها؛ 
	(ي) التشجيع على تعيين جهات اتصال في جميع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية، والنظر في إنشاء شبكة فيما بينها ومع اللجنة؛ 
	(ك) تيسير التفاعل بين المنسقين الذين سبق أن عينتهم المنظمات الإقليمية (الجماعة الكاريبية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظومة التكامل لأمريكا الوسطى) ومع اللجنة، بما في ذلك الاستعانة بخبراتهم لتحديد الممارسات الفعالة؛ 
	(ل) تشجيع الدول على تبادل الممارسات الفعالة في مناطق كل منها؛ 
	(م) الاتصال بكيانات المجتمع المدني المعنية، بموافقة دولها حسب الاقتضاء، بشأن تبادل المعلومات مع اللجنة في ما يتعلق بالأنشطة المهمة بهدف المساعدة على تحديد معايير مشاركتها؛ 
	(ن) مواصلة تعزيز الممارسة المتمثلة في عقد اجتماعاتها بانتظام وعلى أساس التخطيط لها.

