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ــانون األول٢٧رســالة مؤرخــة       ــسمرب / ك ــيس جملــس   ٢٠١٢دي ــة إىل رئ  موجه
  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠األمن من رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 

    
، يـشرفين أن أشـري إىل       )٢٠٠٤ (١٥٤٠باسم جلنة جملس األمن املنشأة عمـال بـالقرار            
هذه الرسالة استعراض تنفيـذ     وأن أحيل طي    ) ٢٠١١ (١٩٧٧ من قرار جملس األمن      ٩الفقرة  
  ). انظر املرفق (٢٠١٢خالل عام ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠القرار 

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

  
  سانغكوباسو ) توقيع(

  الرئيس
  )٢٠٠٤ (١٥٤٠جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 
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   ٢٠١٢خالل عام ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠استعراض تنفيذ القرار     
  مقدمة  -أوال   

ــراره    - ١ ــذا   ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠أعـــرب جملـــس األمـــن يف قـ ــه رصـــد تنفيـــذ هـ عـــن اعتزامـ
رصــدا دقيقــا، واختــاذ مــا قــد يلــزم مــن قــرارات أخــرى، علــى الــصعيد املالئــم، حتقيقــا      القــرار
جملـــس األمـــن أن تنفيـــذ مجيـــع الـــدول ، الحـــظ ٢٠١١أبريـــل / نيـــسان٢٠ويف . الغايـــة هلـــذه
، فاختــذ باإلمجــاع   يــشكل مهمــة طويلــة األجــل علــى الوجــه األكمــل) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ للقــرار
وقرر اجمللـس أيـضا إجـراء    . الذي ميدد والية اللجنة ملدة عشر سنوات     ) ٢٠١١ (١٩٧٧القرار  

ف اللجنة وفقـا    استعراضات سنوية، تعد مبساعدة فريق اخلرباء، الذي يعمل حتت توجيه وإشرا          
ويبـّين هـذا   . ديـسمرب /، قبل هناية كل شهر كانون األول  )٢٠١١ (١٩٧٧ من القرار    ٥للفقرة  

، حالـة تنفيـذ الـدول       )٢٠١١ (١٩٧٧االستعراض، الذي يستند إىل الفقرة التاسعة من القـرار          
، واجلهـــود الـــيت تبـــذهلا يف جمـــاالت التوعيـــة، واحلـــوار، واملـــساعدة   )٢٠٠٤ (١٥٤٠للقـــرار 

ــرار     وال ــذ الق ــصلة بتنفي ــشطة األخــرى ذات ال ــاون، وكــذلك األن ، خــالل )٢٠٠٤ (١٥٤٠تع
  . ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣١يناير إىل / كانون الثاين١الفترة من 

، أنـشأ   )٢٠١٢ (٢٠٥٥و  ) ٢٠١١ (١٩٧٧وبالتشاور مع اللجنـة، ووفقـا للقـرارين           - ٢
  ). S/2012/585(اء ة من تسعة خربناألمني العام لألمم املتحدة جمموعة مكو

    
  املنهجية  -ثانيا   

واجلــزء األول عبــارة عــن مــوجز .  يف جــزأين٢٠١٢ُنظــم االســتعراض الــسنوي لعــام   - ٣
وقائعي لألنشطة يف جماالت التنفيذ واملساعدة والتعاون مع املنظمات الدوليـة واإلقليميـة ودون           

تقيــيم التقــدم احملــرز وآفــاق  (اين ويتــسم اجلــزء الثــ. اإلقليميــة، وتعزيــز الــشفافية ونــشر التوعيــة 
ويـستفيد هـذا االسـتعراض مـن مجلـة          . بطابع حتليلي، ويشتمل على منظور استشرايف     ) املستقبل

، فيقــّيم التقــدم احملــرز يف تنفيــذ  ٢٠١١أمــور، مــن بينــها توصــيات االســتعراض الــسنوي لعــام   
تـدابري إضـافية    هبدف استكـشاف مـا ميكـن اختـاذه مـن            ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠األولويات احملددة يف    

ويستفيد هذا االسـتعراض أيـضا مـن املعلومـات الـيت قدمتـها اللجنـة إىل جملـس                   . يف هذا الصدد  
وتـرد يف املرفـق األول   . األمن من أجل حتديد املمارسـات الفعالـة والتوعيـة لتحـديات املـستقبل          

نــة هلــذه الرســالة قائمــة تتــضمن أنــشطة التوعيــة، مبــا يف ذلــك تلــك الــيت حــضرها رئــيس اللج    
ويبّين املرفق الثاين األنشطة اليت وردت بشأهنا دعـوات رمسيـة ولكـن             . أعضاؤها أو خرباؤها   أو

  .مل حيضرها أي من األشخاص املذكورين أعاله
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  التقدم احملرز واإلجنازات احملققة  -ثالثا   
  الرصد والتنفيذ على الصعيد الوطين  -ألف   

ــة تيــــسري األنــــشطة ٢٠١٢يف عــــام   - ٤  الــــيت تبــــذهلا الــــدول لتنفيــــذ  ، واصــــلت اللجنــ
ــرار ــدول،     . ورصــدها) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ الق ــها ال ــيت قدمت ــات اإلضــافية ال ــتنادا إىل املعلوم واس

وتــشكل هــذه املــصفوفات أداة مثينــة . اســتعرض اخلــرباء بعــض املــصفوفات الــيت أعــدهتا اللجنــة 
واتفــق ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠إلجــراء فحــص عــام للمعلومــات املتعلقــة حبالــة تنفيــذ الــدول للقــرار 

الفريق العامـل املعـين بالرصـد والتنفيـذ الـوطين، التـابع للجنـة، علـى أن تعـديل منـوذج اسـتمارة             
املصفوفة أمر مرغوب فيه من أجل حتسينه من جوانب عديـدة تـشمل، مـن مجلـة أمـور، جعلـه                     

  . أسهل استخداما
لـيت   تقريرها األول عن اخلطـوات ا - الكونغو -، قدمت دولة أخرى  ٢٠١٢ويف عام     - ٥

، وبـذلك فـإن العـدد اإلمجـايل للتقـارير املتعلقـة          )٢٠٠٤ (١٥٤٠اختذهتا من أجل تنفيذ القـرار       
زال ُينتظـر    ومـا .  تقريـرا  ١٦٩بالتنفيذ علـى الـصعيد الـوطين املقدمـة مـن الـدول قـد ارتفـع إىل                   

ويف هـذا  . تقدم أربع وعشرون دولة من الدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة تقاريرهـا األوىل         أن
طـر متعـددة األطـراف مـع        أاؤهـا العمـل بـصورة فرديـة أو ضـمن            الصدد، واصلت اللجنة وخرب   
  .الدول غري املقدمة للتقارير

، علــى تقــدمي معلومــات   )٢٠١١ (١٩٧٧وشــجع جملــس األمــن الــدول، يف قــراره       - ٦
، مبـــا يف ذلـــك معلومـــات تقـــدم طوعـــا عـــن  )٢٠٠٤ (١٥٤٠تنفيـــذها للقـــرار  إضـــافية عـــن 

، قُدِّمت معلومات إضـافية مـن سـت دول هـي            ٢٠١٢ويف عام   . الة اليت تتبعها  املمارسات الفع 
  . أفغانستان، والبحرين، والبوسنة واهلرسك، وسلوفينيا، وصربيا، وكولومبيا

، علــى إعــداد خطــط )٢٠١١ (١٩٧٧وشــجع جملــس األمــن الــدول أيــضاً، يف قــراره    - ٧
 يتعلـق بتنفيـذ األحكـام الرئيـسية مـن           عمل وطنية طوعية للتنفيذ ترسم أولوياهتا وخططهـا فيمـا         

ــرار  ــيالروس وصــربيا خطــط      ٢٠١٢ويف عــام ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠الق ــدمت دولتــان مهــا ب ، ق
وُنـشرت خطـة    . عملهما الوطنية فبلغ بذلك عدد خطط العمل اليت تلقتها اللجنة سـت خطـط             

خطـة  وأعدت قريغيزستان مـشروع     . صربيا، مبوافقتها، على موقع اللجنة على شبكة اإلنترنت       
  .وكذلك، أعلنت عدة دول أهنا تعتزم إعداد برامج عمل. عمل نوقشت مع خرباء اللجنة

بأمهية تواصل وحتاور اللجنة بنـشاط      ) ٢٠١١ (١٩٧٧واعترف جملس األمن يف قراره        - ٨
، بطــرق منــها القيــام بزيــارات إىل الــدول  )٢٠٠٤ (١٥٤٠مــع الــدول بــشأن تنفيــذها القــرار  

ــاء ــها  بن ــى دعــوة من ــة     وبا. عل ــات املتحــدة األمريكي ــيت جــرت إىل الوالي ــارة ال إلضــافة إىل الزي



S/2012/963
 

4 12-66767 
 

ــول يف ــب شــؤون نــزع        ٢٠١١ســبتمرب /أيل ــرافقهم ممثــل مــن مكت ، أجــرى خــرباء اللجنــة، ي
واسـتجابة للـدعوات الـواردة مـن ألبانيـا          . السالح، بزيارة متابعة إىل أتالنتا، الواليـات املتحـدة        

وشـارك خـرباء   . ٢٠١٢إىل هـذه الـدول يف عـام    ومدغشقر والكونغو، أجرت اللجنة زيـارات    
ــرار      ــذ الق ــق بتنفي ــة حمــددة تتعل ــشطة قطري ــيالروس،   ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠يف أن ــع إكــوادور، وب م

واجلبـــــل األســـــود، ومجهوريـــــة مقـــــدونيا اليوغوســـــالفية الـــــسابقة، ومجهوريـــــة مولـــــدوفا، 
عـات  ، نظمت أوزبكستان وكازاخـستان اجتما  ٢٠١٢ويف عام   . وطاجيكستان، وقريغيزستان 

مائدة مستديرة على الصعيد الوطين، مبشاركة منظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا، بـشأن تنفيـذ                 
 التفاعـل مـع الـدول واملنظمـات         ٢٠١٢وواصلت اللجنة طوال عـام      ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠القرار  

الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميــة للتـشجيع علــى مجلـة أمــور منـها تبــادل اخلـربات والــدروس       
  .واملمارسات الفعالةاملستفادة 

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أبلغت البحرين اللجنة بأهنـا قامـت، مـن أجـل الوفـاء                   - ٩
) ٢٠١١ (١، باعتمــاد املرســوم رقــم )٢٠٠٤ (١٥٤٠بعــدد مــن االلتزامــات املتعلقــة بــالقرار  

لجنـة الوطنيـة    املتعلـق بتـشكيل ال    ) ٢٠١١ (٥املتعلق بإنشاء اللجنة العليا للطاقـة، والقـرار رقـم           
 القــانون اإلطــاري ٢٠١١وأبلغــت صــربيا بأهنــا اعتمــدت يف عــام . حلظــر األســلحة الكيميائيــة

ــة      ــاج وختــزين األســلحة البكتريولوجي ــق حبظــر اســتحداث وإنت ــة(املتعل والتكــسينية ) البيولوجي
 قائمــة جديــدة ٢٠١١وأبلغــت صــربيا أيــضا بأهنــا اعتمــدت يف عــام   . وتــدمري تلــك األســلحة 

وأبلغــت ســلوفينيا بــأن القــانون املعــدِّل لقــانون  . علــى املــواد ذات االســتخدام املــزدوجللرقابــة 
ــاج األســلحة واملتفجــرات واملــواد       ــز النفــاذ فيمــا يتعلــق بإنت ــة قــد دخــل حي اإلجــراءات اجلنائي

  . الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية واالجتار هبا بصورة غري مشروعة
  

  نية وبناء القدراتاملساعدة التق  -باء   
واصلت اللجنة وفريقها العامل املعـين باملـساعدة مناقـشة اجملـاالت الرئيـسية الـيت ميكـن                    - ١٠

حتـسني إجـراءات تقـدمي املـساعدة؛ وحتديـد وحتليـل املـساعدة املطلوبـة؛ وتعزيـز                  : حتسينها وهي 
يميـة ودون اإلقليميـة     احلوار حول املسائل املتعلقة بتقدمي املساعدة مـع املنظمـات الدوليـة واإلقل            

املعنية، وعند االقتضاء، مع املنظمات غري احلكومية؛ وتعزيز قدرة اللجنة وخربائها علـى تيـسري               
وركزت أنشطة اللجنـة علـى      . تقدمي املساعدة؛ وزيادة الوعي للمسائل املتعلقة بتقدمي املساعدة       

، وقـدم اخلـرباء إىل       بـني طلبـات املـساعدة وعـروض املـساعدة          “إجياد التطـابق األنـسب    ”تيسري  
  . اللجنة إحاطات منتظمة عن هذه اجلهود
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الــيت أدرجــت (، تلقــت اللجنــة رمسيــا طلبــات مــساعدة مــن الكونغــو ٢٠١٢ويف عــام   - ١١
ويف إطـار   . ومن املكـسيك، وكـذلك مـن اجلماعـة الكاريبيـة          ) الطلب يف تقريرها الوطين األول    

ائمـــة الطلبـــات مـــستكملة ومتـــسقة مـــع  اجلهـــود املـــستمرة الـــيت تبـــذهلا اللجنـــة لالحتفـــاظ بق 
 فيما يتعلق بطلبات املساعدة، أرسـلت اللجنـة         ٢٠١٠اإلجراءات املنقحة اليت اعُتمدت يف عام       

رســائل متابعــة إىل عــدد مــن طــاليب املــساعدة، وتــضمنت تلــك الرســائل معلومــات واردة مــن   
 أرسـلته اليابـان علـى       وأحاطت اللجنة علما بالرد الـذي     . اجلهات اليت حيتمل أن تقدم املساعدة     

  . طلب املساعدة الذي تقدمت به املكسيك
ويف إطار الوفاء بشفافية بوظيفة اللجنة املتعلقة بالعمل بصفة مركز لتبادل املعلومـات،               - ١٢

 دولـة مـن الـدول األعـضاء         ٣٨نشرت اللجنة على موقعها الشبكي طلبات مساعدة واردة من          
 دولـة  ٤٦يـة، ونـشرت كـذلك عـروض مـساعدة مـن         ومن منظمتني من املنظمات دون اإلقليم     

  .من الدول األعضاء، ومن عدد من املنظمات أو الكيانات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية
عــن طريــق ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠وهبــدف تيــسري املــساعدة التقنيــة مــن أجــل تنفيــذ القــرار   - ١٣

وخرباؤهـا علـى مواصـلة      إجياد التطابق األنسب بني عروض وطلبات املساعدة، عملـت اللجنـة            
وتكثيــف احلــوار بــشأن القائمــة املوحــدة لطلبــات املــساعدة مــع الفريــق العامــل التــابع جملموعــة  

ويف مخــسة . الثمانيــة املعــين بالــشراكة العامليــة ملكافحــة انتــشار أســلحة ومــواد الــدمار الــشامل   
ولية املـشاركة إىل    اجتماعات للفريق العامل، دعت اللجنة أعضاء الفريق العامل واملنظمات الد         
ويف سـياق هـذه     . النظر يف طلبـات املـساعدة املقدمـة إىل اللجنـة وتقـدمي مالحظاهتـا إىل اللجنـة                 

االجتماعــات، قــدم اخلــرباء إىل أعــضاء الــشراكة العامليــة إحاطــات عــن حالــة طلبــات املــساعدة 
 الــصلة وعرضــوا خيــارات حمتملــة إلجيــاد التطــابق األنــسب هبــدف تيــسري تقــدمي املــساعدة ذات

  . يف الوقت املناسب وبطريقة فعالة) ٢٠٠٤ (١٥٤٠بالقرار 
وعالوة على ذلك، ومبوجب الدور الذي تضطلع به اللجنة يف إجياد التطـابق األنـسب                 - ١٤

بني الطلبات والعروض، واصل خرباء اللجنة املشاورات مع املسؤولني يف عدة دول، وتناولـت              
  . املساعدة القائمة والطلبات اجلديدةتلك املشاورات على وجه اخلصوص طلبات 

ــيت أُجريــت يف عــام      - ١٥ ــارات ال ــا، والكونغــو، ومدغــشقر،  ٢٠١٢وخــالل الزي  إىل ألباني
أجــرى أحــد أعــضاء اللجنــة واخلــرباء مناقــشات مــع الكيانــات الوطنيــة بــشأن مجلــة أمــور منــها 

 تكثيـف احلـوار مـع    وتتـيح الزيـارات إىل الـدول   . االحتياجات واإلمكانيـات يف جمـال املـساعدة    
الكيانات الوطنية، وثبت أهنا متثل وسيلة فعالـة تتـيح التوصـل بـشكل أفـضل إىل حتديـد وحتليـل                     

  .االحتياجات يف جمال املساعدة
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وعالوة على ذلك، فإن خرباء اللجنة واظبوا بانتظام خـالل األنـشطة القطريـة اخلاصـة                  - ١٦
تعلقة باملـساعدة وزيـادة الـوعي لـدور اللجنـة           وغريها من أنشطة التوعية على مناقشة املسائل امل       

  . بوصفها مركزا لتبادل املعلومات
وساهم خـرباء اللجنـة أيـضا يف التـدريبات وحلقـات العمـل اإلقليميـة املخصـصة لبنـاء                      - ١٧

القــدرات، ومنــها، علــى ســبيل املثــال، تلــك الــيت نظمتــها يف طاجيكــستان كليــة مــوظفي إدارة 
مــن والتعــاون يف أوروبــا، وتلــك الــيت أُجريــت يف الكليــة األوروبيــة    احلــدود التابعــة ملنظمــة األ 

  .والدفاع لألمن
، واصــلت اللجنــة اســتخدام وتعزيــز املبــادئ التوجيهيــة املنقحــة الــيت   ٢٠١٢ويف عــام   - ١٨

 مــن أجــل ترشــيد وحتــسني وتــسريع االســتجابة      ٢٠١٠أكتــوبر /اعتمــدت يف تــشرين األول 
  . تطابق األنسب بني طلبات وعروض املساعدةلطلبات املساعدة وتيسري إجياد ال

وواصلت اللجنة متابعة املناقشات بشأن االجتاهات اجلديـدة يف جمـال املـساعدة وذلـك        - ١٩
يف ســياق حوارهــا بــشأن املــساعدة مــع الــدول واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة  

ورّحــب رئــيس اللجنــة . ميــةذات الــصلة، وكــذلك، عنــد االقتــضاء، مــع املنظمــات غــري احلكو
تنفيـذ قــرار جملــس األمــن  ”بأنـشطة املــساعدة وذلــك يف بيــان أدىل بـه يف حلقــة العمــل املعنونــة   

، الــيت ُعقــدت يف وارســو  “هنــج مبتكــرة لبنــاء القــدرات وتقــدمي املــساعدة  ): ٢٠٠٤( ١٥٤٠
  .ونظمتها احلكومة البولندية بالتعاون مع مكتب شؤون نزع السالح

علـى عقـد اجتماعـات بـشأن قـضايا          ) ٢٠١١ (١٩٧٧ األمـن يف قـراره       وشجع جملس   - ٢٠
املــساعدة، مبــشاركة اللجنــة، بــني الــدول املــستعدة لتقــدمي املــساعدة، والــدول الــيت تطلــب           

. املساعدة، والدول املهتمة األخرى، واملنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الـصلة           
، الـذي ستستـضيفه حكومـة       ٢٠١٣ر عقده يف مطلع عام      واُتخذت االستعدادات للمؤمتر املقر   

 ١٥٤٠ويهدف املؤمتر إىل تيسري تنفيذ القـرار        . فرنسا بالتعاون مع مكتب شؤون نزع السالح      
  .من خالل معاجلة املسائل اهلامة املتصلة بتقدمي املساعدة) ٢٠٠٤(

اللجنـة، بوسـائل    وأعربت اململكة العربية السعودية عن استعدادها ملواصـلة العمـل مـع               - ٢١
 ١٥٤٠منها تقدمي الدعم املـايل ملـشاريع حمـددة ستـسهم إسـهاما فعـاال يف تنفيـذ الـدول القـرار           

 دوالر  ٥٠٠ ٠٠٠ويف هذا الصدد، تعهدت اململكة العربيـة الـسعودية بـدفع مبلـغ              ). ٢٠٠٤(
  .هلذه األنشطة
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ر إىل صـندوق    مليـون دوال   ١,٥وقدمت حكومة الواليات املتحدة مبلغا إضافيا قـدره           - ٢٢
األمم املتحدة االسـتئماين ألنـشطة نـزع الـسالح علـى الـصعيدين العـاملي واإلقليمـي، فوصـلت                    

 ١٥٤٠بــذلك مــسامهتها اإلمجاليــة يف دعــم اجلهــود الراميــة إىل تيــسري التنفيــذ الــشامل للقــرار    
  . ماليني دوالر٤,٥إىل مبلغ ) ٢٠٠٤(

ــا علــى وضــع الــص    - ٢٣ يغة النهائيــة لقــرار سيــصدره اجمللــس  ويعمــل االحتــاد األورويب حالي
  ).٢٠٠٤ (١٥٤٠األورويب دعما للقرار 

  
  التعاون مع احلكومات والكيانات األخرى  -جيم   

ــة           - ٢٤ ــة واإلقليميـ ــات الدوليـ ــع املنظمـ ــاون مـ ــرباء التعـ ــن اخلـ ــدعم مـ ــة بـ ــلت اللجنـ واصـ
نــة أيــضا وواصــلت اللج. اإلقليميــة ذات الــصـلة ومــع غريهــا مــن الكيانــات والترتيبــات   ودون

هــذا اجملــال مــع املؤســسات األكادمييــة، واجملتمــع املــدين، وممثلــي القطــاع اخلــاص،     التفاعــل يف
  .االقتضاء حسب
 ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١نـوفمرب و    / تشرين الثاين  ٣٠وُعقدت يف نيودهلي يف       - ٢٥

بالتعـاون  وتولـت اهلنـد،   . “بناء عالقات تآزر جديدة بشأن األمن النووي ”حلقة عمل بعنوان    
وشارك يف حلقـة العمـل ممثلـون عـن     . مع مكتب شؤون نزع السالح، تنظيم حلقة العمل هذه  

، )مبن فيهم األعضاء احلـاليون واألعـضاء اجلـدد القـادمون          (مجيع البلدان املمثلة يف جملس األمن       
ومكتب شؤون نـزع الـسالح، والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، وممثلـون عـن اللجنـة، وممثلـو                      

واتـسمت املناقـشات الـيت جـرت يف حلقـة العمـل             . لرؤساء الثالثة ملؤمترات قمة األمن النووي     ا
  .باملوضوعية وركزت على بناء عالقات تآزر جديدة بشأن األمن النووي

  
  التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية     

مات الدولية، مبـا فيهـا جلنتـا جملـس     أجرى منسق الفريق العامل املعين بالتعاون مع املنظ     - ٢٦
، مناقـشات مـع خـرباء    )٢٠٠١ (١٣٧٣و  ) ١٩٩٩ (١٢٦٧األمن املنشأتان عمـال بـالقرارين       

ــة        ــشأن إشــراك املنظمــات الدولي ــة ب ــة لوضــع اســتراتيجية اللجن ــارات احملتمل ــة حــول اخلي اللجن
  . واإلقليمية ودون اإلقليمية والكيانات األخرى

نظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية وغريهـا مـن املؤسـسات           وظل التفاعل مع امل     - ٢٧
والترتيبات احلكومية الدولية، وال سيما تلك اليت متتلك خربة يف جمـال عـدم االنتـشار، يـساهم                   

مـــن خـــالل تعزيـــز التعـــاون عـــن طريـــق تبـــادل  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠يف التنفيـــذ الفعـــال للقـــرار 
فادة يف جمال التنفيذ، وحتقيق تنسيق أوثـق يف تيـسري           املعلومات وتقاسم اخلربات والدروس املست    

وأتـاح ذلـك التفاعـل      . تقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة         
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أيــضا تــوفري معلومــات قيمــة عــن االحتياجــات واألولويــات املــشتركة ألعــضائها وســاعد علــى  
  ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠ القرار تقدمي املساعدة يف اجملاالت ذات الصلة بتنفيذ

وكثفت اللجنة تعاوهنا مع الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة يف جمـال األمـن النـووي مـن                      - ٢٨
خالل أنشطة خمتلفة مثل االجتمـاع املواضـيعي املتعلـق مبراكـز دعـم األمـن النـووي، واجتمـاع                    

مببـادرة مـن الوكالـة    تبادل املعلومات املتعلقة بـاألمن النـووي، اللـذين عقـدا كالمهـا يف النمـسا                
وعــززت اللجنــة أيــضا تعاوهنــا مــع منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة، . الدوليــة للطاقــة الذريــة

بوســائل مشلــت املــشاركة يف االجتمــاع الــدويل املعــين بالــسالمة الكيميائيــة واألمــن الكيميــائي  
فيـذ اتفاقيـة    وواصـلت اللجنـة أيـضا التعـاون مـع وحـدة دعـم تن              . الذي انعقد يف تارناو، بولنـدا     

األسلحة البيولوجية، وذلك يف جماالت شىت مشلـت وضـع دليـل بـشأن التنفيـذ الـوطين التفاقيـة                    
بـدعم مـن برنـامج      ) فرع جنيف (األسلحة البيولوجية، الذي أعده مكتب شؤون نزع السالح         

  . العمل املشترك لالحتاد األورويب لدعم اتفاقية األسلحة البيولوجية
ــام  وشــارك خــرباء الل   - ٢٩ ــة يف ع ــابع    ٢٠١٢جن ــل الت ــق العام  يف مخــسة اجتماعــات للفري

وواصلت اللجنة والفريق العامل دعم اهلـدف املـشترك         . جملموعة الثمانية املعين بالشراكة العاملية    
املتمثل يف التوصل جبميع الوسـائل املمكنـة إىل منـع اجلهـات غـري املمثلـة لـدول مـن اسـتحداث             

أو نقــل أو حتويــل أو اســتخدام األســلحة النوويــة أو الكيميائيــة  اقتنــاء أو تــصنيع أو امــتالك  أو
وقدم رئيس اللجنة إحاطة يف ستوكهومل إىل الفريـق العامـل، قـدم    . البيولوجية ونظم إيصاهلا  أو

فيها معلومات عن احلالة الراهنة لطلبـات املـساعدة، وأكـد اهتمـام اللجنـة مبواصـلة احلـوار مـع                     
 /ويف تـشرين الثـاين  . ئل املتصلة بتقدمي املـساعدة وبنـاء القـدرات   الفريق العامل حول مجيع املسا   

فـرص  ”، قـدمت اللجنـة إىل الـشراكة العامليـة ورقـة غـري رمسيـة حـول موضـوع            ٢٠١٢نوفمرب  
  . “١٥٤٠التعاون بني الشراكة العاملية واللجنة املنشأة عمال بالقرار 

ــصورة منتظمــة مــع الــ      - ٣٠ ــة وخرباؤهــا التعــاون ب ــل  وواصــلت اللجن شركاء اآلخــرين، مث
املنظمة العاملية لصحة احليوان، ومنظمة األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، وفرقـة العمـل املعنيـة                  

 اإلنتربـول، واللجنـة التحـضريية ملنظمـة         -باإلجراءات املالية، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة        
 املعـين باملخـدرات واجلرميـة،      معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويـة، ومكتـب األمـم املتحـدة           

، أعلـم اإلنتربـول اللجنـة       ٢٠١٢ويف عـام    . ومنظمة اجلمارك العامليـة، ومنظمـة الـصحة العامليـة         
  .رمسيا بتعيني نقطة اتصال معها

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، واصــلت املنظمــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة أداء     - ٣١
فمنظمــة الــدول األمريكيــة تعاونــت علــى  ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠دور هــام يف تعزيــز تنفيــذ القــرار 

إجراء حلقة دراسية عقدت يف بوغوتا، لفائـدة دول منطقـة األنـديز، وتعاونـت أيـضا مـع دول                    
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وعملــت . مــن أمريكــا الالتينيــة، مثــل املكــسيك، علــى وضــع خطــط عملــها املتعلقــة بالتنفيــذ    
يف املنطقـة عـن طريـق احلـوار         ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠اجلماعة الكاريبية علـى التـرويج لتنفيـذ القـرار           

املستمر، وتواصلت مع خرباء اللجنة لتحديد األنـشطة املـشتركة احملتملـة، مثـل إجـراء زيـارات                
ومنظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا يـّسرت أيـضا، مـن خـالل        . إىل الدول بناء على دعوة منها 

فلقد قدم خـرباء    ). ٢٠٠٤( ١٥٤٠األنشطة املختلفة، تنفيذ الدول املشاركة يف املنظمة القرار         
اللجنة، بالتعاون مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، مساعدة مباشرة إىل العديـد مـن الـدول                 

وأرسـلت أيـضا منظمـة      . املشاركة يف املنظمة مـن أجـل إعـداد خطـط عملـها الوطنيـة الطوعيـة                
 دولـة مـن الـدول       ٤٤األمن والتعاون يف أوروبا إىل اللجنة معلومات متعلقة بنقاط االتصال يف            

ــشاركة يف املنظمــة، وذلــك وفقــا للقــرار       الــذي اختذتــه منظمــة األمــن والتعــاون     ١٩/١١امل
نقــاط االتــصال املعنيــة بقــرار جملــس     ” بعنــوان ٢٠١١ديــسمرب /أوروبــا يف كــانون األول  يف

ــن ــن       . “)٢٠٠٤ (١٥٤٠ األم ــدعم م ــا، ب ــاون يف أوروب ــن والتع ــة األم ــضا منظم ونظمــت أي
لسالح، اجتماع مائـدة مـستديرة حـول حتديـد االحتياجـات واملمارسـات       مكتب شؤون نزع ا  

 ٢٠١٢فربايـــر /الـــذي ُعقـــد يف فيينـــا يف شـــباط) ٢٠٠٤ (١٥٤٠التنـــسيقية املتعلقـــة بـــالقرار 
  .منظمة وكيانا دوليا وإقليميا ١٢وحضرته 

 وأدى أيضا كل من املنسق اإلقليمي للجماعة الكاريبية، ومنسق املـشروع يف منظومـة               - ٣٢
يف منظمـة األمـن   ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠التكامل ألمريكا الوسطى، واملستشار املعين بشؤون القرار   

والتعــاون يف أوروبــا، دورا يف احلفــاظ علــى االتــصاالت مــع خــرباء اللجنــة وتبــادل املعلومــات   
  . معهم بانتظام

ة يف  وأدى قيام االحتاد األفريقي بتعيني نقطة اتـصال علـى النحـو املعـروض علـى اللجنـ                   - ٣٣
. مـع االحتـاد األفريقـي     ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ إىل تيسري احلوار بـشأن القـرار         ٢٠١١أغسطس  /آب

 ١٥٤٠ويف هذا السياق، شكلت حلقة العمل املخصصة للـدول األفريقيـة حـول تنفيـذ القـرار                  
، اليت استضافتها حكومة جنوب أفريقيا، بالتعـاون مـع االحتـاد األفريقـي وبـدعم مـن                  )٢٠٠٤(

، فرصـــة هامـــة ٢٠١٢نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٢٢ و ٢١سالح يف مكتـــب شـــؤون نـــزع الـــ 
ــا يف ذلـــك )٢٠٠٤ (١٥٤٠الســـتطالع الوســـائل الكفيلـــة بتعزيـــز تيـــسري تنفيـــذ القـــرار    ، مبـ

وحـــضر حلقـــة العمـــل رئـــيس اللجنـــة وعـــدد مـــن أعـــضاء  . االحتـــاد األفريقـــي يف ذلـــك دور
  .واخلرباء اللجنة
، حتـــاور خـــرباء اللجنـــة يف عـــدة  )٢٠٠٤ (١٥٤٠ومـــن أجـــل تعزيـــز تنفيـــذ القـــرار    - ٣٤

مناسبات مع املنظمات دون اإلقليمية األخرى، مثـل رابطـة الـدول املـستقلة، واهليئـة احلكوميـة                  
  .الدولية املعنية بالتنمية
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وشاركت اللجنة وخرباؤها يف أنشطة عديدة مشلت أنـشطة نظمهـا االحتـاد األورويب،                - ٣٥
ة البلــدان الثمانيــة، والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة،  ورئاســة الــشراكة الدوليــة التابعــة جملموعــ 

ومنظمة حظر األسلحة الكيميائيـة، معهـد األمـم املتحـدة األقـاليمي لبحـوث اجلرميـة والعدالـة،                   
، فـضال عـن مـسامهة تلـك اجلهـات يف تنفيـذ الـدول                “مركـز االمتيـاز   ”ونوقش خالهلا مفهـوم     

لجنـة أيـضا بـالتطورات اجلاريـة يف سـياق           وأُبلغـت ال  . على حنـو فعـال    ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠القرار  
ــة واإلشــعاعية      ــة والبيولوجي ــالتخفيف مــن املخــاطر الكيميائي ــة ب ــاز املعني مــشروع مراكــز االمتي

  .والنووية الذي ينفذه االحتاد األورويب
  

  التعاون مع كيانات األمم املتحدة    
فيـذ يف جمـال مكافحـة       شارك خرباء اللجنة، بصفة كيان تـابع لفرقـة العمـل املعنيـة بالتن               - ٣٦

اإلرهــاب، يف اإلعــداد لالجتمــاع الرفيــع املــستوى بــشأن مكافحــة اإلرهــاب النــووي، الــذي     
 بــدعوة مــن األمــني العــام وتولــت تنظيمــه فرقــة العمــل املعنيــة    ٢٠١٢ســبتمرب /يف أيلــول ُعقــد

العمـل،  واستفاد أيضا خرباء اللجنة من خمتلف املناقشات وتبادل املعلومـات مـع فرقـة             . بالتنفيذ
مبا يف ذلك بشأن األنشطة املقبلة ذات االهتمام املشترك، مثل تلك اليت ُتجرى يف إطار الفريـق                 
العامل املعين مبنع اهلجمات اإلرهابيـة بأسـلحة الـدمار الـشامل والتـصدي هلـا، والفريـق العامـل                    

  . املعين بإدارة احلدود فيما خيص مكافحة اإلرهاب
ــاون مــ    - ٣٧ ــة التع ــالقرارين     وواصــلت اللجن ــشأة عمــال ب  ١٢٦٧ع جلــان جملــس األمــن املن

، ومــع )٢٠١١ (١٩٨٨، والقــرار )٢٠٠١ (١٣٧٣، والقــرار )٢٠١١( ١٩٨٩و ) ١٩٩٩(
  . خرباء تلك اللجان، بوسائل مشلت تنفيذ أنشطة توعية مشتركة أو منسقة

  
  اجملتمع املدين والقطاع اخلاص    

ذي تقع مسؤولية تنفيذه على الـدول،       ، ال )٢٠٠٤ (١٥٤٠دعا جملس األمن يف قراره        - ٣٨
مجيــع الــدول إىل إجيــاد الــسبل املالئمــة للعمــل مــع األوســاط الــصناعية واجلمهــور، وإعالمهــم    

ــرار    مبــا ــيهم مــن التزامــات منبثقــة مــن الق ــرار  ٢٠١٢ويف عــام . يترتــب عل ــا للق  ١٩٧٧، وفق
ر لتعزيز التوعيـة    ، واصلت اللجنة وخرباؤها التواصل مع األوساط الصناعية واجلمهو        )٢٠١١(

  .وتيسري تنفيذه على حنو فعال) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ملتطلبات القرار 
ويف هذا الصدد، شاركت اللجنة يف املـؤمتر الـذي عقدتـه الرابطـات الـصناعية الدوليـة                    - ٣٩

، الذي استـضافته أملانيـا يف فيـسبادن،    )٢٠٠٤ (١٥٤٠واإلقليمية ودون اإلقليمية حول القرار      
كتب شؤون نزع السالح، لتمهيـد الطريـق خلطـوات متابعـة العمليـة الـيت                وذلك بالتعاون مع م   
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ــادة التفاعــل واألنــشطة هبــدف إشــراك هــذه       بــدأت يف فيــسبادن، الــيت ميكــن أن تــؤدي إىل زي
  ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠الرابطات املهنية لدعم تنفيذ الدول القرار 

 االنتـشار، الـذي     وشارك أيضا أعضاء اللجنة وخرباؤها يف مـؤمتر نـزع الـسالح وعـدم               - ٤٠
نظمه التجمع املعين بعـدم االنتـشار، التـابع لالحتـاد األورويب، يف بروكـسل، وشـارك فيـه عـدد                   

 مركـزا مـن     ٥٠كبري من ممثلي اجملتمـع املـدين، وال سـيما ممثلـي شـبكة واسـعة تـضم أكثـر مـن                       
ا وشـاركت اللجنـة وخرباؤهـا يف أنـشطة توعيـة أخـرى نظمهـ              . مراكز البحوث التابعة للتجمع   

  .اجملتمع املدين أو حضرها
  

  الشفافية والتوعية  -دال   
إن الشفافية مبدأ أساسي يوجه أعمال اللجنـة وأنـشطتها، ويـساعد علـى تعزيـز الثقـة،                 - ٤١

ويــشجع علــى املزيــد مــن التعــاون وزيــادة الــوعي لــدى الــدول واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة   
القطاع اخلاص، فيما يتعلـق باملـسائل ذات الـصلة          ودون اإلقليمية ذات الصلة، واجملتمع املدين و      

  .، وييسر ذلك تنفيذ القرار من قبل الدول)٢٠٠٤ (١٥٤٠بالقرار 
ــذي يظــل وســيلة          - ٤٢ ــة ال ــشبكي للجن ــع ال ــق اســتخدام املوق ــشفافية عــن طري ــززت ال وُع

ووفقـــا ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠للتوعيـــة العامـــة فيمـــا يتعلـــق باملـــسائل ذات الـــصلة بـــالقرار   هامـــة
ــشفافية    )٢٠١١ (١٩٧٧ رللقــرا ــذ األنــشطة لتحقيــق ال ــدابري وتنفي ــة اختــاذ الت ، واصــلت اللجن

  . بوسائل مشلت االستفادة بأقصى قدر ممكن من موقعها الشبكي
 أعمــال إعــادة تــصميم املوقــع الــشبكي للجنــة،  ٢٠١٢أبريــل /وأُجنــزت حبلــول نيــسان  - ٤٣
 الـسالح وإدارة شـؤون       بـدعم مـن مكتـب شـؤون نـزع          ٢٠١١كانت قـد بـدأت يف عـام          اليت

أبريل، أطلق مكتب شؤون نزع الـسالح املوقـع الـشبكي للجنـة بعـد               / نيسان ١١ويف  . اإلعالم
ويوفر املوقع الـشبكي املطـّور عناصـر جديـدة جتعلـه            . www.un.org/sc/1540: أن أُعيد تصميمه  

 األربعــة وُنظّــم حمتــوى املوقــع اآلن وفقــا للمجــاالت . أيــسر اســتخداما وأكثــر فائــدة وتفاعليــة 
التنفيـذ؛ وتقـدمي املـساعدة؛ والتعـاون مـع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة                : الرئيسية لعمل اللجنـة   

ــة  ــشفافية والتوعي ــة؛ وال ــشبكي بانتظــام يف عــام    . ودون اإلقليمي ــع ال . ٢٠١٢ومت حتــديث املوق
اليت تـوفر   وتتيح املوارد املتعددة الوسائط للمستخدمني العثور على جمموعة متنوعة من املصادر            

  .معلومات عن أعمال اللجنة وأنشطتها
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ــشفافية، وهتــدف إىل اســتخدام مــوارد األمــم املتحــدة       - ٤٤ ــة أحــد جوانــب ال ومتثــل التوعي
، ٢٠١٢ويف عـام  . واللجنة مبنهجية وفعالية للوصول علـى نطـاق أوسـع إىل الفئـات املـستهدفة          

 أنـشطة، وشـارك     ةة يف مثانيـ    أنـشطة، بينمـا شـارك أعـضاء اللجنـ          ةشارك رئـيس اللجنـة يف سـبع       
  . نشاطا٤٦اخلرباء يف 

ــانون األول   - ٤٥ ــة  ٢٠١٢ديـــسمرب /وُعقـــد يف نيويـــورك يف كـ  حـــدث يهـــدف إىل التوعيـ
ويف تلـك املناسـبة     . والتواصل، وقد دعمت اململكة العربيـة الـسعودية هـذا احلـدث واستـضافته             

وأدىل ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠قـرار  ألقى األمني العام لألمـم املتحـدة كلمـة مكرسـة ألمهيـة تنفيـذ ال           
  .كل من رئيس اللجنة واملمثل السامي لشؤون نزع السالح ببيان مماثل خالل ذلك احلدث

ــرار        - ٤٦ ــة الق ــام ألمهي ــوعي الع ــادة ال ــر هــام لزي ــصال اإلعالمــي أم ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠واالت
 ٢٠٥٥و ) ٢٠١١ (١٩٧٧و ) ٢٠٠٨ (١٨١٠و ) ٢٠٠٦ (١٦٧٣والقـــــرارات الالحقـــــة 

 ســت نــشرات وإحاطــات صــحفية لألمــم املتحــدة   ٢٠١٢صــدرت يف عــام ولقــد ). ٢٠١٢(
ويف هـذا  . بشأن مجلة أمور منها األنشطة املذكورة يف املرفق األول فيما يتعلق بتلـك القـرارات            

الصدد، نظمت جامعة األمم املتحدة، بالتعاون مع مكتب شؤون نزع الـسالح، حـدثاً بعنـوان              
 ١٥٤٠علـــى اللجنـــة املنـــشأة عمـــال بـــالقرار نظـــرة ): ٢٠٠٤ (١٥٤٠قـــرار جملـــس األمـــن ”
ــشامل إىل       )٢٠٠٤( ــدمار ال ــع وصــول أســلحة ال ــذهلا ملن ــيت تب ــود ال ــدة واجله ــها اجلدي ، وواليت

وحــضر .  يف نيويــورك٢٠١٢ينــاير / كــانون الثــاين٢٠، وذلــك يف “جهــات غــري ممثلــة لــدول 
جملتمع املدين، وعامـة    احلدث رئيس اللجنة وخرباؤها وعدد من املنظمات الدولية واإلقليمية، وا         

وأحاطـت اللجنـة باهتمـام علمـا بإصـدار منـشور جديـد         . اجلمهور فضال عـن وسـائط اإلعـالم       
ــوان  ــرار  ”بعن ــرار     “١٥٤٠بوصــلة الق ــي للق ــذ العمل ــى التنفي  ١٥٤٠ يركــز بوجــه خــاص عل

وهــذه اجمللــة اإللكترونيــة ُتنــشر مــن قبــل مركــز التجــارة الدوليــة واألمــن الــدويل يف  ). ٢٠٠٤(
وشـكر رئـيس    . ة جورجيا، الواليات املتحدة، بالتعاون مع مكتـب شـؤون نـزع الـسالح             جامع

  .اللجنة أعضاء فريق حترير اجمللة على هذه املبادرة ورحب بالدعم الذي يقدمونه
، واصلت اللجنـة تبـادل اخلـربات مـن خـالل نـشر مـذكرات إعالميـة                  ٢٠١٢ويف عام     - ٤٧

اليت حضرها ممثلوها، وذلك هبدف تعزيز الـشفافية،        على موقعها الشبكي بشأن أنشطة التوعية       
  .والتوعية، وتيسري التنفيذ
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  تقييم التقدم احملرز وآفاق املستقبل  -رابعا   
  تقييم التقدم احملرز  - ألف  

، أحرزت اللجنة تقدما يف تعزيز مشاركتها مع الـدول األعـضاء بـشأن            ٢٠١٢يف عام     - ٤٨
، مــــسترشدة باملبــــادئ )٢٠١١ (١٩٧٧و ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠تنفيــــذ قــــراري جملــــس األمــــن 

  .الراسخة املتعلقة بالتعاون والشفافية واملعاملة على قدم املساواة واالتساق يف النهج
). ٢٠٠٤ (١٥٤٠وســجلت اللجنــة إحــراز الــدول تقــدما علــى صــعيد تنفيــذ القــرار     - ٤٩

ات إضـافية عـن   فلقد قدمت دولة واحدة تقريرها األول، يف حني أن ست دول قـدمت معلومـ            
وتبادلــت الــدول مــع اللجنــة معلومــات عــن املمارســات . تنفيــذها القــرار علــى الــصعيد الــوطين

وقـدمت دولتـان خطـط عمـل وطنيـة حتـدد األولويـات        . الفعالة واملـسائل األخـرى ذات الـصلة       
، وأعربــت عــدة دول عـن اعتزامهــا وضــع  )٢٠٠٤ (١٥٤٠واخلطـط الراميــة إىل تنفيــذ القـرار   

ولقـد أُحـرز تقـدم مـشجع علـى صـعيد احلـوار الثنـائي املـصمم بـشكل                    . القبيـل خطط من هذا    
  .مناسب بني اللجنة والدول األعضاء

زال يـتعني علـى أربـع        فمـا . ومع ذلك، جيـب بـذل مزيـد مـن اجلهـود يف جمـال التنفيـذ                  - ٥٠
كمـا أن مثــة حاجــة إىل  . وعـشرين دولــة مـن الــدول األعــضاء تقـدمي تقريرهــا األول إىل اللجنــة   

بذل جهود أكرب لتشجيع الدول الـيت قـدمت بالفعـل تقاريرهـا علـى أن تقـدم رمسيـا معلومـات                      
 يــتعني بــذل جهــود أكــرب لتعزيــز تبــادل املعلومــات بــشأن  مــا زالوفــضال عــن ذلــك، . إضــافية

  .ممارسات التنفيذ الفعال بطريقة تتسم بقدر أكرب من املنهجية
. ت أحــد اجلوانــب الرئيــسية لعمــل اللجنــة وظــل تيــسري تقــدمي املــساعدة وبنــاء القــدرا   - ٥١

، فإهنـا تفتقـر إىل      )٢٠٠٤ (١٥٤٠وعلى الرغم مـن كـون بعـض الـدول ملتزمـة بتنفيـذ القـرار                 
. للقيـام بـذلك   أو املـوارد    /يلـزم مـن هياكـل أساسـية قانونيـة وتنظيميـة، وخـربات التنفيـذ، و                 ما

 بــصفتها مركــزا لتبــادل  هــا بانتظــام علــى تعزيــز وإدامــة مهمــة اللجنــة  ؤوعملــت اللجنــة وخربا
ويف هـذا   . املعلومات يهدف إىل تيسري إجياد التطـابق األنـسب بـني طلبـات وعـروض املـساعدة                

السياق، مت تعزيز احلوار مع اجلهات اليت تقدم املساعدة، وكذلك مع الدول اليت قد حتتـاج إىل               
رب يف هـذه    املساعدة، وأدى ذلك إىل مناقشات أجريت يف الوقت املناسب واتسمت بعمـق أكـ             

وثبت أن الزيارات إىل الدول بناء على دعوة منها متثل أداة فعالـة ملناقـشة احتياجاهتـا                 . اجملاالت
املتعلقة باملساعدة، يف حني ساعدت االجتماعات مع مقدمي املـساعدة علـى التوصـل إىل فهـم                 

  .أفضل ملوارد وعمليات تقدمي املساعدة
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 احلاجة تـدعو إىل بـذل جهـود إضـافية لتحـسني             وعلى الرغم من هذا التقدم، ما زالت        - ٥٢
ويف هذا الصدد، ميكن إضفاء مزيد من الزخم على هـذه اجلهـود       . تيسري إجياد التطابق األنسب   

عن طريق توسيع نطاق احلوار بني مجيـع األطـراف املعنيـة، بوسـائل تـشمل املراسـالت الرمسيـة                    
ــة والتحقــق مــن االحتياجــات  لتعزيــز حتــسني فهــم التحــديات واألولويــات والتــصورات األم   ني

  .اخلاصة بكل دولة
ــة    ٢٠١٢ويف عــام   - ٥٣ ــة ودون اإلقليمي ــة واإلقليمي ــة واملنظمــات الدولي ، اســتطاعت اللجن

والكيانــات األخــرى مواصــلة تعزيــز التعــاون وتبــادل املعلومــات بــشأن املــساعدة الفنيــة ومجيــع  
لــك مــن خــالل مواصـــلة    وذ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠املــسائل األخــرى ذات الــصلة بتنفيــذ القـــرار     

وباإلضافة إىل ذلك، عززت اللجنة تعاوهنا مع اجملتمع املـدين والقطـاع       . وتكثيف احلوار الدويل  
ــضاء   ــرارين  . اخلــاص حــسب االقت ــا للق ، أتاحــت )٢٠١١ (١٩٧٧و ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ووفق

 هذه األنشطة زيادة التوعية واملناقشات على نطاق أوسع بـشأن املمارسـات الفعالـة الـيت تيـسر                 
تنفيذ القرارات، األمر الذي مهد الطريق أمام مزيد من التفاعل واألنـشطة لـدعم تنفيـذ الـدول                  

  ).٢٠٠٤ (١٥٤٠القرار 
ولقــد أتــاح . ويتطلــب صــون مــستوى التعــاون ومواصــلة تعزيــزه اســتمرار هــذا احلــوار  - ٥٤

ذلك ، وكـ )٢٠١١ (١٩٧٧تعيني نقاط االتصال أو املنسقني، على النحـو املطلـوب يف القـرار             
مواصــلة املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة إرســال معلومــات حمدثــة باســتمرار، إىل 

  .تيسري جهود التعاون والسماح بتحسني استخدام املوارد اليت تقدمها هذه املنظمات
، أُحرز تقدم كبري علـى صـعيد تعزيـز شـفافية عمـل اللجنـة وإجنازاهتـا               ٢٠١٢ويف عام     - ٥٥

. أمور مشلت نشر معلومات جديدة على املوقـع الـشبكي الـذي أُعيـد تـصميمه               من خالل مجلة    
وكان النهج الذي اتبعته اللجنة، والذي اتسم بالشفافية والشمول، عنصرا أساسيا مـن عناصـر               

  . وتنفيذه بفعالية أكرب من قبل الدول) ٢٠٠٤ (١٥٤٠النجاح يف الترويج للقرار 
ومن الضروري بذل جهـود إضـافية،       . داف اللجنة وكفالة الشفافية هدف دائم من أه       - ٥٦

مبــا يف ذلــك زيــادة التفاعــل بــني مجيــع األطــراف املعنيــة، فــضال عــن احلــصول علــى مزيــد مــن    
  .املعلومات ذات الصلة، حسب االقتضاء

  
  التطلع إىل املستقبل  - باء  

سـبتمرب  /ول أيلـ ١٢مع مراعاة التوصيات الواردة يف التقرير املقدم إىل جملـس األمـن يف            - ٥٧
٢٠١١) S/2011/579 (  ١٥٤٠وبنــاء علــى حالــة تنفيــذ القــرار) واخلــربة املكتــسبة يف ) ٢٠٠٤

  :ذلك اجملال، ميكن أن تنظر اللجنة يف اخلطوات التالية
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العمــل باســتمرار علــى اســتكمال وحتليــل املعلومــات املــسجلة يف مــصفوفات     )أ(  
وميكــن أن يــساعد ذلــك علــى تنقــيح . اللجنــة ومجيــع املعلومــات اإلضــافية الــواردة مــن الــدول 

  مصفوفات اللجنة يف أقرب وقت ممكن؛
ابتكـار أفكــار بــشأن منــوذج مــنقح وحمــسن للمــصفوفة، بوســائل منــها جعلــها    )ب(  

ويف هـذا الـصدد، كلـف الفريـق العامـل املعـين بالرصـد والتنفيـذ الـوطين فريـق                     . أيسر استعماال 
  ؛٢٠١٣فرباير /لول هناية شباطاخلرباء بتزويد اللجنة باخليارات املتاحة حب

مواصلة تشجيع الدول األعضاء على أن تقدم طوعا معلومـات إضـافية بـشأن                )ج(  
اخلطــوات الــيت اختــذهتا أو تعتــزم اختاذهــا، علــى أن يــشمل ذلــك معلومــات بــشأن املمارســات    

  الوطنية الفعالة وخططا طوعية بشأن التنفيذ الوطين؛
ر مــن مجيــع الــدول األعــضاء، وتنميــة فــرص  الــسعي إىل احلــصول علــى تقــاري  )د(  

جديــدة للمناقــشات الثنائيــة املكثفــة مبــا يف ذلــك حــول التحــديات القائمــة والثغــرات يف تنفيــذ  
 والتركيز، يف هذا الصدد، على إجـراء حـوار مناسـب مـع الـدول األعـضاء، وسـيجري                    ،القرار

ة اخلاصــة، مبــا يف ذلــك  ذلــك احلــوار يف أطــر خمتلفــة تــشمل، يف مجلــة أمــور، األنــشطة القطريــ  
املناقشات مع البعثات الدائمة لدى األمم املتحدة، والزيارات للدول بناء علـى دعـوة منـها أو،                 
إذا لزم األمر، من خالل املراسالت الرمسية من أجل التوصل إىل فهم أفضل لـشواغلها اخلاصـة                 

وتكثيــف . بالتنفيــذوالحتياجاهتــا مــن املــساعدة مــن أجــل تيــسري اضــطالعها مبهامهــا املتعلقــة     
األعمال التحضريية لالجتماعات املتعلقة بتقدمي املـساعدة، الـيت هتـدف إىل تيـسري تنفيـذ القـرار                  

من خـالل معاجلـة املـسائل اهلامـة يف هـذا اجملـال، علـى النحـو الـذي يـشجَّع                      ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠
  ؛)٢٠١١ (١٩٧٧عليه يف القرار 

عشر لواليتها عـن طريـق برنـامج        حتسني كفاءة عمل اللجنة خالل السنوات ال        )هـ(  
عملها الـسنوي الـذي يـشمل، حـسب احلاجـة، أولويـات حمـددة لعملـها مـن أجـل تعزيـز قيـام                         

  تنفيذا تاما جبميع جوانبه؛) ٢٠٠٤ (١٥٤٠الدول بتنفيذ القرار 
بــذل مزيــد مــن اجلهــود لتحديــد احتياجــات املــساعدة مــن خــالل احلــوار يف      )و(  

نائيـــة، واملنتـــديات القطريـــة اخلاصـــة، واحملافـــل األخـــرى،  حلقـــات العمـــل، واالجتماعـــات الث
والتشجيع على تقدمي طلبات املساعدة رمسيا، وتشجيع تقدمي عروض من اجلهـات الـيت حيتمـل                

  أن تقدم املساعدة؛ 
مواصلة الترويج إلجراء زيارات إىل الدول بنـاء علـى دعـوة منـها، ولألنـشطة                )ز(  

ربة املكتـــسبة والـــدروس املـــستفادة مـــن أجـــل حتديـــد القطريـــة اخلاصـــة، واالســـتفادة مـــن اخلـــ
  املمارسات الفعالة هبدف جتميع تلك املمارسات، حسب االقتضاء؛
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ــة ودون      )ح(   ــة واإلقليمي ــة بــشأن إشــراك املنظمــات الدولي تنميــة اســتراتيجية اللجن
، وأن تــشمل )٢٠٠٤ (١٥٤٠اإلقليميـة وغريهــا مــن الكيانــات مــن أجــل تيــسري تنفيــذ القــرار  

  االستراتيجية تبادل املعلومات واخلربات؛تلك 
ــة       )ط(   ــة واإلقليمي ــصلة الــيت تــضطلع هبــا املنظمــات الدولي ــشطة ذات ال ــد األن حتدي

وتــشجيعها علــى تزويــد اللجنــة، حــسب االقتــضاء، مبعلومــات عــن اجملــاالت الــيت ميكــن لتلــك  
  املنظمات أن تقدم فيها مساعدة ذات مغزى؛ 

ــع املنظ    )ي(   ــشجيع مجي ــى    مواصــلة ت ــة عل ــة ودون اإلقليمي ــة واإلقليمي مــات الدولي
  حتديد نقاط اتصال، والنظر يف إنشاء شبكة فيما بينها على أن تشمل تلك الشبكة اللجنة؛

تيـــسري تعـــاون اللجنـــة مـــع املنـــسقني اإلقليمـــيني الـــذين تـــسميهم املنظمـــات     )ك(  
، ومنظومــة التكامــل الــصلة مثــل اجلماعــة الكاريبيــة، ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا  ذات

  ؛ )٢٠٠٤ (١٥٤٠ألمريكا الوسطى، من أجل املضي قدما يف تنفيذ القرار 
 مواصــلة التفاعــل مــع منظمــات اجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص ذات الــصلة،   )ل(  

ن تبــادل املعلومــات واخلــربات مــع اللجنــة بــشأن األنــشطة   أمبوافقــة دوهلــا عنــد االقتــضاء، بــش 
هبـــدف املـــساعدة علـــى حتديـــد معـــامل مـــشاركتها يف  ) ٢٠٠٤( ١٥٤٠الـــصلة بـــالقرار  ذات
  تنفيذه؛ عملية

مواصلة تعزيز أنشطة االتـصال الـيت تـضطلع هبـا اللجنـة وال سـيما عـن طريـق                      )م(  
  .موقعها على اإلنترنت
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  املرفق األول
أو أعــضاؤها / الــيت حــضرها رئــيس اللجنــة و٢٠١٢ يف عــام املنظمــةأنــشطة التوعيــة     

  خرباؤها أو/و
  

  الراعية/اجلهة املنظمة  املكان  العنوان  لتاريخا

      زيارات إىل الدول، بدعوة منها
 / كانون الثاين  ٣٠
 /شـباط  ١ - يناير

  فرباير 

ــذ     ــشة تنفي ــها، ملناق ــدعوة من ــا، ب ــارة إىل ألباني زي
  )٢٠٠٤ (١٥٤٠قرار جملس األمن 

  ألبانيا  ألبانيا

 زيـارة الواليـات     زيارة ميدانيـة إضـافية يف إطـار         فرباير / شباط٩
  األمريكيةاملتحدة 

  الواليات املتحدة  الواليات املتحدة

 / أيــــــــار٢٤-٢٢
  مايو 

 جملــس قــرارملناقــشة تنفيــذ  مدغــشقرزيــارة إىل 
  )٢٠٠٤ (١٥٤٠ األمن

  مدغشقر  مدغشقر

٢١-١٨ 
  يونيه /حزيران

ــو   ــارة إىل الكونغ ــذ  زي ــشة تنفي ــرار ملناق جملــس ق
  )٢٠٠٤ (١٥٤٠األمن 

   الكونغو  الكونغو

      األنشطة القطرية اخلاصة األخرى
اجتماع تشاوري مع املسؤولني يف قريغيزسـتان         مارس/ آذار٩-٥

مــن أجــل حتديــد وتنــسيق مزيــد مــن اخلطــوات   
  لوضع خطة عمل وطنية

ــب  فيينا ــا ومكتـ ــاون يف أوروبـ ــن والتعـ ــة األمـ منظمـ
  شؤون نزع السالح

/  آذار٢١- ٢٠
  مارس

ة مبراقبـة  اجتماع عمـل بـشأن التـشريعات املتعلقـ       
الصادرات، وتنفيذ بروتوكول األسلحة الناريـة،      

واجتمـاع  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠وقرار جملس األمـن     
ــة خلطــة العمــل     ــة الراهن ــشأن احلال متخصــصني ب

  )٢٠٠٤ (١٥٤٠قرار الالوطنية املتعلقة ب

ــن  شيسيناو ــة األمـ ــدوفا، ومنظمـ ــة مولـ ــة مجهوريـ حكومـ
والتعــاون يف أوروبــا، بــدعم مــن مكتــب شــؤون

ح، ومكتــب األمــم املتحــدة املعــيننــزع الــسال 
املكتـب/باملخدرات واجلرمية، واالحتـاد األورويب    

  االحتادي لالقتصاد والرقابة على الصادرات
 / آذار ٣٠-٢٦

  مارس 
اجتمــاع تــشاوري مــع املــسؤولني يف بــيالروس  
مــن أجــل حتديــد وتنــسيق مزيــد مــن اخلطــوات   

  لوضع خطة عمل وطنية

ــاون يف    فيينا ــن والتعـ ــة األمـ ــبمنظمـ ــا ومكتـ  أوروبـ
  شؤون نزع السالح

ــدة مـــــستديرة  يونيه / حزيران١٢  علـــــى الـــــصعيد اجتمـــــاع مائـــ
ــوطين ــذ   الــ ــشأن تنفيــ ــراربــ ــن قــ ــس األمــ   جملــ
٢٠٠٤( ١٥٤٠(  

ــالفية  سكوبيه ــدونيا اليوغوســـ ــة مقـــ ــة مجهوريـــ حكومـــ
ــابع الــسابقة، ومركــز منــع نــشوب الرتاعــات الت

 بالتعـاون مـع،ملنظمة األمن والتعـاون يف أوروبـا      
  تب شؤون نزع السالحمك

ــشرين األول٣  / تـ
  أكتوبر

ــدة مـــــستديرة   علـــــى الـــــصعيد اجتمـــــاع مائـــ
ــوطين ــذ   الــ ــشأن تنفيــ ــراربــ ــن قــ ــس األمــ   جملــ
٢٠٠٤( ١٥٤٠(  

ــشوب  بودغوريتشا ــع ن ــود، ومركــز من ــل األس ــة اجلب حكوم
الرتاعات التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا

  بالتعاون مع مكتب شؤون نزع السالح
اجتمـــــــاع تقـــــــين بـــــــشأن تنفيـــــــذ اتفاقيـــــــة    يونيه/ن حزيرا٢٦

ــلحة ــن   ا األســ ــس األمــ ــرار جملــ ــة وقــ لبيولوجيــ
٢٠٠٤( ١٥٤٠(  

ــزع  كيتو ــسالم ون ــم املتحــدة اإلقليمــي لل مركــز األم
طقـــةالـــسالح والتنميـــة ىف أمريكـــا الالتينيـــة ومن

ــاريىب  ــر الكـ ــابع ملالبحـ ــزع التـ ــؤون نـ ــب شـ كتـ
الــــــسالح، ومركــــــز البحــــــوث والتــــــدريب

جمال التحقق، بالتعاون مع وزارةواملعلومات يف   
  الدفاع اإلكوادورية
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  الراعية/اجلهة املنظمة  املكان  العنوان  لتاريخا

 تــــشرين ٢٤-٢٣
  أكتوبر/األول

ــدة مـــــستديرة   علـــــى الـــــصعيد اجتمـــــاع مائـــ
ــوطين ــذ   الــ ــشأن تنفيــ ــراربــ ــن قــ ــس األمــ   جملــ
٢٠٠٤( ١٥٤٠(  

ــع نـــشوب  دوشانيب ــز منـ ــستان، ومركـ ــة طاجيكـ حكومـ
الرتاعات التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا

  تب شؤون نزع السالحبالتعاون مع مك
      أنشطة التوعية األخرى

 / كانون الثاين  ٢٠
 يناير 

حــدث نظمتــه جامعــة األمــم املتحــدة بعنــوان      
ــرار جملــس األمــن   ” نظــرة ): ٢٠٠٤ (١٥٤٠ق

 ١٥٤٠علـــى اللجنـــة املنـــشأة عمـــال بـــالقرار     
ــود الـــيت  )٢٠٠٤( ــدة، واجلهـ ــها اجلديـ ، وواليتـ

 تبــذهلا ملنــع وصــول أســلحة الــدمار الــشامل إىل 
 “جهات غري ممثلة لدول

جامعة األمم املتحدة بالتعاون مع مكتب شؤون نيويورك
  نزع السالح

 كانون  ٢٦ - ٢٤
 يناير /الثاين

حلقة عمل إقليمية بشأن اإلجـراءات اجلمركيـة         
تكامل اإلجـراءات الوطنيـة     : وإصدار التراخيص 

للتعامــل مــع الــسلع ذات االســتخدام املــزدوج     
 الل تبادل املعلوماتواألسلحة التقليدية من خ

منظمــة االمــن والتعــاون ىف اوروبــا بــدعم مــن فاليتا
  مكتب شؤون نزع السالح

 كانون  ٢٥ و   ٢٤
 يناير /الثاين

اجتمــاع الفريــق العامــل التــابع جملموعــة الثمانيــة 
 املعين بالشراكة العاملية 

ــة واشنطن العاصمة ــتها جملموعـ ــار رئاسـ الواليـــات املتحـــدة يف إطـ
 ريق العامل املعين بالشراكة العاملية الثمانية والف

 / كانون الثاين  ٣٠
 /شـباط  ٣ - يناير

 فرباير 

دورة دراسية يف كلية األمن والدفاع األوروبيـة         
بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ونظـم        

 إيصاهلا

الكليــة االحتاديــة للدراســات األمنيــة يف بــرلني، بروكسل
لعليـــا يفومعهـــد الدراســـات الدفاعيـــة الوطنيـــة ا

باريس، ووزارة اخلارجية والكومنولث يف لندن 
 / كانون الثاين  ٣١
 /شـباط  ٢ - يناير

 فرباير 

خطة األمن النووي   ” بعنواناجتماع مواضيعي   
إنــشاء مراكــز مكتفيــة : ٢٠١٣-٢٠١٠للفتــرة 

 “ذاتيا لدعم األمن النووي

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  فيينا

 / شـــــــــــباط٤-٣
 فرباير 

ر االحتـــاد األورويب بـــشأن عـــدم االنتـــشار مـــؤمت
 ونزع السالح

التجمــع املعــين بعــدم االنتــشار، التــابع لالحتــاد بروكسل
  األورويب

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيينا اجتماع لتبادل املعلومات بشأن األمن النووي  فرباير / شباط٦
 / شـــــــــــباط٩-٧

 فرباير 
عـشرة ملراقبـة   احللقة الدراسية اآلسـيوية التاسـعة     

 الصادرات 
وزارة اخلارجيــــة اليابانيــــة ومركــــز املعلومــــات طوكيو

  املتعلقة مبراقبة جتارة املعدات األمنية
 / شـــباط١٦-١٥

 فرباير 
ــإدارة احلــدود      ــين ب ــل املع ــق العام ــاع الفري اجتم
التـــابع لفرقـــة العمـــل املعنيـــة بالتنفيـــذ يف جمـــال  

 مكافحة اإلرهاب

 للجنة مكافحة اإلرهاب التابعـةاملديرية التنفيذية  بروكسل
  لألمم املتحدة، ومنظمة اجلمارك العاملية

 / شـــباط٢١-٢٠
 فرباير 

ــد    ــين بتحديــ ــستديرة املعــ ــدة املــ ــاع املائــ اجتمــ
ــات  ــة  االحتياجـ ــسيقية املتعلقـ ــات التنـ واملمارسـ

 ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ بالقرار

ــة  فيينا ــبمنظمـ ــا ومكتـ ــاون يف أوروبـ ــن والتعـ األمـ
  شؤون نزع السالح

 / شـــباط٢١-٢٠
  فرباير

التعـــاون بـــني املنظمـــات ”حلقـــة عمـــل بـــشأن 
اإلقليمية ودون اإلقليمية على تنفيـذ اسـتراتيجية        
ــاب    ــة اإلرهــ ــة ملكافحــ ــدة العامليــ ــم املتحــ األمــ

  “وقرارات جملس األمن

جامعــة الــدول العربيــة بــدعم مــن مكتــب األمــم  القاهرة
ــة   ــين باملخــدرات واجلرمي ــع/املتحــدة املع ــرع من ف

  اإلرهاب

االجتمــاع الرابــع املعقــود بــني الــدورات املتعلــق   مارس/ آذار٩-٨
بعدم االنتـشار ونـزع الـسالح يف إطـار املنتـدى            

 اإلقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا

  حكومتا أستراليا والفلبني  ، أسترالياسيدين



S/2012/963  
 

12-66767 19 
 

  الراعية/اجلهة املنظمة  املكان  العنوان  لتاريخا

 / آذار١٤- ١٢
  مارس

 قـرار   بـشأن حلقة دراسية لـدول منطقـة األنـديز       
 )٢٠٠٤ (١٥٤٠جملس األمن 

حكومـــــة كولومبيـــــا، ومركـــــز ستيمـــــسون،  غوتابو
ومؤســسة ســتانلي، بالتعــاون مــع منظمــة الــدول

  األمريكية ومكتب شؤون نزع السالح
 / آذار١٥- ١٣

  مارس
اجتمــاع الفريــق العامــل التــابع جملموعــة الثمانيــة 

 املعين بالشراكة العاملية 
كمربيدج، 

، ماساتشوسيتس
  الواليات املتحدة

ــةالواليـــات املتحـــدة يف إ ــتها جملموعـ ــار رئاسـ طـ
 الثمانية وللفريق العامل املعين بالشراكة العاملية 

 / آذار١٥- ١٣
  مارس

حلقة عمل إقليمية بشأن اإلجـراءات اجلمركيـة         
تكامل اإلجـراءات الوطنيـة     : وإصدار التراخيص 

االســتخدام املــزدوج   للتعامــل مــع الــسلع ذات  
 واألسلحة التقليدية من خالل تبادل املعلومات

، أبادعشق 
  تركمانستان

ــب ــا ومكتـ ــاون يف أوروبـ ــن والتعـ ــة األمـ منظمـ
  شؤون نزع السالح

 / نيــــــــــسان٧-٣
  أبريل

 علــــى تنفيــــذ قــــرار جملــــس األمــــن     تــــدريب
٢٠٠٤( ١٥٤٠(  

مركــز منــع نــشوب الــصراعات التــابع ملنظمــة  دوشانيب
األمن والتعـاون يف أوروبـا وكليـة مـوظفي إدارة

ن يف أوروبا،احلدود التابعة ملنظمة األمن والتعاو    
  بالتعاون مع مكتب شؤون نزع السالح

الـشراكة  ”املناقشة الثالثة للفريق العامـل الـدويل       أبريل/ نيسان١٦
 “ وما بعده٢٠١٢ عام -العاملية 

الواليات ميامي، 
  املتحدة

ــبكة ــا وش ــز فولط ــدويل ومرك ــل ال ــق العام الفري
النــداو، بالتعــاون مــع وزارة خارجيــة الواليــات

  املتحدة
 / نيـــسان١٨-١٧
  أبريل

اجتمــاع الفريــق العامــل التــابع جملموعــة الثمانيــة 
 املعين بالشراكة العاملية 

الواليات ميامي، 
  املتحدة

ــة يف إطــار رئاســتها ــات املتحــدة األمريكي الوالي
جملموعة الثمانية وللفريق العامل املعـين بالـشراكة

  العاملية 
 / نيـــسان٢٥-٢٣
  أبريل

الدوليــة واإلقليميــة  مــؤمتر الرابطــات الــصناعية   
ــن   ودون اإل ــرار جملــــس األمــ ــول قــ ــة حــ قليميــ
٢٠٠٤( ١٥٤٠( 

مكتـــب شـــؤون نـــزع الـــسالح، بالتعـــاون مـــع  ، أملانيافيسبادن
ــا، بتمويــل مــن حكــوميت النــرويج حكومــة أملاني

  والواليات املتحدة واالحتاد األورويب
ــرار جملــس األمــن     مايو/ أيار١ ــذ ق يف ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠تنفي

 قيةالقارة األفري
  مركز ستيمسون  واشنطن العاصمة

 / أيار١٥- ١٤
 مايو

العمل مـع مراكـز االمتيـاز التابعـة         ” حولمؤمتر  
لالحتاد األورويب املعنية بـالتخفيف مـن املخـاطر         
ــة   ــعاعية والنوويـ ــة واإلشـ الكيميائيـــة والبيولوجيـ

لمـــوس للجهـــات صـــاحبة املـــصلحة املدور والـــ
 وللشركاء يف االحتاد األورويب

  حتاد األورويباال  بروكسل

اجتمــاع مائــدة مــستديرة يف ترتــل بــاي ملناقــشة   مايو/ أيار٢١
ــة   ــشؤون األمني ــشار   وال ــع انت الفــرص املتاحــة ملن
 األسلحة التقليدية

ــا واليابــان لــدى  نيويورك ــدا وتركي البعثــات الدائمــة لبولن
  األمم املتحدة، بالتعاون مع مركز ستيمسون

املعنيــة بــالتخفيف المتيــاز مــؤمتر بــشأن مراكــز ا  يونيه/ حزيران٢٢
الكيميائية والبيولوجيـة واإلشـعاعية     من املخاطر   

 والنووية 

معهــد األمــم املتحــدة األقــاليمي لبحــوث اجلرميــة  نيويورك
  والعدالة واالحتاد األورويب

 / آب٢٩- ٢٨
  أغسطس

التــابع جملموعــة الثمانيــة اجتمــاع الفريــق العامــل 
 املعين بالشراكة العاملية

ــة يف إطــار رئاســتهاال  ستوكهومل ــات املتحــدة األمريكي والي
الـشراكةباملعـين   جملموعة الثمانية وللفريق العامل     

  العاملية
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  الراعية/اجلهة املنظمة  املكان  العنوان  لتاريخا

 / أيلول١٤- ١٣
  سبتمرب

: التعــاون العلمــي واألمــن ”حلقــة عمــل بــشأن  
ــة   ــدة يف اجملــــاالت الكيميائيــ التحــــديات اجلديــ
والبيولوجية واإلشـعاعية والنوويـة وبـرامج احلـد         

 “٢٠١٢ا بعد عام من التهديدات مل

 -ســـــــــــــرينوبيو 
  ، إيطالياكومو

ــبكة ــا وش ــز فولط ــدويل ومرك ــل ال ــق العام الفري
ــن ــة لألمـ ــن اإلدارة الوطنيـ ــسامهة مـ ــداو، مبـ النـ
النـــووي يف الواليـــات املتحـــدة، وبالتعـــاون مـــع

 التـــابع وعـــدم االنتـــشارمكتـــب األمـــن الـــدويل
  لوزارة خارجية الواليات املتحدة

 تشرين ٤- ٣
  أكتوبر/األول

االجتمـــاع احلـــادي عـــشر لرؤســـاء األجهـــزة     
 األمنيـــــة، ومنظمـــــات والوكـــــاالتاخلاصـــــة، 

 القانون إنفاذ

  دائرة األمن االحتادي التابعة لالحتاد الروسي  موسكو

 تشرين ١١- ٩
  أكتوبر/األول

حلقة عمل إقليمية بشأن اإلجـراءات اجلمركيـة         
تكامل اإلجـراءات الوطنيـة     : وإصدار التراخيص 
ع ذات االســتخدام املــزدوج  للتعامــل مــع الــسل  

 واألسلحة التقليدية من خالل تبادل املعلومات

منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا بالتعــاون مــع  كييف
  مكتب شؤون نزع السالح

 تشرين ٢٢
  أكتوبر/األول

سان فرانسيسكو،  االجتماع الرابع للفريق العامل الدويل
  الواليات املتحدة

ــز ف    ــدويل ومرك ــل ال ــق العام ــبكةالفري ــا وش ولط
ــن ــة لألمـ ــن اإلدارة الوطنيـ ــسامهة مـ ــداو، مبـ النـ
النـــووي يف الواليـــات املتحـــدة، وبالتعـــاون مـــع

  وزارة خارجية الواليات املتحدة
 تشرين ٢٤- ٢٣

  أكتوبر/األول
اجتمــاع الفريــق العامــل التــابع جملموعــة الثمانيــة 
املعين بالشراكة العامليـة ملكافحـة انتـشار أسـلحة       

 املومواد الدمار الش

ليفرمور، 
، كاليفورنيا

  الواليات املتحدة

ــة يف إطــار رئاســتها ــات املتحــدة األمريكي الوالي
 املعـين بالـشراكةق العامل جملموعة الثمانية وللفري  

  العاملية 
 تشرين ٩- ٨

  نوفمرب/الثاين
االجتمــاع الــدويل املعــين بالــسالمة الكيميائيــة     

 واألمن الكيميائي
ر األســـــلحةحكومـــــة بولنـــــدا ومنظمـــــة حظـــــ  تارنو

الكيميائية، بالتعاون مـع الـشراكة العامليـة التابعـة
  جملموعة الثمانية والشركاء الدوليني

 تشرين ١٦- ١٤
  نوفمرب/الثاين

ــة     ــضوابط التجاريـــ ــاذ الـــ ــشأن إنفـــ ــؤمتر بـــ مـــ
 االستراتيجية

  منظمة اجلمارك العاملية  بروكسل

 تشرين ٢٢- ٢١
  نوفمرب/الثاين

نفيـذ قـرار    حلقة عمـل للـدول األفريقيـة بـشأن ت         
 )٢٠٠٤ (١٥٤٠جملس األمن 

حكومــة جنــوب أفريقيــا بالتعــاون مــع االحتــاد  بريتوريا
األفريقـــي، بـــدعم مـــن مكتـــب شـــؤون نـــزع
  السالح، وبتيسري من معهد الدراسات األمنية

 / تشرين الثاين٣٠
كانون  ١ -  نوفمرب
  ديسمرب /األول

بنــاء عالقــات تــآزر جديــدة بــشأن حلقــة عمــل 
 نووي األمن اليف جمال

حكومة اهلند بالتعـاون مـع مكتـب شـؤون نـزع  نيودهلي
  السالح

 كانون ٧ و ٦
  ديسمرب/األول

حلقــة عمــل لبلــدان رابطــة أمــم جنــوب شــرق    
آســــيا بــــشأن املــــواد الكيميائيــــة والبيولوجيــــة

 واإلشعاعية والنووية واإلرهاب البحري 

مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة  بانكوك
   وحكومة اليابان اإلرهابوفرع منع
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  املرفق الثاين
أو أعـضاؤها  / الـيت مل حيـضرها رئـيس اللجنـة و       ٢٠١٢ يف عام    املنظمةأنشطة التوعية       

  *أو خرباؤها/و
  

  الراعية/اجلهة املنظمة  املكان  العنوان  التاريخ

 كانون  ٢٥ و   ٢٤
  يناير/الثاين

ــسيقي ل  ــاع تنـ ــة با اجتمـ ــات املعنيـ ــة ملديرلجهـ يـ
  التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب 

املديريــــة التنفيذيــــة للجنــــة مكافحــــة اإلرهــــاب،  أبوجا
، وفرقة العمـل املعنيـة بالتنفيـذنيجرييابالتعاون مع   

يف جمـــال مكافحـــة اإلرهــــاب، وبرنـــامج األمــــم
 املتحدة اإلمنائي 

ــدمار      مارس/ آذار٨ ــشأن مكافحــة أســلحة ال ــة دراســية ب حلق
  الشامل واإلرهاب

ــا  - رميشغــــــــ
بارتنكريشـــــني، 

  أملانيا

ــاب ــة اإلرهـ ــال مكافحـ ــاالت يف جمـ ــامج الزمـ برنـ
 الــدفاع يف الواليــات املتحــدة،تنفــذه وزارةالــذي 

والوكالة املعنيـة باحلـد مـن التهديـدات الـيت تطـال
ــدفاع، ومركــز جــورج س   مارشــال األورويب. ال

 للدراسات األمنية
س املــستفادة  الــدروحــولحلقــة دراســية دوليــة   أبريل/ نيسان١٩

والفرص املتاحة نتيجة للتعاون املتعدد األطراف      
  بشأن األمن النووي وعدم االنتشار

املركــز الروســي للدراســات الــسياساتية، بالتعــاون  موسكو
 مع املركز الدويل للعلم والتكنولوجيا 

 طاقة الذريةالوكالة الدولية لل  فيينا  اجتماع لتبادل املعلومات بشأن األمن النووي  مايو/ أيار٢٢
 / أيار٢٦- ٢٤
  مايو

مــؤمتر دويل بــشأن الــسالمة البيولوجيــة واألمــن  
  البيولوجي

 الرابطة املغربية للسالمة البيولوجية   الرباط

٢٩-٢٨ 
  مايو/أيار

اجتمــاع مائــدة مــستديرة علــى الــصعيد الــوطين  
  دعما إلعداد خطة عمل بشأن التنفيذ الوطين 

ن والتعــاون يفحكومــة أوزبكــستان ومنظمــة األمــ  طشقند
 بالتعاون مع مكتب شؤون نزع السالح،أوروبا

 / أيار٣١- ٣٠
  مايو

اجتمــاع مائــدة مــستديرة علــى الــصعيد الــوطين  
  دعما إلعداد خطة عمل بشأن التنفيذ الوطين

حكومة كازاخـستان ومنظمـة األمـن والتعـاون يف  أستانا
 أوروبا بالتعاون مع مكتب شؤون نزع السالح

الفريــق العامــل املعــين مبكافحــة اإلرهــاب التــابع    يونيه/ حزيران٥
  ملنتدى جزر احمليط اهلادئ 

الفريق العامـل التـابع ملنتـدى جـزر احملـيط اهلـادئ،  سوفا
 بالتعاون مع حكومة نيوزيلندا 

ــران٦-٥  / حزيـــــ
  يونيه

حلقــة عمــل بــشأن تنفيــذ قــرار جملــس األمــن       
٢٠٠٤ (١٥٤٠(  

ملنظمـة األمـنمركز منع نشوب الصراعات التابع        فيلنيوس
والتعاون يف أوروبا، بالتعـاون مـع وزارة خارجيـة

 ليتوانيا ومكتب شؤون نزع السالح
 / حزيران ١٥-١٤
  يونيه

املــؤمتر الــسنوي ملنظمــة حلــف مشــال األطلــسي   
ــد    ــشامل، وحتديــ ــدمار الــ ــلحة الــ ــق بأســ املتعلــ

  األسلحة، ونزع السالح، وعدم االنتشار

ي املعين بأسـلحةمركز منظمة حلف مشال األطلس      بودابست
 الدمار الشامل

 / حزيــران٢٢-٢١
  يونيه

مشاورات مع املنظمـات اإلقليميـة بـشأن خطـة          
العمل املشتركة آلسيا الوسطى مـن أجـل تنفيـذ          
ــة      ــة ملكافحـ ــدة العامليـ ــتراتيجية األمـــم املتحـ اسـ

  اإلرهاب 

، أملايت
  كازاخستان

ــة ــال مكافحـ ــذ يف جمـ ــة بالتنفيـ ــة العمـــل املعنيـ فرقـ
 األمــــم املتحــــدة اإلقليمـــــياإلرهــــاب ومركــــز  

 للدبلوماسية الوقائية ملنطقة آسيا الوسطى

 
  

أعـضاء اللجنـة أو اخلـرباء     الراعية، ولكـن الـرئيس أو  /تشمل القائمة األنشطة اليت تلقت اللجنة بشأهنا دعوة من اجلهات املنظمة        *  
 التكليف بإلقـاء ضور متنوعة ومشلت، يف مجلة أمور، التضارب مع أنشطة أخرى، وعدم احلوكانت أسباب عدم  . حيضروهامل  

 .كلمة خالل األنشطة، أو القيود املالية
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  الراعية/اجلهة املنظمة  املكان  العنوان  التاريخ

 / حزيــران٢٩-٢٨
  يونيه

 الــسالمة البيولوجيــة واألمــن بــشأندويل مــؤمتر 
  البيولوجي على الصعيد العاملي

، جوهانــــــسربغ
  جنوب أفريقيا

االحتـــــاد الـــــدويل للرابطـــــات املعنيـــــة بالـــــسالمة
 البيولوجية

 / حزيــران٢٩-٢٨
  يونيه

مـــة الدوليـــة للقطـــاع املـــصريف العـــريب لعـــام  الق
  “التغيري” بعنوان ٢٠١٢

ــة  برلني ــاون مـــع منظمـ ــة، بالتعـ ــاد املـــصارف العربيـ احتـ
التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي، واالحتــاد

 املصريف األورويب، واملنتدى الدويل للمصرفيني
 / متــــــــوز١٣-١٢
  يوليه

 تنفيــذ قــرار جملــس األمــن” بعنــوانحلقــة عمــل 
هنج ابتكارية لبناء القـدرات     ): ٢٠٠٤ (١٥٤٠

  “وتقدمي املساعدة

احلكومــة البولنديــة، بالتعــاون مــع مكتــب شــؤون  وارسو
 نزع السالح، ومركز ستيمسون

٢٠-١٦ 
  يوليه/متوز

االجتمــاع الــسنوي اخلــامس عــشر لفريــق آســيا 
  واحمليط اهلادئ املعين بغسل األموال

، بريسبان
  أستراليا

 يةاحلكومة األسترال

الفريق العامل الفرعي املعين بـاألمن البيولـوجي،          يوليه/ متوز١٨
  التابع للشراكة العاملية

ــشراكة  جنيف ــتها للـ ــار رئاسـ ــدة يف إطـ ــات املتحـ الواليـ
العاملية جملموعة الثمانية مـن أجـل مكافحـة انتـشار

 أسلحة ومواد الدمار الشامل 
٢٠-١٦ 
  يوليه/متوز

يــــة األســــلحة اجتمــــاع اخلــــرباء املعنــــيني باتفاق
  البيولوجية 

 وحدة دعم تنفيذ اتفاقية األسلحة البيولوجية  جنيف

 تـــــــشرين  ١٠-٩
  أكتوبر/األول

حلقة عمل للبحوث العالية يف جمال تنفيـذ قـرار          
النـهج  ”بعنـوان   ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠جملس األمـن    

ــرار     ــذ ق ــة لتنفي ــة والتكنولوجي ــسياسية والعلمي ال
  “)٢٠٠٤ (١٥٤٠جملس األمن 

 حلف مشال األطلسي ومجهورية مولدوفامنظمة   شيسيناو

 تــــشرين ١٩-١٥
  أكتوبر/األول

االجتماع العام لفرقة العمل املعنيـة بـاإلجراءات        
  املالية واجتماعات الفريق العامل التابع هلا

 فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية  باريس

 تــــشرين ٢٤-٢٢
  أكتوبر/األول

ليـة  اجتماع مواضيعي بشأن تنفيـذ الـشبكة الدو       
  ملراكز التدريب والدعم يف جمال األمن النووي

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية  فيينا

ــشرين ٦-٥  تـــــــــ
  نوفمرب/الثاين

مـن أجـل تعزيـز       حلقة دراسية لالحتـاد األورويب    
بناء الثقة ودعم العملية الرامية إىل إنشاء منطقـة         
خاليـــة مـــن أســـلحة الـــدمار الـــشامل ووســـائل  

  طإيصاهلا يف الشرق األوس

ــاد  بروكسل ــابع لالحتـ ــشار، التـ ــدم االنتـ ــين بعـ ــع املعـ التجمـ
 األورويب، بدعم من االحتاد األورويب

 / تــشرين الثــاين ٦
  نوفمرب

اجتماع على مستوى العمل يف الوكالة الدوليـة        
للطاقة الذرية لتبـادل املعلومـات املتعلقـة بـاألمن          

  النووي 

ــة  فيينا ــة الدوليـ ــابع للوكالـ مكتـــب األمـــن النـــووي التـ
 للطاقة الذرية 

 تــــشرين ٢٣-٢١
  نوفمرب/الثاين

ــوان   ــؤمتر بعنــ ــة  ”مــ ــة جملموعــ ــشراكة العامليــ الــ
التقييم واخليارات املتاحة لوضع بـرامج      : الثمانية

  “املستقبل يف جمال األمن النووي واإلشعاعي

والـشراكة العامليـةللطاقة النوويـة     Rosatom وكالة  موسكو
ــة ملكافحــة انتــشار أســ   لحة ومــوادجملموعــة الثماني

 الدمار الشامل
 / كانون األول  ٤-٢

  ديسمرب
املـــؤمتر املـــشترك احلـــادي عـــشر بـــني مجهوريـــة 
ــزع ــضايا نـ ــول قـ ــدة حـ ــم املتحـ ــا واألمـ كوريـ

  السالح وعدم االنتشار

  ،جيجو
  مجهورية كوريا

 مجهورية كوريا

ــانون األول٣  / كـ
  ديسمرب

نـــدوة لالحتفـــال بالـــذكرى الـــسنوية العـــشرين 
ــون  ــامج نـ ــ - لربنـ ــن  لوغـ ــد مـ ــاوين للحـ ار التعـ

  املخاطر 

واشنطن 
  العاصمة

وزارة الدفاع يف الواليات املتحدة، مكتب الوزير

  


	رسالة مؤرخة 27 كانون الأول/ديسمبر 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) خلال عام 2012 (انظر المرفق). 
	وأرجو ممتنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة ومرفقها وتعميمهما بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
	(توقيع) باسو سانغكوالرئيسلجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004)
	استعراض تنفيذ القرار 1540 (2004) خلال عام 2012 
	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. وقرر المجلس 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. ويبيّن هذا الاستعراض، الذي يستند إلى الفقرة التاسعة من القرار 1977 (2011)، حالة تنفيذ الدول للقرار 1540 (2004)، والجهود التي تبذلها في مجالات التوعية، والحوار، والمساعدة والتعاون، وكذلك الأنشطة الأخرى ذات الصلة بتنفيذ القرار 1540 (2004)، خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012. 
	2 - وبالتشاور مع اللجنة، ووفقا للقرارين 1977 (2011) و 2055 (2012)، أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة مجموعة مكونة من تسعة خبراء (S/2012/585). 
	ثانيا - المنهجية
	3 - نُظم الاستعراض السنوي لعام 2012 في جزأين. والجزء الأول عبارة عن موجز وقائعي للأنشطة في مجالات التنفيذ والمساعدة والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، وتعزيز الشفافية ونشر التوعية. ويتسم الجزء الثاني (تقييم التقدم المحرز وآفاق المستقبل) بطابع تحليلي، ويشتمل على منظور استشرافي. ويستفيد هذا الاستعراض من جملة أمور، من بينها توصيات الاستعراض السنوي لعام 2011، فيقيّم التقدم المحرز في تنفيذ الأولويات المحددة في 1540 (2004) بهدف استكشاف ما يمكن اتخاذه من تدابير إضافية في هذا الصدد. ويستفيد هذا الاستعراض أيضا من المعلومات التي قدمتها اللجنة إلى مجلس الأمن من أجل تحديد الممارسات الفعالة والتوعية لتحديات المستقبل. وترد في المرفق الأول لهذه الرسالة قائمة تتضمن أنشطة التوعية، بما في ذلك تلك التي حضرها رئيس اللجنة أو أعضاؤها أو خبراؤها. ويبيّن المرفق الثاني الأنشطة التي وردت بشأنها دعوات رسمية ولكن لم يحضرها أي من الأشخاص المذكورين أعلاه.
	ثالثا - التقدم المحرز والإنجازات المحققة
	ألف - الرصد والتنفيذ على الصعيد الوطني
	4 - في عام 2012، واصلت اللجنة تيسير الأنشطة التي تبذلها الدول لتنفيذ القرار 1540 (2004) ورصدها. واستنادا إلى المعلومات الإضافية التي قدمتها الدول، استعرض الخبراء بعض المصفوفات التي أعدتها اللجنة. وتشكل هذه المصفوفات أداة ثمينة لإجراء فحص عام للمعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ الدول للقرار 1540 (2004). واتفق الفريق العامل المعني بالرصد والتنفيذ الوطني، التابع للجنة، على أن تعديل نموذج استمارة المصفوفة أمر مرغوب فيه من أجل تحسينه من جوانب عديدة تشمل، من جملة أمور، جعله أسهل استخداما. 
	5 - وفي عام 2012، قدمت دولة أخرى - الكونغو - تقريرها الأول عن الخطوات التي اتخذتها من أجل تنفيذ القرار 1540 (2004)، وبذلك فإن العدد الإجمالي للتقارير المتعلقة بالتنفيذ على الصعيد الوطني المقدمة من الدول قد ارتفع إلى 169 تقريرا. وما زال يُنتظر أن تقدم أربع وعشرون دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقاريرها الأولى. وفي هذا الصدد، واصلت اللجنة وخبراؤها العمل بصورة فردية أو ضمن أطر متعددة الأطراف مع الدول غير المقدمة للتقارير.
	6 - وشجع مجلس الأمن الدول، في قراره 1977 (2011)، على تقديم معلومات إضافية عن تنفيذها للقرار 1540 (2004)، بما في ذلك معلومات تقدم طوعا عن الممارسات الفعالة التي تتبعها. وفي عام 2012، قُدِّمت معلومات إضافية من ست دول هي أفغانستان، والبحرين، والبوسنة والهرسك، وسلوفينيا، وصربيا، وكولومبيا. 
	7 - وشجع مجلس الأمن الدول أيضاً، في قراره 1977 (2011)، على إعداد خطط عمل وطنية طوعية للتنفيذ ترسم أولوياتها وخططها فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الرئيسية من القرار 1540 (2004). وفي عام 2012، قدمت دولتان هما بيلاروس وصربيا خطط عملهما الوطنية فبلغ بذلك عدد خطط العمل التي تلقتها اللجنة ست خطط. ونُشرت خطة صربيا، بموافقتها، على موقع اللجنة على شبكة الإنترنت. وأعدت قيرغيزستان مشروع خطة عمل نوقشت مع خبراء اللجنة. وكذلك، أعلنت عدة دول أنها تعتزم إعداد برامج عمل.
	8 - واعترف مجلس الأمن في قراره 1977 (2011) بأهمية تواصل وتحاور اللجنة بنشاط مع الدول بشأن تنفيذها القرار 1540 (2004)، بطرق منها القيام بزيارات إلى الدول بناء على دعوة منها. وبالإضافة إلى الزيارة التي جرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أيلول/سبتمبر 2011، أجرى خبراء اللجنة، يرافقهم ممثل من مكتب شؤون نزع السلاح، بزيارة متابعة إلى أتلانتا، الولايات المتحدة. واستجابة للدعوات الواردة من ألبانيا ومدغشقر والكونغو، أجرت اللجنة زيارات إلى هذه الدول في عام 2012. وشارك خبراء في أنشطة قطرية محددة تتعلق بتنفيذ القرار 1540 (2004) مع إكوادور، وبيلاروس، والجبل الأسود، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان. وفي عام 2012، نظمت أوزبكستان وكازاخستان اجتماعات مائدة مستديرة على الصعيد الوطني، بمشاركة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشأن تنفيذ القرار 1540 (2004). وواصلت اللجنة طوال عام 2012 التفاعل مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية للتشجيع على جملة أمور منها تبادل الخبرات والدروس المستفادة والممارسات الفعالة.
	9 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أبلغت البحرين اللجنة بأنها قامت، من أجل الوفاء بعدد من الالتزامات المتعلقة بالقرار 1540 (2004)، باعتماد المرسوم رقم 1 (2011) المتعلق بإنشاء اللجنة العليا للطاقة، والقرار رقم 5 (2011) المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية. وأبلغت صربيا بأنها اعتمدت في عام 2011 القانون الإطاري المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة. وأبلغت صربيا أيضا بأنها اعتمدت في عام 2011 قائمة جديدة للرقابة على المواد ذات الاستخدام المزدوج. وأبلغت سلوفينيا بأن القانون المعدِّل لقانون الإجراءات الجنائية قد دخل حيز النفاذ فيما يتعلق بإنتاج الأسلحة والمتفجرات والمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والاتجار بها بصورة غير مشروعة. 
	باء - المساعدة التقنية وبناء القدرات
	10 - واصلت اللجنة وفريقها العامل المعني بالمساعدة مناقشة المجالات الرئيسية التي يمكن تحسينها وهي: تحسين إجراءات تقديم المساعدة؛ وتحديد وتحليل المساعدة المطلوبة؛ وتعزيز الحوار حول المسائل المتعلقة بتقديم المساعدة مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية، وعند الاقتضاء، مع المنظمات غير الحكومية؛ وتعزيز قدرة اللجنة وخبرائها على تيسير تقديم المساعدة؛ وزيادة الوعي للمسائل المتعلقة بتقديم المساعدة. وركزت أنشطة اللجنة على تيسير ”إيجاد التطابق الأنسب“ بين طلبات المساعدة وعروض المساعدة، وقدم الخبراء إلى اللجنة إحاطات منتظمة عن هذه الجهود. 
	11 - وفي عام 2012، تلقت اللجنة رسميا طلبات مساعدة من الكونغو (التي أدرجت الطلب في تقريرها الوطني الأول) ومن المكسيك، وكذلك من الجماعة الكاريبية. وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة للاحتفاظ بقائمة الطلبات مستكملة ومتسقة مع الإجراءات المنقحة التي اعتُمدت في عام 2010 فيما يتعلق بطلبات المساعدة، أرسلت اللجنة رسائل متابعة إلى عدد من طالبي المساعدة، وتضمنت تلك الرسائل معلومات واردة من الجهات التي يحتمل أن تقدم المساعدة. وأحاطت اللجنة علما بالرد الذي أرسلته اليابان على طلب المساعدة الذي تقدمت به المكسيك. 12 - وفي إطار الوفاء بشفافية بوظيفة اللجنة المتعلقة بالعمل بصفة مركز لتبادل المعلومات، نشرت اللجنة على موقعها الشبكي طلبات مساعدة واردة من 38 دولة من الدول الأعضاء ومن منظمتين من المنظمات دون الإقليمية، ونشرت كذلك عروض مساعدة من 46 دولة من الدول الأعضاء، ومن عدد من المنظمات أو الكيانات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية.
	13 - وبهدف تيسير المساعدة التقنية من أجل تنفيذ القرار 1540 (2004) عن طريق إيجاد التطابق الأنسب بين عروض وطلبات المساعدة، عملت اللجنة وخبراؤها على مواصلة وتكثيف الحوار بشأن القائمة الموحدة لطلبات المساعدة مع الفريق العامل التابع لمجموعة الثمانية المعني بالشراكة العالمية لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل. وفي خمسة اجتماعات للفريق العامل، دعت اللجنة أعضاء الفريق العامل والمنظمات الدولية المشاركة إلى النظر في طلبات المساعدة المقدمة إلى اللجنة وتقديم ملاحظاتها إلى اللجنة. وفي سياق هذه الاجتماعات، قدم الخبراء إلى أعضاء الشراكة العالمية إحاطات عن حالة طلبات المساعدة وعرضوا خيارات محتملة لإيجاد التطابق الأنسب بهدف تيسير تقديم المساعدة ذات الصلة بالقرار 1540 (2004) في الوقت المناسب وبطريقة فعالة. 
	14 - وعلاوة على ذلك، وبموجب الدور الذي تضطلع به اللجنة في إيجاد التطابق الأنسب بين الطلبات والعروض، واصل خبراء اللجنة المشاورات مع المسؤولين في عدة دول، وتناولت تلك المشاورات على وجه الخصوص طلبات المساعدة القائمة والطلبات الجديدة. 
	15 - وخلال الزيارات التي أُجريت في عام 2012 إلى ألبانيا، والكونغو، ومدغشقر، أجرى أحد أعضاء اللجنة والخبراء مناقشات مع الكيانات الوطنية بشأن جملة أمور منها الاحتياجات والإمكانيات في مجال المساعدة. وتتيح الزيارات إلى الدول تكثيف الحوار مع الكيانات الوطنية، وثبت أنها تمثل وسيلة فعالة تتيح التوصل بشكل أفضل إلى تحديد وتحليل الاحتياجات في مجال المساعدة.
	16 - وعلاوة على ذلك، فإن خبراء اللجنة واظبوا بانتظام خلال الأنشطة القطرية الخاصة وغيرها من أنشطة التوعية على مناقشة المسائل المتعلقة بالمساعدة وزيادة الوعي لدور اللجنة بوصفها مركزا لتبادل المعلومات. 
	17 - وساهم خبراء اللجنة أيضا في التدريبات وحلقات العمل الإقليمية المخصصة لبناء القدرات، ومنها، على سبيل المثال، تلك التي نظمتها في طاجيكستان كلية موظفي إدارة الحدود التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتلك التي أُجريت في الكلية الأوروبية للأمن والدفاع.
	18 - وفي عام 2012، واصلت اللجنة استخدام وتعزيز المبادئ التوجيهية المنقحة التي اعتمدت في تشرين الأول/أكتوبر 2010 من أجل ترشيد وتحسين وتسريع الاستجابة لطلبات المساعدة وتيسير إيجاد التطابق الأنسب بين طلبات وعروض المساعدة. 
	19 - وواصلت اللجنة متابعة المناقشات بشأن الاتجاهات الجديدة في مجال المساعدة وذلك في سياق حوارها بشأن المساعدة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، وكذلك، عند الاقتضاء، مع المنظمات غير الحكومية. ورحّب رئيس اللجنة بأنشطة المساعدة وذلك في بيان أدلى به في حلقة العمل المعنونة ”تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004): نهج مبتكرة لبناء القدرات وتقديم المساعدة“، التي عُقدت في وارسو ونظمتها الحكومة البولندية بالتعاون مع مكتب شؤون نزع السلاح.
	20 - وشجع مجلس الأمن في قراره 1977 (2011) على عقد اجتماعات بشأن قضايا المساعدة، بمشاركة اللجنة، بين الدول المستعدة لتقديم المساعدة، والدول التي تطلب المساعدة، والدول المهتمة الأخرى، والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة. واتُخذت الاستعدادات للمؤتمر المقرر عقده في مطلع عام 2013، الذي ستستضيفه حكومة فرنسا بالتعاون مع مكتب شؤون نزع السلاح. ويهدف المؤتمر إلى تيسير تنفيذ القرار 1540 (2004) من خلال معالجة المسائل الهامة المتصلة بتقديم المساعدة.
	21 - وأعربت المملكة العربية السعودية عن استعدادها لمواصلة العمل مع اللجنة، بوسائل منها تقديم الدعم المالي لمشاريع محددة ستسهم إسهاما فعالا في تنفيذ الدول القرار 1540 (2004). وفي هذا الصدد، تعهدت المملكة العربية السعودية بدفع مبلغ 000 500 دولار لهذه الأنشطة.
	22 - وقدمت حكومة الولايات المتحدة مبلغا إضافيا قدره 1.5 مليون دولار إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لأنشطة نزع السلاح على الصعيدين العالمي والإقليمي، فوصلت بذلك مساهمتها الإجمالية في دعم الجهود الرامية إلى تيسير التنفيذ الشامل للقرار 1540 (2004) إلى مبلغ 4.5 ملايين دولار.
	23 - ويعمل الاتحاد الأوروبي حاليا على وضع الصيغة النهائية لقرار سيصدره المجلس الأوروبي دعما للقرار 1540 (2004).
	جيم - التعاون مع الحكومات والكيانات الأخرى
	24 - واصلت اللجنة بدعم من الخبراء التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصـلة ومع غيرها من الكيانات والترتيبات. وواصلت اللجنة أيضا التفاعل في هذا المجال مع المؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني، وممثلي القطاع الخاص، حسب الاقتضاء.
	25 - وعُقدت في نيودلهي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر و 1 كانون الأول/ديسمبر 2012 حلقة عمل بعنوان ”بناء علاقات تآزر جديدة بشأن الأمن النووي“. وتولت الهند، بالتعاون مع مكتب شؤون نزع السلاح، تنظيم حلقة العمل هذه. وشارك في حلقة العمل ممثلون عن جميع البلدان الممثلة في مجلس الأمن (بمن فيهم الأعضاء الحاليون والأعضاء الجدد القادمون)، ومكتب شؤون نزع السلاح، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وممثلون عن اللجنة، وممثلو الرؤساء الثلاثة لمؤتمرات قمة الأمن النووي. واتسمت المناقشات التي جرت في حلقة العمل بالموضوعية وركزت على بناء علاقات تآزر جديدة بشأن الأمن النووي.
	التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية 

	26 - أجرى منسق الفريق العامل المعني بالتعاون مع المنظمات الدولية، بما فيها لجنتا مجلس الأمن المنشأتان عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1373 (2001)، مناقشات مع خبراء اللجنة حول الخيارات المحتملة لوضع استراتيجية اللجنة بشأن إشراك المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والكيانات الأخرى. 
	27 - وظل التفاعل مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية وغيرها من المؤسسات والترتيبات الحكومية الدولية، ولا سيما تلك التي تمتلك خبرة في مجال عدم الانتشار، يساهم في التنفيذ الفعال للقرار 1540 (2004) من خلال تعزيز التعاون عن طريق تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والدروس المستفادة في مجال التنفيذ، وتحقيق تنسيق أوثق في تيسير تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية. وأتاح ذلك التفاعل أيضا توفير معلومات قيمة عن الاحتياجات والأولويات المشتركة لأعضائها وساعد على تقديم المساعدة في المجالات ذات الصلة بتنفيذ القرار 1540 (2004). 
	28 - وكثفت اللجنة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الأمن النووي من خلال أنشطة مختلفة مثل الاجتماع المواضيعي المتعلق بمراكز دعم الأمن النووي، واجتماع تبادل المعلومات المتعلقة بالأمن النووي، اللذين عقدا كلاهما في النمسا بمبادرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعززت اللجنة أيضا تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بوسائل شملت المشاركة في الاجتماع الدولي المعني بالسلامة الكيميائية والأمن الكيميائي الذي انعقد في تارناو، بولندا. وواصلت اللجنة أيضا التعاون مع وحدة دعم تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية، وذلك في مجالات شتى شملت وضع دليل بشأن التنفيذ الوطني لاتفاقية الأسلحة البيولوجية، الذي أعده مكتب شؤون نزع السلاح (فرع جنيف) بدعم من برنامج العمل المشترك للاتحاد الأوروبي لدعم اتفاقية الأسلحة البيولوجية. 
	29 - وشارك خبراء اللجنة في عام 2012 في خمسة اجتماعات للفريق العامل التابع لمجموعة الثمانية المعني بالشراكة العالمية. وواصلت اللجنة والفريق العامل دعم الهدف المشترك المتمثل في التوصل بجميع الوسائل الممكنة إلى منع الجهات غير الممثلة لدول من استحداث أو اقتناء أو تصنيع أو امتلاك أو نقل أو تحويل أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية ونظم إيصالها. وقدم رئيس اللجنة إحاطة في ستوكهولم إلى الفريق العامل، قدم فيها معلومات عن الحالة الراهنة لطلبات المساعدة، وأكد اهتمام اللجنة بمواصلة الحوار مع الفريق العامل حول جميع المسائل المتصلة بتقديم المساعدة وبناء القدرات. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، قدمت اللجنة إلى الشراكة العالمية ورقة غير رسمية حول موضوع ”فرص التعاون بين الشراكة العالمية واللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540“. 
	30 - وواصلت اللجنة وخبراؤها التعاون بصورة منتظمة مع الشركاء الآخرين، مثل المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول، واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الجمارك العالمية، ومنظمة الصحة العالمية. وفي عام 2012، أعلم الإنتربول اللجنة رسميا بتعيين نقطة اتصال معها.
	31 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية أداء دور هام في تعزيز تنفيذ القرار 1540 (2004). فمنظمة الدول الأمريكية تعاونت على إجراء حلقة دراسية عقدت في بوغوتا، لفائدة دول منطقة الأنديز، وتعاونت أيضا مع دول من أمريكا اللاتينية، مثل المكسيك، على وضع خطط عملها المتعلقة بالتنفيذ. وعملت الجماعة الكاريبية على الترويج لتنفيذ القرار 1540 (2004) في المنطقة عن طريق الحوار المستمر، وتواصلت مع خبراء اللجنة لتحديد الأنشطة المشتركة المحتملة، مثل إجراء زيارات إلى الدول بناء على دعوة منها. ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يسّرت أيضا، من خلال الأنشطة المختلفة، تنفيذ الدول المشاركة في المنظمة القرار 1540 (2004). فلقد قدم خبراء اللجنة، بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مساعدة مباشرة إلى العديد من الدول المشاركة في المنظمة من أجل إعداد خطط عملها الوطنية الطوعية. وأرسلت أيضا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى اللجنة معلومات متعلقة بنقاط الاتصال في 44 دولة من الدول المشاركة في المنظمة، وذلك وفقا للقرار 19/11 الذي اتخذته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في كانون الأول/ديسمبر 2011 بعنوان ”نقاط الاتصال المعنية بقرار مجلس الأمن 1540 (2004)“. ونظمت أيضا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بدعم من مكتب شؤون نزع السلاح، اجتماع مائدة مستديرة حول تحديد الاحتياجات والممارسات التنسيقية المتعلقة بالقرار 1540 (2004) الذي عُقد في فيينا في شباط/فبراير 2012 وحضرته 12 منظمة وكيانا دوليا وإقليميا.
	32 - وأدى أيضا كل من المنسق الإقليمي للجماعة الكاريبية، ومنسق المشروع في منظومة التكامل لأمريكا الوسطى، والمستشار المعني بشؤون القرار 1540 (2004) في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دورا في الحفاظ على الاتصالات مع خبراء اللجنة وتبادل المعلومات معهم بانتظام. 
	33 - وأدى قيام الاتحاد الأفريقي بتعيين نقطة اتصال على النحو المعروض على اللجنة في آب/أغسطس 2011 إلى تيسير الحوار بشأن القرار 1540 (2004) مع الاتحاد الأفريقي. وفي هذا السياق، شكلت حلقة العمل المخصصة للدول الأفريقية حول تنفيذ القرار 1540 (2004)، التي استضافتها حكومة جنوب أفريقيا، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وبدعم من مكتب شؤون نزع السلاح في 21 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، فرصة هامة لاستطلاع الوسائل الكفيلة بتعزيز تيسير تنفيذ القرار 1540 (2004)، بما في ذلك دور الاتحاد الأفريقي في ذلك. وحضر حلقة العمل رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة والخبراء.
	34 - ومن أجل تعزيز تنفيذ القرار 1540 (2004)، تحاور خبراء اللجنة في عدة مناسبات مع المنظمات دون الإقليمية الأخرى، مثل رابطة الدول المستقلة، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية.
	35 - وشاركت اللجنة وخبراؤها في أنشطة عديدة شملت أنشطة نظمها الاتحاد الأوروبي، ورئاسة الشراكة الدولية التابعة لمجموعة البلدان الثمانية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، ونوقش خلالها مفهوم ”مركز الامتياز“، فضلا عن مساهمة تلك الجهات في تنفيذ الدول القرار 1540 (2004) على نحو فعال. وأُبلغت اللجنة أيضا بالتطورات الجارية في سياق مشروع مراكز الامتياز المعنية بالتخفيف من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية الذي ينفذه الاتحاد الأوروبي.
	التعاون مع كيانات الأمم المتحدة

	36 - شارك خبراء اللجنة، بصفة كيان تابع لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، في الإعداد للاجتماع الرفيع المستوى بشأن مكافحة الإرهاب النووي، الذي عُقد في أيلول/سبتمبر 2012 بدعوة من الأمين العام وتولت تنظيمه فرقة العمل المعنية بالتنفيذ. واستفاد أيضا خبراء اللجنة من مختلف المناقشات وتبادل المعلومات مع فرقة العمل، بما في ذلك بشأن الأنشطة المقبلة ذات الاهتمام المشترك، مثل تلك التي تُجرى في إطار الفريق العامل المعني بمنع الهجمات الإرهابية بأسلحة الدمار الشامل والتصدي لها، والفريق العامل المعني بإدارة الحدود فيما يخص مكافحة الإرهاب. 
	37 - وواصلت اللجنة التعاون مع لجان مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و 1989 (2011)، والقرار 1373 (2001)، والقرار 1988 (2011)، ومع خبراء تلك اللجان، بوسائل شملت تنفيذ أنشطة توعية مشتركة أو منسقة. 
	المجتمع المدني والقطاع الخاص

	38 - دعا مجلس الأمن في قراره 1540 (2004)، الذي تقع مسؤولية تنفيذه على الدول، جميع الدول إلى إيجاد السبل الملائمة للعمل مع الأوساط الصناعية والجمهور، وإعلامهم بما يترتب عليهم من التزامات منبثقة من القرار. وفي عام 2012، وفقا للقرار 1977 (2011)، واصلت اللجنة وخبراؤها التواصل مع الأوساط الصناعية والجمهور لتعزيز التوعية لمتطلبات القرار 1540 (2004) وتيسير تنفيذه على نحو فعال.
	39 - وفي هذا الصدد، شاركت اللجنة في المؤتمر الذي عقدته الرابطات الصناعية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية حول القرار 1540 (2004)، الذي استضافته ألمانيا في فيسبادن، وذلك بالتعاون مع مكتب شؤون نزع السلاح، لتمهيد الطريق لخطوات متابعة العملية التي بدأت في فيسبادن، التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التفاعل والأنشطة بهدف إشراك هذه الرابطات المهنية لدعم تنفيذ الدول القرار 1540 (2004). 
	40 - وشارك أيضا أعضاء اللجنة وخبراؤها في مؤتمر نزع السلاح وعدم الانتشار، الذي نظمه التجمع المعني بعدم الانتشار، التابع للاتحاد الأوروبي، في بروكسل، وشارك فيه عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني، ولا سيما ممثلي شبكة واسعة تضم أكثر من 50 مركزا من مراكز البحوث التابعة للتجمع. وشاركت اللجنة وخبراؤها في أنشطة توعية أخرى نظمها المجتمع المدني أو حضرها.
	دال - الشفافية والتوعية
	41 - إن الشفافية مبدأ أساسي يوجه أعمال اللجنة وأنشطتها، ويساعد على تعزيز الثقة، ويشجع على المزيد من التعاون وزيادة الوعي لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالقرار 1540 (2004)، وييسر ذلك تنفيذ القرار من قبل الدول.
	42 - وعُززت الشفافية عن طريق استخدام الموقع الشبكي للجنة الذي يظل وسيلة هامة للتوعية العامة فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالقرار 1540 (2004). ووفقا للقرار 1977 (2011)، واصلت اللجنة اتخاذ التدابير وتنفيذ الأنشطة لتحقيق الشفافية بوسائل شملت الاستفادة بأقصى قدر ممكن من موقعها الشبكي. 
	43 - وأُنجزت بحلول نيسان/أبريل 2012 أعمال إعادة تصميم الموقع الشبكي للجنة، التي كانت قد بدأت في عام 2011 بدعم من مكتب شؤون نزع السلاح وإدارة شؤون الإعلام. وفي 11 نيسان/أبريل، أطلق مكتب شؤون نزع السلاح الموقع الشبكي للجنة بعد أن أُعيد تصميمه: www.un.org/sc/1540. ويوفر الموقع الشبكي المطوّر عناصر جديدة تجعله أيسر استخداما وأكثر فائدة وتفاعلية. ونُظّم محتوى الموقع الآن وفقا للمجالات الأربعة الرئيسية لعمل اللجنة: التنفيذ؛ وتقديم المساعدة؛ والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية؛ والشفافية والتوعية. وتم تحديث الموقع الشبكي بانتظام في عام 2012. وتتيح الموارد المتعددة الوسائط للمستخدمين العثور على مجموعة متنوعة من المصادر التي توفر معلومات عن أعمال اللجنة وأنشطتها.
	44 - وتمثل التوعية أحد جوانب الشفافية، وتهدف إلى استخدام موارد الأمم المتحدة واللجنة بمنهجية وفعالية للوصول على نطاق أوسع إلى الفئات المستهدفة. وفي عام 2012، شارك رئيس اللجنة في سبعة أنشطة، بينما شارك أعضاء اللجنة في ثمانية أنشطة، وشارك الخبراء في 46 نشاطا.
	45 - وعُقد في نيويورك في كانون الأول/ديسمبر 2012 حدث يهدف إلى التوعية والتواصل، وقد دعمت المملكة العربية السعودية هذا الحدث واستضافته. وفي تلك المناسبة ألقى الأمين العام للأمم المتحدة كلمة مكرسة لأهمية تنفيذ القرار 1540 (2004). وأدلى كل من رئيس اللجنة والممثل السامي لشؤون نزع السلاح ببيان مماثل خلال ذلك الحدث.
	46 - والاتصال الإعلامي أمر هام لزيادة الوعي العام لأهمية القرار 1540 (2004) والقرارات اللاحقة 1673 (2006) و 1810 (2008) و 1977 (2011) و 2055 (2012). ولقد صدرت في عام 2012 ست نشرات وإحاطات صحفية للأمم المتحدة بشأن جملة أمور منها الأنشطة المذكورة في المرفق الأول فيما يتعلق بتلك القرارات. وفي هذا الصدد، نظمت جامعة الأمم المتحدة، بالتعاون مع مكتب شؤون نزع السلاح، حدثاً بعنوان ”قرار مجلس الأمن 1540 (2004): نظرة على اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004)، وولايتها الجديدة والجهود التي تبذلها لمنع وصول أسلحة الدمار الشامل إلى جهات غير ممثلة لدول“، وذلك في 20 كانون الثاني/يناير 2012 في نيويورك. وحضر الحدث رئيس اللجنة وخبراؤها وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، والمجتمع المدني، وعامة الجمهور فضلا عن وسائط الإعلام. وأحاطت اللجنة باهتمام علما بإصدار منشور جديد بعنوان ”بوصلة القرار 1540“ يركز بوجه خاص على التنفيذ العملي للقرار 1540 (2004). وهذه المجلة الإلكترونية تُنشر من قبل مركز التجارة الدولية والأمن الدولي في جامعة جورجيا، الولايات المتحدة، بالتعاون مع مكتب شؤون نزع السلاح. وشكر رئيس اللجنة أعضاء فريق تحرير المجلة على هذه المبادرة ورحب بالدعم الذي يقدمونه.
	47 - وفي عام 2012، واصلت اللجنة تبادل الخبرات من خلال نشر مذكرات إعلامية على موقعها الشبكي بشأن أنشطة التوعية التي حضرها ممثلوها، وذلك بهدف تعزيز الشفافية، والتوعية، وتيسير التنفيذ.
	رابعا - تقييم التقدم المحرز وآفاق المستقبل
	ألف - تقييم التقدم المحرز
	48 - في عام 2012، أحرزت اللجنة تقدما في تعزيز مشاركتها مع الدول الأعضاء بشأن تنفيذ قراري مجلس الأمن 1540 (2004) و 1977 (2011)، مسترشدة بالمبادئ الراسخة المتعلقة بالتعاون والشفافية والمعاملة على قدم المساواة والاتساق في النهج.
	49 - وسجلت اللجنة إحراز الدول تقدما على صعيد تنفيذ القرار 1540 (2004). فلقد قدمت دولة واحدة تقريرها الأول، في حين أن ست دول قدمت معلومات إضافية عن تنفيذها القرار على الصعيد الوطني. وتبادلت الدول مع اللجنة معلومات عن الممارسات الفعالة والمسائل الأخرى ذات الصلة. وقدمت دولتان خطط عمل وطنية تحدد الأولويات والخطط الرامية إلى تنفيذ القرار 1540 (2004)، وأعربت عدة دول عن اعتزامها وضع خطط من هذا القبيل. ولقد أُحرز تقدم مشجع على صعيد الحوار الثنائي المصمم بشكل مناسب بين اللجنة والدول الأعضاء.
	50 - ومع ذلك، يجب بذل مزيد من الجهود في مجال التنفيذ. فما زال يتعين على أربع وعشرين دولة من الدول الأعضاء تقديم تقريرها الأول إلى اللجنة. كما أن ثمة حاجة إلى بذل جهود أكبر لتشجيع الدول التي قدمت بالفعل تقاريرها على أن تقدم رسميا معلومات إضافية. وفضلا عن ذلك، ما زال يتعين بذل جهود أكبر لتعزيز تبادل المعلومات بشأن ممارسات التنفيذ الفعال بطريقة تتسم بقدر أكبر من المنهجية.
	51 - وظل تيسير تقديم المساعدة وبناء القدرات أحد الجوانب الرئيسية لعمل اللجنة. وعلى الرغم من كون بعض الدول ملتزمة بتنفيذ القرار 1540 (2004)، فإنها تفتقر إلى ما يلزم من هياكل أساسية قانونية وتنظيمية، وخبرات التنفيذ، و/أو الموارد للقيام بذلك. وعملت اللجنة وخبراؤها بانتظام على تعزيز وإدامة مهمة اللجنة بصفتها مركزا لتبادل المعلومات يهدف إلى تيسير إيجاد التطابق الأنسب بين طلبات وعروض المساعدة. وفي هذا السياق، تم تعزيز الحوار مع الجهات التي تقدم المساعدة، وكذلك مع الدول التي قد تحتاج إلى المساعدة، وأدى ذلك إلى مناقشات أجريت في الوقت المناسب واتسمت بعمق أكبر في هذه المجالات. وثبت أن الزيارات إلى الدول بناء على دعوة منها تمثل أداة فعالة لمناقشة احتياجاتها المتعلقة بالمساعدة، في حين ساعدت الاجتماعات مع مقدمي المساعدة على التوصل إلى فهم أفضل لموارد وعمليات تقديم المساعدة.
	52 - وعلى الرغم من هذا التقدم، ما زالت الحاجة تدعو إلى بذل جهود إضافية لتحسين تيسير إيجاد التطابق الأنسب. وفي هذا الصدد، يمكن إضفاء مزيد من الزخم على هذه الجهود عن طريق توسيع نطاق الحوار بين جميع الأطراف المعنية، بوسائل تشمل المراسلات الرسمية لتعزيز تحسين فهم التحديات والأولويات والتصورات الأمنية والتحقق من الاحتياجات الخاصة بكل دولة.
	53 - وفي عام 2012، استطاعت اللجنة والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والكيانات الأخرى مواصلة تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بشأن المساعدة الفنية وجميع المسائل الأخرى ذات الصلة بتنفيذ القرار 1540 (2004) وذلك من خلال مواصلة وتكثيف الحوار الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، عززت اللجنة تعاونها مع المجتمع المدني والقطاع الخاص حسب الاقتضاء. ووفقا للقرارين 1540 (2004) و 1977 (2011)، أتاحت هذه الأنشطة زيادة التوعية والمناقشات على نطاق أوسع بشأن الممارسات الفعالة التي تيسر تنفيذ القرارات، الأمر الذي مهد الطريق أمام مزيد من التفاعل والأنشطة لدعم تنفيذ الدول القرار 1540 (2004).
	54 - ويتطلب صون مستوى التعاون ومواصلة تعزيزه استمرار هذا الحوار. ولقد أتاح تعيين نقاط الاتصال أو المنسقين، على النحو المطلوب في القرار 1977 (2011)، وكذلك مواصلة المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية إرسال معلومات محدثة باستمرار، إلى تيسير جهود التعاون والسماح بتحسين استخدام الموارد التي تقدمها هذه المنظمات.
	55 - وفي عام 2012، أُحرز تقدم كبير على صعيد تعزيز شفافية عمل اللجنة وإنجازاتها من خلال جملة أمور شملت نشر معلومات جديدة على الموقع الشبكي الذي أُعيد تصميمه. وكان النهج الذي اتبعته اللجنة، والذي اتسم بالشفافية والشمول، عنصرا أساسيا من عناصر النجاح في الترويج للقرار 1540 (2004) وتنفيذه بفعالية أكبر من قبل الدول. 
	56 - وكفالة الشفافية هدف دائم من أهداف اللجنة. ومن الضروري بذل جهود إضافية، بما في ذلك زيادة التفاعل بين جميع الأطراف المعنية، فضلا عن الحصول على مزيد من المعلومات ذات الصلة، حسب الاقتضاء.
	باء - التطلع إلى المستقبل
	57 - مع مراعاة التوصيات الواردة في التقرير المقدم إلى مجلس الأمن في 12 أيلول/سبتمبر 2011 (S/2011/579) وبناء على حالة تنفيذ القرار 1540 (2004) والخبرة المكتسبة في ذلك المجال، يمكن أن تنظر اللجنة في الخطوات التالية:
	(أ) العمل باستمرار على استكمال وتحليل المعلومات المسجلة في مصفوفات اللجنة وجميع المعلومات الإضافية الواردة من الدول. ويمكن أن يساعد ذلك على تنقيح مصفوفات اللجنة في أقرب وقت ممكن؛
	(ب) ابتكار أفكار بشأن نموذج منقح ومحسن للمصفوفة، بوسائل منها جعلها أيسر استعمالا. وفي هذا الصدد، كلف الفريق العامل المعني بالرصد والتنفيذ الوطني فريق الخبراء بتزويد اللجنة بالخيارات المتاحة بحلول نهاية شباط/فبراير 2013؛
	(ج) مواصلة تشجيع الدول الأعضاء على أن تقدم طوعا معلومات إضافية بشأن الخطوات التي اتخذتها أو تعتزم اتخاذها، على أن يشمل ذلك معلومات بشأن الممارسات الوطنية الفعالة وخططا طوعية بشأن التنفيذ الوطني؛
	(د) السعي إلى الحصول على تقارير من جميع الدول الأعضاء، وتنمية فرص جديدة للمناقشات الثنائية المكثفة بما في ذلك حول التحديات القائمة والثغرات في تنفيذ القرار، والتركيز، في هذا الصدد، على إجراء حوار مناسب مع الدول الأعضاء، وسيجري ذلك الحوار في أطر مختلفة تشمل، في جملة أمور، الأنشطة القطرية الخاصة، بما في ذلك المناقشات مع البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة، والزيارات للدول بناء على دعوة منها أو، إذا لزم الأمر، من خلال المراسلات الرسمية من أجل التوصل إلى فهم أفضل لشواغلها الخاصة ولاحتياجاتها من المساعدة من أجل تيسير اضطلاعها بمهامها المتعلقة بالتنفيذ. وتكثيف الأعمال التحضيرية للاجتماعات المتعلقة بتقديم المساعدة، التي تهدف إلى تيسير تنفيذ القرار 1540 (2004) من خلال معالجة المسائل الهامة في هذا المجال، على النحو الذي يشجَّع عليه في القرار 1977 (2011)؛
	(هـ) تحسين كفاءة عمل اللجنة خلال السنوات العشر لولايتها عن طريق برنامج عملها السنوي الذي يشمل، حسب الحاجة، أولويات محددة لعملها من أجل تعزيز قيام الدول بتنفيذ القرار 1540 (2004) تنفيذا تاما بجميع جوانبه؛
	(و) بذل مزيد من الجهود لتحديد احتياجات المساعدة من خلال الحوار في حلقات العمل، والاجتماعات الثنائية، والمنتديات القطرية الخاصة، والمحافل الأخرى، والتشجيع على تقديم طلبات المساعدة رسميا، وتشجيع تقديم عروض من الجهات التي يحتمل أن تقدم المساعدة؛ 
	(ز) مواصلة الترويج لإجراء زيارات إلى الدول بناء على دعوة منها، وللأنشطة القطرية الخاصة، والاستفادة من الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة من أجل تحديد الممارسات الفعالة بهدف تجميع تلك الممارسات، حسب الاقتضاء؛
	(ح) تنمية استراتيجية اللجنة بشأن إشراك المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية وغيرها من الكيانات من أجل تيسير تنفيذ القرار 1540 (2004)، وأن تشمل تلك الاستراتيجية تبادل المعلومات والخبرات؛
	(ط) تحديد الأنشطة ذات الصلة التي تضطلع بها المنظمات الدولية والإقليمية وتشجيعها على تزويد اللجنة، حسب الاقتضاء، بمعلومات عن المجالات التي يمكن لتلك المنظمات أن تقدم فيها مساعدة ذات مغزى؛ 
	(ي) مواصلة تشجيع جميع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية على تحديد نقاط اتصال، والنظر في إنشاء شبكة فيما بينها على أن تشمل تلك الشبكة اللجنة؛
	(ك) تيسير تعاون اللجنة مع المنسقين الإقليميين الذين تسميهم المنظمات ذات الصلة مثل الجماعة الكاريبية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظومة التكامل لأمريكا الوسطى، من أجل المضي قدما في تنفيذ القرار 1540 (2004)؛ 
	(ل) مواصلة التفاعل مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ذات الصلة، بموافقة دولها عند الاقتضاء، بشأن تبادل المعلومات والخبرات مع اللجنة بشأن الأنشطة ذات الصلة بالقرار 1540 (2004) بهدف المساعدة على تحديد معالم مشاركتها في عملية تنفيذه؛
	(م) مواصلة تعزيز أنشطة الاتصال التي تضطلع بها اللجنة ولا سيما عن طريق موقعها على الإنترنت.
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	مركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى التابع لمكتب شؤون نزع السلاح، ومركز البحوث والتدريب والمعلومات في مجال التحقق، بالتعاون مع وزارة الدفاع الإكوادورية
	23-24 تشرين الأول/أكتوبر
	اجتماع مائدة مستديرة على الصعيد الوطني بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004)
	دوشانبي
	حكومة طاجيكستان، ومركز منع نشوب النزاعات التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالتعاون مع مكتب شؤون نزع السلاح
	أنشطة التوعية الأخرى
	20 كانون الثاني/ يناير 
	حدث نظمته جامعة الأمم المتحدة بعنوان ”قرار مجلس الأمن 1540 (2004): نظرة على اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004)، وولايتها الجديدة، والجهود التي تبذلها لمنع وصول أسلحة الدمار الشامل إلى جهات غير ممثلة لدول“
	نيويورك
	جامعة الأمم المتحدة بالتعاون مع مكتب شؤون نزع السلاح
	24 - 26 كانون الثاني/يناير 
	حلقة عمل إقليمية بشأن الإجراءات الجمركية وإصدار التراخيص: تكامل الإجراءات الوطنية للتعامل مع السلع ذات الاستخدام المزدوج والأسلحة التقليدية من خلال تبادل المعلومات
	فاليتا
	منظمة الامن والتعاون فى اوروبا بدعم من مكتب شؤون نزع السلاح
	24 و 25 كانون الثاني/يناير 
	اجتماع الفريق العامل التابع لمجموعة الثمانية المعني بالشراكة العالمية 
	واشنطن العاصمة
	الولايات المتحدة في إطار رئاستها لمجموعة الثمانية والفريق العامل المعني بالشراكة العالمية 
	30 كانون الثاني/ يناير - 3 شباط/ فبراير 
	دورة دراسية في كلية الأمن والدفاع الأوروبية بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ونظم إيصالها
	بروكسل
	الكلية الاتحادية للدراسات الأمنية في برلين، ومعهد الدراسات الدفاعية الوطنية العليا في باريس، ووزارة الخارجية والكومنولث في لندن 
	31 كانون الثاني/ يناير - 2 شباط/ فبراير 
	اجتماع مواضيعي بعنوان ”خطة الأمن النووي للفترة 2010-2013: إنشاء مراكز مكتفية ذاتيا لدعم الأمن النووي“
	فيينا
	الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
	3-4 شباط/ فبراير 
	مؤتمر الاتحاد الأوروبي بشأن عدم الانتشار ونزع السلاح
	بروكسل
	التجمع المعني بعدم الانتشار، التابع للاتحاد الأوروبي
	6 شباط/فبراير 
	اجتماع لتبادل المعلومات بشأن الأمن النووي 
	فيينا
	الوكالة الدولية للطاقة الذرية
	7-9 شباط/ فبراير 
	الحلقة الدراسية الآسيوية التاسعة عشرة لمراقبة الصادرات 
	طوكيو
	وزارة الخارجية اليابانية ومركز المعلومات المتعلقة بمراقبة تجارة المعدات الأمنية
	15-16 شباط/ فبراير 
	اجتماع الفريق العامل المعني بإدارة الحدود التابع لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب
	بروكسل
	المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة الجمارك العالمية
	20-21 شباط/ فبراير 
	اجتماع المائدة المستديرة المعني بتحديد الاحتياجات والممارسات التنسيقية المتعلقة بالقرار 1540 (2004) 
	فيينا
	منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب شؤون نزع السلاح
	20-21 شباط/ فبراير
	حلقة عمل بشأن ”التعاون بين المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية على تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن“
	القاهرة
	جامعة الدول العربية بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة/فرع منع الإرهاب
	8-9 آذار/مارس
	الاجتماع الرابع المعقود بين الدورات المتعلق بعدم الانتشار ونزع السلاح في إطار المنتدى الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا
	سيدني، أستراليا
	حكومتا أستراليا والفلبين
	12-14 آذار/ مارس
	حلقة دراسية لدول منطقة الأنديز بشأن قرار مجلس الأمن 1540 (2004)
	بوغوتا
	حكومة كولومبيا، ومركز ستيمسون، ومؤسسة ستانلي، بالتعاون مع منظمة الدول الأمريكية ومكتب شؤون نزع السلاح
	13-15 آذار/ مارس
	اجتماع الفريق العامل التابع لمجموعة الثمانية المعني بالشراكة العالمية 
	كمبريدج، ماساتشوسيتس، الولايات المتحدة
	الولايات المتحدة في إطار رئاستها لمجموعة الثمانية وللفريق العامل المعني بالشراكة العالمية 
	13-15 آذار/ مارس
	حلقة عمل إقليمية بشأن الإجراءات الجمركية وإصدار التراخيص: تكامل الإجراءات الوطنية للتعامل مع السلع ذات الاستخدام المزدوج والأسلحة التقليدية من خلال تبادل المعلومات
	عشق أباد، تركمانستان
	منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب شؤون نزع السلاح
	3-7 نيسان/ أبريل
	تدريب على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004)
	دوشانبي
	مركز منع نشوب الصراعات التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكلية موظفي إدارة الحدود التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بالتعاون مع مكتب شؤون نزع السلاح
	16 نيسان/أبريل
	المناقشة الثالثة للفريق العامل الدولي ”الشراكة العالمية - عام 2012 وما بعده“
	ميامي، الولايات المتحدة
	الفريق العامل الدولي ومركز فولطا وشبكة لانداو، بالتعاون مع وزارة خارجية الولايات المتحدة
	17-18 نيسان/ أبريل
	اجتماع الفريق العامل التابع لمجموعة الثمانية المعني بالشراكة العالمية 
	ميامي، الولايات المتحدة
	الولايات المتحدة الأمريكية في إطار رئاستها لمجموعة الثمانية وللفريق العامل المعني بالشراكة العالمية 
	23-25 نيسان/ أبريل
	مؤتمر الرابطات الصناعية الدولية والإقليمية ودون الإقليمية حول قرار مجلس الأمن 1540 (2004)
	فيسبادن، ألمانيا
	مكتب شؤون نزع السلاح، بالتعاون مع حكومة ألمانيا، بتمويل من حكومتي النرويج والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
	1 أيار/مايو
	تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004) في القارة الأفريقية
	واشنطن العاصمة
	مركز ستيمسون
	14-15 أيار/ مايو
	مؤتمر حول ”العمل مع مراكز الامتياز التابعة للاتحاد الأوروبي المعنية بالتخفيف من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والدور الملموس للجهات صاحبة المصلحة وللشركاء في الاتحاد الأوروبي
	بروكسل
	الاتحاد الأوروبي
	21 أيار/مايو
	اجتماع مائدة مستديرة في ترتل باي لمناقشة الشؤون الأمنية والفرص المتاحة لمنع انتشار الأسلحة التقليدية
	نيويورك
	البعثات الدائمة لبولندا وتركيا واليابان لدى الأمم المتحدة، بالتعاون مع مركز ستيمسون
	22 حزيران/يونيه
	مؤتمر بشأن مراكز الامتياز المعنية بالتخفيف من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية 
	نيويورك
	معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة والاتحاد الأوروبي
	28-29 آب/ أغسطس
	اجتماع الفريق العامل التابع لمجموعة الثمانية المعني بالشراكة العالمية
	ستوكهولم
	الولايات المتحدة الأمريكية في إطار رئاستها لمجموعة الثمانية وللفريق العامل المعني بالشراكة العالمية
	13-14 أيلول/ سبتمبر
	حلقة عمل بشأن ”التعاون العلمي والأمن: التحديات الجديدة في المجالات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وبرامج الحد من التهديدات لما بعد عام 2012“
	سيرنوبيو - كومو، إيطاليا
	الفريق العامل الدولي ومركز فولطا وشبكة لانداو، بمساهمة من الإدارة الوطنية للأمن النووي في الولايات المتحدة، وبالتعاون مع مكتب الأمن الدولي وعدم الانتشار التابع لوزارة خارجية الولايات المتحدة
	3-4 تشرين الأول/أكتوبر
	الاجتماع الحادي عشر لرؤساء الأجهزة الخاصة، والوكالات الأمنية، ومنظمات إنفاذ القانون
	موسكو
	دائرة الأمن الاتحادي التابعة للاتحاد الروسي
	9-11 تشرين الأول/أكتوبر
	حلقة عمل إقليمية بشأن الإجراءات الجمركية وإصدار التراخيص: تكامل الإجراءات الوطنية للتعامل مع السلع ذات الاستخدام المزدوج والأسلحة التقليدية من خلال تبادل المعلومات
	كييف
	منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالتعاون مع مكتب شؤون نزع السلاح
	22 تشرين الأول/أكتوبر
	الاجتماع الرابع للفريق العامل الدولي
	سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة
	الفريق العامل الدولي ومركز فولطا وشبكة لانداو، بمساهمة من الإدارة الوطنية للأمن النووي في الولايات المتحدة، وبالتعاون مع وزارة خارجية الولايات المتحدة
	23-24 تشرين الأول/أكتوبر
	اجتماع الفريق العامل التابع لمجموعة الثمانية المعني بالشراكة العالمية لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل
	ليفرمور، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
	الولايات المتحدة الأمريكية في إطار رئاستها لمجموعة الثمانية وللفريق العامل المعني بالشراكة العالمية 
	8-9 تشرين الثاني/نوفمبر
	الاجتماع الدولي المعني بالسلامة الكيميائية والأمن الكيميائي
	تارنو
	حكومة بولندا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالتعاون مع الشراكة العالمية التابعة لمجموعة الثمانية والشركاء الدوليين
	14-16 تشرين الثاني/نوفمبر
	مؤتمر بشأن إنفاذ الضوابط التجارية الاستراتيجية
	بروكسل
	منظمة الجمارك العالمية
	21-22 تشرين الثاني/نوفمبر
	حلقة عمل للدول الأفريقية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004)
	بريتوريا
	حكومة جنوب أفريقيا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، بدعم من مكتب شؤون نزع السلاح، وبتيسير من معهد الدراسات الأمنية
	30 تشرين الثاني/ نوفمبر - 1 كانون الأول/ ديسمبر
	حلقة عمل بشأن بناء علاقات تآزر جديدة في مجال الأمن النووي
	نيودلهي
	حكومة الهند بالتعاون مع مكتب شؤون نزع السلاح
	6 و 7 كانون الأول/ديسمبر
	حلقة عمل لبلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والإرهاب البحري 
	بانكوك
	مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وفرع منع الإرهاب وحكومة اليابان
	المرفق الثاني
	أنشطة التوعية المنظمة في عام 2012 التي لم يحضرها رئيس اللجنة و/أو أعضاؤها و/أو خبراؤها*
	* تشمل القائمة الأنشطة التي تلقت اللجنة بشأنها دعوة من الجهات المنظمة/الراعية، ولكن الرئيس أو أعضاء اللجنة أو الخبراء لم يحضروها. وكانت أسباب عدم الحضور متنوعة وشملت، في جملة أمور، التضارب مع أنشطة أخرى، وعدم التكليف بإلقاء كلمة خلال الأنشطة، أو القيود المالية.
	التاريخ
	العنوان
	المكان
	الجهة المنظمة/الراعية
	24 و 25 كانون الثاني/يناير
	اجتماع تنسيقي للجهات المعنية بالمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب 
	أبوجا
	المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع نيجيريا، وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
	8 آذار/مارس
	حلقة دراسية بشأن مكافحة أسلحة الدمار الشامل والإرهاب
	غارميش - بارتنكيرشين، ألمانيا
	برنامج الزمالات في مجال مكافحة الإرهاب الذي تنفذه وزارة الدفاع في الولايات المتحدة، والوكالة المعنية بالحد من التهديدات التي تطال الدفاع، ومركز جورج س. مارشال الأوروبي للدراسات الأمنية
	19 نيسان/أبريل
	حلقة دراسية دولية حول الدروس المستفادة والفرص المتاحة نتيجة للتعاون المتعدد الأطراف بشأن الأمن النووي وعدم الانتشار
	موسكو
	المركز الروسي للدراسات السياساتية، بالتعاون مع المركز الدولي للعلم والتكنولوجيا 
	22 أيار/مايو
	اجتماع لتبادل المعلومات بشأن الأمن النووي
	فيينا
	الوكالة الدولية للطاقة الذرية
	24-26 أيار/ مايو
	مؤتمر دولي بشأن السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي
	الرباط
	الرابطة المغربية للسلامة البيولوجية 
	28-29 أيار/مايو
	اجتماع مائدة مستديرة على الصعيد الوطني دعما لإعداد خطة عمل بشأن التنفيذ الوطني 
	طشقند
	حكومة أوزبكستان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بالتعاون مع مكتب شؤون نزع السلاح
	30-31 أيار/ مايو
	اجتماع مائدة مستديرة على الصعيد الوطني دعما لإعداد خطة عمل بشأن التنفيذ الوطني
	أستانا
	حكومة كازاخستان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالتعاون مع مكتب شؤون نزع السلاح
	5 حزيران/يونيه
	الفريق العامل المعني بمكافحة الإرهاب التابع لمنتدى جزر المحيط الهادئ 
	سوفا
	الفريق العامل التابع لمنتدى جزر المحيط الهادئ، بالتعاون مع حكومة نيوزيلندا 
	5-6 حزيران/ يونيه
	حلقة عمل بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004)
	فيلنيوس
	مركز منع نشوب الصراعات التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بالتعاون مع وزارة خارجية ليتوانيا ومكتب شؤون نزع السلاح
	14-15 حزيران/ يونيه
	المؤتمر السنوي لمنظمة حلف شمال الأطلسي المتعلق بأسلحة الدمار الشامل، وتحديد الأسلحة، ونزع السلاح، وعدم الانتشار
	بودابست
	مركز منظمة حلف شمال الأطلسي المعني بأسلحة الدمار الشامل
	21-22 حزيران/ يونيه
	مشاورات مع المنظمات الإقليمية بشأن خطة العمل المشتركة لآسيا الوسطى من أجل تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب 
	ألماتي، كازاخستان
	فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لمنطقة آسيا الوسطى
	28-29 حزيران/ يونيه
	مؤتمر دولي بشأن السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي على الصعيد العالمي
	جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا
	الاتحاد الدولي للرابطات المعنية بالسلامة البيولوجية
	28-29 حزيران/ يونيه
	القمة الدولية للقطاع المصرفي العربي لعام 2012 بعنوان ”التغيير“
	برلين
	اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والاتحاد المصرفي الأوروبي، والمنتدى الدولي للمصرفيين
	12-13 تموز/ يوليه
	حلقة عمل بعنوان ”تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004): نهج ابتكارية لبناء القدرات وتقديم المساعدة“
	وارسو
	الحكومة البولندية، بالتعاون مع مكتب شؤون نزع السلاح، ومركز ستيمسون
	16-20 تموز/يوليه
	الاجتماع السنوي الخامس عشر لفريق آسيا والمحيط الهادئ المعني بغسل الأموال
	بريسبان، أستراليا
	الحكومة الأسترالية
	18 تموز/يوليه
	الفريق العامل الفرعي المعني بالأمن البيولوجي، التابع للشراكة العالمية
	جنيف
	الولايات المتحدة في إطار رئاستها للشراكة العالمية لمجموعة الثمانية من أجل مكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل 
	16-20 تموز/يوليه
	اجتماع الخبراء المعنيين باتفاقية الأسلحة البيولوجية 
	جنيف
	وحدة دعم تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية
	9-10 تشرين الأول/أكتوبر
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