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موجهه إىل رئيس جملـس األمـن    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٩ رسالة مؤرخة    
  )٢٠٠٤( ١٥٤٠من رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 

    
مـن   ٣، ووفقـا للفقـرة   )٢٠٠٤( ١٥٤٠باسم جلنة جملس األمن املنشأة عمال بـالقرار    

ــن    ــس األم ــرار جمل ــة عــن االســتعراض الشــامل      )٢٠١١( ١٩٧٧ق ــة النهائي ــه الوثيق ــدم طي ، أق
  (انظر املرفق). )٢٠٠٤( ١٥٤٠حلالة تنفيذ القرار  ٢٠١٦  لعام

وسيكون من دواعي تقدير اللجنة لـو تفضـلتم بتوجيـه انتبـاه أعضـاء جملـس األمـن إىل          
  هذه الرسالة ومرفقها وتعميمهما بوصفهما وثيقة من وثائق اجمللس.

  
  أويارسون مارتشيسيرومان ) توقيع(

  رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمال
  )٢٠٠٤( ١٥٤٠بالقرار 
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إىل  ةاملوجهـــ ٢٠١٦كـــانون األول/ديســـمرب  ٩مرفـــق الرســـالة املؤرخـــة     
جملــس األمــن مــن رئــيس جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار    رئــيس
٢٠٠٤( ١٥٤٠(  

  
حلالـة تنفيـذ قـرار     ٢٠١٦ة النهائية عن االسـتعراض الشـامل لعـام    الوثيق    

  )٢٠٠٤( ١٥٤٠جملس األمن 
  

  موجز  
 عــام، شــهد تقــدما بوجــه   )٢٠٠٤( ١٥٤٠يف حــني أن تنفيــذ قــرار جملــس األمــن       

مــن أجــل حتقيــق اهلــدف املتمثــل يف التنفيــذ الكامــل  القيــام بــهيــزال هنــاك الكــثري ممــا ينبغــي  ال
للقرار، الذي هـو مهمـة طويلـة األجـل تتطلـب جهـودا متصـلة علـى كـل مـن الصـعيد الـوطين             

  واإلقليمي والدويل.
الــيت  ، زاد عــدد التــدابري امللزمــة قانونــا٢٠١١وقــد خلصــت اللجنــة إىل أنــه منــذ عــام   

تتخذها الدول، وال سـيما فيمـا يتعلـق حبظـر أنشـطة اجلهـات الفاعلـة مـن غـري الـدول املتصـلة            
باألســلحة النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة ووســائل إيصــاهلا. وعلــى الــرغم مــن أنــه مت أيضــا   

مـن الواضـح أنـه     ،والتـأمني ومحايـة ومراقبـة الصـادرات     احلصـر إحراز تقدم فيما يتعلـق بتـدابري   
لنسبة إىل دول كثرية، ال تزال هناك ثغرات تعتري هذه اجملـاالت. ومـع التسـليم باحلاجـة إىل     با

هنج شامل لتنفيذ القرار، حتيط اللجنـة علمـا باخلصـائص احملـددة لألسـلحة النوويـة والكيميائيـة        
  والبيولوجية، على النحو املوثق يف هذا التقرير.

رير الوطنيـة األوىل، وإن كانـت ال تـزال    يف معـدالت تقـدمي التقـا    زيـادة وكانت هناك   
مـن الــدول الـيت مل تقـدم هــذه التقـارير. وكانـت هنــاك زيـادة يف التقـارير اإلضــافية         ١٧هنـاك  

وزادت ، كما كانت هناك زيـادة يف التقـارير اإلضـافية املقدمـة مـن الـدول.       املقدمة من الدول
وزادت معـدالت تقـدمي خطــط   . االتصـال  جبهـات املتعلقـة   واالشـعارات أيضـا زيـارات اللجنـة    

  عمل وطنية طوعية للتنفيذ، وخباصة يف املرحلة األخرية من فترة االستعراض الشامل.
وكمــا يتضــح مــن طلبــات املســاعدة املقدمــة مــن الــدول، فــإن كــثريا منــها حتتــاج إىل     

ــدمي          ــال. وســيتطلب تق ــى حنــو فع ــا عل ــذ التزاماهت ــدرات يف جمــال تنفي ــاء الق ــى بن املســاعدة عل
اعدة مواصلة وتكثيف الدعم املقدم من اللجنة، وال سـيما مـن خـالل التفاعـل املباشـر مـع       املس

الــدول. ويف حــني أحــرزت اللجنــة تقــدما يف اعتمــاد هنــج إقليمــي إزاء تقــدمي املســاعدة، فإهنــا   
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سوف حتتاج، حسب االقتضاء، إىل تعزيز قدرهتا على االستجابة للطلبـات الـيت يلـزم هلـا دعـم      
هج فيما يتعلق بالتنفيـذ واإلبـالغ   نبغي للجنة أن تواصل استكشاف ووضع النُّمايل خمصص. وي

  مبا يراعي خصوصية الدول، بغية ختصيص املوارد مبزيد من الكفاءة.
وثبت أن الزيارات اليت يتم القيام هبا إىل الدول واجتماعات املائدة املسـتديرة الوطنيـة     

صـل إىل نتـائج ملموسـة. وتعتقـد اللجنـة أنـه ينبغـي        اليت يتم عقدها هلـا جـدواها القيمـة يف التو   
بــذل كــل جهــد ممكــن لتعزيــز التفاعــل املباشــر مــع الــدول الــيت هــي يف أشــد احلاجــة إىل تلــك  
ــدعم املســتمر مــن جانــب أحنــاء أخــرى يف األمــم املتحــدة        املســاعدة. وســيلزم أيضــا تقــدمي ال

  وسواها من املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية.
وفيمــا يتعلــق بتعــاون اللجنــة مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة، فــإن ســجلها يف هــذا     

الصدد يكشف عن حتسـن كـبري. ومـع ذلـك، فـإن هنـاك حاجـة إىل مشـاركة أوثـق مـن أجـل            
  تنسيق األنشطة وجتنب االزدواجية والتركيز على اجملاالت األشد حاجة إىل اختاذ إجراءات.

تمــع املــدين، وخباصــة يف جمــال الصــناعة، إســهامه يف      وكــان لتفاعــل اللجنــة مــع اجمل     
  اللجنة.  أعمال

وأحاطت اللجنـة علمـا بتزايـد خمـاطر االنتشـار فيمـا يتعلـق باجلهـات الفاعلـة مـن غـري              
الدول والناشئة عن التطـورات يف جمـال اإلرهـاب واحتمـاالت إسـاءة االسـتخدام الناشـئة عـن         

التكنولوجيا والتجارة الدوليـة، وكـذلك ضـرورة إيـالء     أوجه التقدم السريع يف ميادين العلوم و
  .من أجل ضمان التنفيذ الفعال ألحكام القرار الدول اهتماما مستمرا هلذه التطورات

وحيث إنه من الواضح للجنة أن إحراز تقـدم حنـو التنفيـذ الكامـل للقـرار يظـل مهمـة          
ه ينبغـي إيـالء االعتبـار خـالل     فإهنـا تعتقـد أنـ    طويلة األجل وتقتضي رقابـة مـن جانـب اللجنـة،    

  لتمديد والية اللجنة. ٢٠٢١االستعراض الشامل املقبل يف عام 
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  مقدمة  - أوال   
، )٢٠١١( ١٩٧٧، اختـذ جملـس األمـن باإلمجـاع القـرار      ٢٠١١نيسان/أبريل  ٢٠يف   - ١

ــه     ــد قرارات ــن جدي ــذي أكــد م ، )٢٠٠٨( ١٨١٠و  )٢٠٠٦( ١٦٧٣ و )٢٠٠٤( ١٥٤٠ال
بل مجيع الـدول  تنفيذ الكامل من ِقوذكر أن اللجنة تواصل تكثيف جهودها الرامية إىل تعزيز ال

 نيســــان/ ٢٥ســــنوات حــــىت  ١٠يــــة اللجنــــة لفتــــرة ، ومــــدد وال)٢٠٠٤( ١٥٤٠للقــــرار 
  .  ٢٠٢١  أبريل
بـأن جتـري اللجنـة    قـرر جملـس األمـن     )٢٠١١( ١٩٧٧من القـرار   ٣الفقرة  ومبوجب  - ٢

بعـد مـرور مخـس سـنوات علـى جتديـد        )٢٠٠٤( ١٥٤٠استعراضا شامال حلالـة تنفيـذ القـرار    
واليتها وقبل جتديدها، يتضمن، إذا لزم األمر، توصيات بشأن إدخال تعـديالت علـى الواليـة،    

، بناء على ذلـك،  اجمللس م إىل جملس األمن تقريرا عن استنتاجات االستعراضني، وقرروأن تقد
  .  ٢٠١٦أن جيرى االستعراض األول قبل كانون األول/ديسمرب 

 نيسـان/  ٢٥وهذا التقرير مقدم وفقا لذلك ويغطي فترة السنوات اخلمـس األوىل مـن     - ٣
  خالف ذلك. إىل أشري، إال إذا ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٢٤حىت  ٢٠١١أبريل 

    
  تنظيم األعمال  - ثانيا   

، تــــوىل ٢٠١٢كــــانون األول/ديســــمرب  ٣١حــــىت  ٢٠١١نيســــان/أبريل  ٢٥منــــذ   - ٤
ــو ــة. وحـــىت     باسـ ــا منصـــب رئـــيس اللجنـ ــل جنـــوب أفريقيـ ــانغكو ممثـ ــانون األول/ ٣١سـ  كـ
 ،، تواىل على منصب نائب الرئيس كل مـن لبنـان والربتغـال واململكـة املتحـدة     ٢٠١١ ديسمرب

، احتفظـت الربتغـال واململكـة املتحـدة مبنصـب نائـب الـرئيس يف حـني حلـت          ٢٠١٢ عام ويف
أذربيجان حمل لبنان يف هـذا املنصـب. وانتخـب جملـس األمـن كـيم سـوك مـن كوريـا اجلنوبيـة           

، بينمـا شـغل املنصـب    ٢٠١٣رئيسا للجنة يف الفترة مـن كـانون الثاين/ينـاير إىل أيلول/سـبتمرب     
ــة كمــن أوه جــون  ــرة مــن أيلول/ســبتمرب   مجهوري ــا خــالل الفت كــانون  ٣١وحــىت  ٢٠١٣وري

، ظلــت أذربيجــان، واململكــة املتحــدة نــائبني      ٢٠١٣. وخــالل عــام   ٢٠١٤األول/ديســمرب 
للرئيس، بينما حلت لكسمربغ حمل الربتغال يف املنصب نفسه. وحلت نيجرييا حمـل أذربيجـان   

ململكـــــة املتحـــــدة ، يف حـــــني اســـــتمرت لكســـــمربغ وا٢٠١٤كنائـــــب للـــــرئيس يف عـــــام 
  للرئيس.  كنائبني

ون مارتشيســـي مـــن ســـ، يعمـــل ر رومـــان أويار٢٠١٥كـــانون الثاين/ينـــاير  ١ومنــذ    - ٥
، ظلـت نيجرييـا   ٢٠١٥وخـالل عـام   إسبانيا بوصفه رئيسا منتخبا للجنة من قبل جملس األمن. 
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فســه. يف املنصــب ننيوزيلنــدا حمــل لكســمربغ واململكــة املتحــدة نــائبني للــرئيس، بينمــا حلــت  
، حلت السنغال حمل نيجرييا كنائب للـرئيس، يف حـني واصـلت نيوزيلنـدا     ٢٠١٦وخالل عام 

  واململكة املتحدة العمل يف املنصب نفسه.  
 مؤلـف ، تتلقى اللجنة املساعدة من فريق )٢٠١١( ١٩٧٧من القرار  ٥ووفقا للفقرة   - ٦

، طلب اجمللس زيادة عدد أعضـاء  )٢٠١٢( ٢٠٥٥مثانية خرباء على األكثر. ووفقا للقرار من 
الفريــق إىل تســعة خــرباء، بســبب الزيــادة الكــبرية يف عــبء عمــل اللجنــة خــالل فتــرة واليتــه.   

ق عمله، وخربته، ومتثيله، بتوصـيات اللجنـة   ويسترشد فريق اخلرباء يف هيكله، وأساليب وطرائ
عــن التوصــيات  )٢٠٠٤( ١٥٤٠الــواردة يف تقريــر جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار   

 ،املتعلقة باللجنة وفريق اخلـرباء مـن حيـث اهليكـل وأسـاليب العمـل وطرائقـه واخلـربة والتمثيـل         
ويرد التشكيل احلـايل لفريـق   املرفق).  ،S/2011/819(انظر  ٢٠١٢كانون الثاين/يناير  ٥املؤرخ 

  اخلرباء يف املرفق األول.
يف حـني يتـوىل موظـف شـؤون      ،ويدعم اللجنـة كـذلك مكتـب شـؤون نـزع السـالح        - ٧

ــدم مــن إدارة الشــؤون ا   ــدعم مــن مــوظفني آخــرين مــن تلــك اإلدارة،     سياســية أق لسياســية، ب
  مواصلة أداء مهام أمني اللجنة.  

جلســـة  ١٥جلســـة رمسيـــة و  ٣٣، عقـــدت اللجنـــة ٢٠١١نيســـان/أبريل  ٢٥ومنـــذ   - ٨
رمسية، فضال عن عدد من املشاورات غري الرمسية. وتعقـد اجتماعـات اللجنـة علـى أسـاس       غري

ن منسـقي األفرقـة العاملـة باللجنـة بشـأن مـا يلـي:        منتظم، واشتملت علـى إحاطـات مقدمـة مـ    
الرصد والتنفيذ على الصعيد الوطين؛ (ب) املساعدة؛ (ج) التعاون مـع املنظمـات الدوليـة،     (أ)

لقاعــدة بشــأن تنظــيم ا )١٩٩٩( ١٢٦٧مبــا يف ذلــك جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال بــالقرار 
وجلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال  ،)١(وحركــة الطالبــان ومــا يــرتبط هبمــا مــن أفــراد وكيانــات

؛ (د) الشــفافية (جلنــة مكافحــة اإلرهــاب) بشــأن مكافحــة اإلرهــاب )٢٠٠١( ١٣٧٣بــالقرار 
الجتماعات العادية للجنـة التوجيـه املتعلـق بعمـل     والتواصل مع وسائط اإلعالم. ووفرت هذه ا

  اللجنة على النحو الذي أيده كل من األفرقة العاملة وفريق اخلرباء.
لعاملـــة األربعـــة التابعـــة للجنـــة  وخـــالل الفتـــرة قيـــد االســـتعراض، عقـــدت األفرقـــة ا   - ٩
ســـاعدة، القـــرارات، وتقـــدمي امل جلســـة عاديـــة للنظـــر يف خمتلـــف املســـائل املتصـــلة بتنفيـــذ ٥٢

__________ 

 ١٩٨٩و  )١٩٩٩( ١٢٦٧اللجنـة العاملـة مبوجـب القـرارات     ”لجنة لتصبح ، أعيدت تسمية ال٢٠١٥يف عام   )١(  
ــراق و بشــأن تنظــيم ا  )٢٠١٥( ٢٢٥٣و  )٢٠١١( ــة اإلســالمية يف الع الشــام (داعــش) وتنظــيم القاعــدة   لدول

 .“يرتبط هبما من أفراد ومجاعات ومؤسسات وكيانات وما
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والتعاون، والشفافية. وعملت األفرقة العاملة على حتسني ودعم خمتلـف األنشـطة الـيت تضـطلع     
  هبا اللجنة. وترد تفاصيل األنشطة اليت تضطلع هبا خمتلف األفرقة يف املرفق الثاين.

ــايو  ١٦ويف   - ١٠ ــاين/نوفمرب  ١٤، و ٢٠١١أيار/مـ ــرين الثـ ــايو  ١٠، و ٢٠١١تشـ أيار/مـ
تشـــــرين  ٢٧، و ٢٠١٣أيار/مـــــايو  ١٠، و ٢٠١٢رين الثـــــاين/نوفمرب تشـــــ ١٤، و ٢٠١٢

، واصــل رئــيس ٢٠١٥حزيران/يونيـه   ١٦و  ،٢٠١٤أيار/مــايو  ٢٨و  ،٢٠١٣الثـاين/نوفمرب  
 ١٩٨٩و  )١٩٩٩( ١٢٦٧اللجنـــة، إىل جانـــب رؤســـاء اللجـــان املنشـــأة عمـــال بـــالقرارات  

، تقـدمي إحاطـات إىل جملـس    )٢٠٠١( ١٣٧٣ اللجنة املنشأة عمال بـالقرار  وكذلك )٢٠١١(
بوالياهتـا، فضـال   األمن يف جلسات مفتوحة بشأن التقدم الذي أحرزته اللجان املعنية يف الوفـاء  

، قـدم رئـيس اللجنـة إحاطـة     ٢٠١٤تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٤ويف ها. عن التعاون اجلـاري بينـ  
  .  )٢٠٠٤( ١٥٤٠إىل اجمللس عن التقدم احملرز يف تنفيذ القرار 

حاطة مفتوحـة للـدول األعضـاء    ، عقدت اللجنة جلسة إ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٨ويف   - ١١
ــذكرى الســنوية العاشــرة ســنة الختــاذ         ــة يف ســياق ال ــام ملنظمــة اجلمــارك العاملي مــع األمــني الع

  .  )٢٠٠٤( ١٥٤٠  القرار
 صــــون الســــالم واألمــــن”، يف إطــــار البنــــد املعنــــون ٢٠١٢نيســــان/أبريل  ١٩ويف   - ١٢
ــ ــايو  ٧، ويف “دولينيال ــون  ٢٠١٤أيار/م ــد املعن ــدمار   ”، يف إطــار البن عــدم انتشــار أســلحة ال

 )٢٠٠٤( ١٥٤٠، أدىل رئيس جملس األمن ببيـانني باسـم اجمللـس ذوي صـلة بـالقرار      “الشامل
  . )، على التوايلS/PRST/2014/7و  S/PRST/2012/14(انظر 
، اعتمـــدت اللجنـــة برنـــاجمي العمـــل )٢٠١١( ١٩٧٧مـــن القـــرار  ٤ووفقـــا للفقـــرة   - ١٣

 حزيـــران/ ١اديـــة عشـــرة والثانيـــة عشـــرة الـــيت تغطـــي الفتـــرات مـــن   لـــدوراهتا العاشـــرة واحل
ــه ــن ٢٠١٢أيار/مــــايو  ٣١إىل  ٢٠١١ يونيــ  أيــــار/ ٣١إىل  ٢٠١٢حزيران/يونيــــه  ١؛ ومــ
، علـى التـوايل. ويغطـي    ٢٠١٤أيار/مايو  ٣١إىل  ٢٠١٣حزيران/يونيه  ١، ومن ٢٠١٣ مايو

 كـانون الثـاين/   ٣١إىل  ٢٠١٤ حزيران/يونيـه  ١برنامج عمل اللجنة الثالـث عشـر الفتـرة مـن     
؛ وبعد ذلك، اعتمدت اللجنة برنامج عملها الذي يغطـي أساسـا السـنة التقومييـة.     ٢٠١٥يناير 

 ٢٠١٥شـباط/فرباير   ١ويغطي برناجما عمل اللجنة الرابـع عشـر واخلـامس عشـر الفتـرتني مـن       
ــاير   ٣١ إىل ــانون الثاين/ينـ ــن  ٢٠١٦كـ ــباط/فرباير  ١ومـ ــانون ا ٣١إىل  ٢٠١٦شـ ــاين/كـ  لثـ
  ، على التوايل.  ٢٠١٧  يناير
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، قـدمت اللجنـة إىل جملـس األمـن، يف     )٢٠٠٨( ١٨١٠مـن القـرار    ١٤ووفقا للفقرة   - ١٤
ــرار   ٢٠١١أيلول/ســبتمرب  ١٤ ــال للق ــرا عــن االمتث ــق إجنــاز   )٢٠٠٤( ١٥٤٠، تقري عــن طري

  ).S/2011/579(انظر  متطلباته
إىل جملـــس األمـــن ، قـــدمت اللجنـــة )٢٠١١( ١٩٧٧مـــن القـــرار  ٩ووفقـــا للفقـــرة   - ١٥

يت أعـدت مبسـاعدة فريـق اخلـرباء بشـأن التقـدم الـذي أحرزتـه الـدول          االستعراضات السنوية الـ 
كــل ســنة مــن الســنوات عــن  )٢٠٠٤( ١٥٤٠واألنشــطة األخــرى ذات الصــلة بتنفيــذ القــرار 

ــن ، S/2014/958، و S/2013/769و ، S/2012/963، و S/2012/79(انظــر  ٢٠١٥إىل  ٢٠١١ م
  .)S/2015/1052  و

  .  وترد الوثائق ذات الصلة بعمل اللجنة يف املرفق الثالث  - ١٦
    

  تنفيذالاالستعراض الشامل حلالة   - ثالثا   
، أقرت اللجنة طرائق عملها إلجراء االسـتعراض الشـامل   ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٨يف   - ١٧

 ٢٠١٦لعـام  ، اليت ينبغي وفقا هلا أن يكـون االسـتعراض الشـامل    ، الضميمة)S/2016/86(انظر 
ــواء. وينبغـــي أن يقـــوم علـــى حتليـــل لتنفيـــذ      ــرايف علـــى حـــد سـ ــترجاعي واستشـ ــابع اسـ ذا طـ

 ذلـــك ، يـــتم اعـــداده اســـتنادا إىل املعلومـــات املتاحـــة للجنـــة، مبـــا يف)٢٠٠٤( ١٥٤٠ القـــرار
املصــفوفات املعتمــدة واملــدخالت املقدمــة مــن الــدول األعضــاء ومــا يتصــل هبــا مــن منظمــات    

الشامل أن يعـاجل مسـألة   لالستعراض حكومية دولية ومنظمات إقليمية ودون إقليمية. ويتوخى 
تنفيــذ الــدول األعضــاء للقــرار، مــن خــالل حتديــد إجــراءات عمليــة ومناســبة يف هــذا الصــدد     

هبــا حتقيقــا هلــذا الغــرض، فضــال عــن حتليــل أداء اللجنــة يف مــا يتعلــق بتســيري   وتقــدمي توصــيات 
  مهامها والتوصية بأي تغيريات تراها ضرورية يف هذا الصدد.  

ــهج مواضــيعي  االســتعراض األخــذ يف واعتمــد   - ١٨ ــة  الشــامل بن يســتند إىل أعمــال األفرق
  العاملة للجنة، واليت تشمل التركيز على العناصر التالية:

ــة تنفيــذ القــرار مــن جانــب الــدول األعضــاء، مبــا يف ذلــك حتديــد       أ)(   حتليــل حال
اجتاهات التنفيذ الرئيسية، مبا يشمل حتديد الثغرات يف التنفيذ، مع حتديد األسباب وراء ذلـك،  

  بالقدر املمكن عمليا؛
حتديد أوجه القصـور يف النظـام احلـايل جلمـع البيانـات وختزينـها واسـترجاعها          (ب)  
وحتليلها، مبا يف ذلك يف تقدمي الدول للتقارير وتقاسم املمارسـات الفعالـة، والتوصـية     وعرضها
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ــها،        ــات واســتكماهلا واســترجاعها وعرضــها وحتليل ــى حفــظ البيان ــدرات عل ــز الق بطــرق تعزي
  ذلك حتديد البيانات األساسية الالزمة لتقييم التنفيذ؛  يف  مبا

اعالت املباشـرة مـع الـدول، والتوصـية     االستفادة مـن اخلـربة املسـتقاة مـن التفـ       (ج)  
  باعتماد طرق مالئمة لتكثيف وتعزيز هذه التفاعالت.

آليـــة املســاعدة اخلاصـــة بـــالقرار  االســتفادة مـــن اخلـــربة املكتســبة يف تشـــغيل     (د)  
بــني طلبــات املســاعدة والعــروض املقدمــة،  “املواءمــة”وحتليــل دور اللجنــة يف تيســري  ،١٥٤٠

  ت من أجل التعجيل بإيصال املساعدة؛والتوصية بإدخال حتسينا
التماس السبل لدعم الدول يف فهم آليـة املسـاعدة علـى حنـو أفضـل مـن أجـل          )ـ(ه  

حتديد االحتياجات واألولويات، وجتهيز طلبات مساعدة حسـنة اإلعـداد، وتعزيـز التعـاون مـع      
  ليمي؛اجلهات اليت حيتمل أن تقدم املساعدة على أساس فردي أو، رمبا، على أساس إق

ــة ودون       (و)   ــات اإلقليميـ ــة واملنظمـ ــراف الدوليـ ــع األطـ ــة مـ ــاون اللجنـ ــل تعـ حتليـ
اإلقليمية، والتماس سبل أفضل لتعزيز تعاون اللجنة مع املنظمـات الدوليـة أو االقليميـة أو دون    

  اإلقليمية أو هيئات األمم املتحدة األخرى ذات العالقة املباشرة؛
أن تـدعم  االقليميـة  للمنظمات اإلقليمية ودون حتديد أساليب أفضل ميكن هبا   (ز)  

إبالغ اللجنـة وهتيئـة الفـرص أمامهـا للتفاعـل       وتشجيعاخلاصة جبهات االتصال، بناء الشبكات 
  املباشر مع الدول األعضاء؛

دراسة اخلربة الـيت اكتسـبتها اللجنـة يف جمـال توعيـة الـدول األعضـاء واجملتمـع           (ح)  
  كادميية، والصناعة، والرابطات املهنية، والربملانيني؛املدين، مبا يف ذلك األوساط األ

التوصـــية بأفضـــل الســـبل لتحســـني هـــذه القطاعـــات بســـبل تشـــمل إصـــدار     (ط)  
املنشـورات واالســتعانة بالوســائل االلكترونيــة، حسـب االقتضــاء، واســتخدام وســائل التواصــل   

  ؛حسب االقتضاء، اجملتمع املدين تشملشبكة  االجتماعي وإقامة
ــة        (ي)   ــدعم اللجن ــة املســتخدمة ل ــهيكل احلــايل واألســاليب احلالي إجــراء دراســة لل

يف تنفيذ املهام املنوطة هبا، والتوصية بأي حتسينات يلـزم إدخاهلـا    ١٥٤٠املنشأة مبوجب القرار 
  نتيجة ملا يتم القيام به من حتليالت.

ــررة، بإشــراك الــ       - ١٩ ــة املق ــا جلــدول ملناســبات التوعي ــة، وفق دول األعضــاء وقامــت اللجن
واملنظمات الدولية واإلقليميـة ودون اإلقليميـة ومنظمـات اجملتمـع املـدين يف إعـداد االسـتعراض        
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 حزيــران/ ١٦الشــامل. واشــتملت هــذه املناســبات علــى تقــدمي إحاطــات إىل جملــس األمــن يف  
ــه  ــة يف        ٢٠١٥يوني ــيس اللجن ــا رئ ــد مناقشــة أجراه ــة االســتعراض الشــامل؛ وعق بشــأن عملي
مع املشتركني يف مـؤمتر األطـراف يف معاهـدة عـدم انتشـار األسـلحة        ٢٠١٥ /أبريلنيسان ٢٨

 ٢٠١٥أيار/مـايو   ٢٢نيسـان/أبريل إىل   ٢٧، املعقود يف الفترة مـن  النووية الستعراض املعاهدة
يف كيــب تــاون، جبنــوب    ٢٠١٥أيار/مــايو  ٢٩و  ٢٨وعقــد اجتمــاع يــومي    يف نيويــورك؛

ين أسهموا يف دعم أعمال اللجنة؛ واحللقـة الدراسـية الـيت عقـدهتا     للخرباء السابقني الذ ،أفريقيا
ــة يف  ــو ٢٠١٦شــباط/فرباير  ٢٩اللجن ــدات االنتشــار؛    ريف نيوي ــتغري لتهدي ك بشــأن الطــابع امل

إضافة إىل اجتماع غـري رمسـي للجنـة مـع املنظمـات الدوليـة ذات الصـلة وجلـان األمـم املتحـدة           
؛ واملشــاركة يف ٢٠١٦آذار/مــارس  ٢٩نيويــورك يف  األخــرى ذات الصــلة وأفرقــة التمثيــل يف 

ــومي      ــا يـ ــد يف أديـــس أبابـ ــي عقـ ــاد األفريقـ ــؤمتر لالحتـ ــان/أبريل  ٧و  ٦مـ ــول  ٢٠١٦نيسـ حـ
فضـال عـن حـوار بدأتـه اللجنـة مـع       ؛ ١٥٤٠االستعراض وتقدمي املسـاعدة بشـأن تنفيـذ القـرار     

  ، يف نيويورك.٢٠١٦نيسان/أبريل  ١٢و  ١١األوساط األكادميية واجملتمع املدين يومي 
لغــرض  ، عقــدت اللجنــة اجتماعــا خاصــا يف مدريــد٢٠١٦أيار/مــايو  ١٣و  ١٢ويف   - ٢٠

إجراء مناقشة تطلعيـة غـري رمسيـة بشـأن أفضـل السـبل الـيت مـن شـأهنا التنفيـذ الكامـل والفعـال             
ــرار  ــى  )٢٠٠٤( ١٥٤٠للق ــ أســاسعل املي يف ســياق االســتعراض الشــامل. وشــاركت يف   ع

  االجتماع أيضا املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة.
وعقدت اللجنة مشاورات رمسية مفتوحة بشأن االسـتعراض الشـامل لتنفيـذ القـرار يف       - ٢١
. وأتاحـت املشـاورات املفتوحـة للـدول     ٢٠١٦حزيران/يونيـه   ٢٢إىل  ٢٠يف الفتـرة مـن   قر امل

، والتوصـية بأفكـار   )٢٠٠٤( ١٥٤٠ضاء فرصة إلعالم اللجنة بآرائها بشأن تنفيـذ القـرار   األع
عملية لتحسـني هـذه العمليـة. ودعـي أيضـا للمشـاركة يف تلـك املشـاورات املنظمـات الدوليـة           

  ركني من اجملتمع املدين.واإلقليمية ذات الصلة، فضال عن العديد من املشا
وإبان التحضري هلذه املشاورات، عممت اللجنة ورقة معلومات أساسية بشـأن النتـائج     - ٢٢

اإلرشادية لتحليل مصفوفات اللجنة، مبا يف ذلـك اسـتعراض مـوجز لتـدابري املسـاعدة والتعـاون       
الل املشـاورات،  والتوعية والشفافية اليت مت االضطالع هبا خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض. وخـ     

مــن  ١٤مــن املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة و  ١٩و ، دولــة عضــوا ٥٩رمسيــة  أدىل مبــداخالت
املشاركني من منظمات اجملتمع املدين، مبا يف ذلك أوساط الصناعة واألكـادمييني. وتكلـم أمـام    

ارجيـة  كل من األمني العام لألمم املتحدة، ورئـيس اجلمعيـة العامـة، ونائـب وزيـر خ     االجتماع 
  إسبانيا وكذلك املمثل السامي لشؤون نزع السالح.  



S/2016/1038

 

10/123 16-21668 
 

مـن خمتلـف الكيانـات أثنـاء عمليـة       ١١١اقتراحـا مـن    ٢٥٩ ما جمموعهوتلقت اللجنة   - ٢٣
ويتضـمن موقـع اللجنـة حمضـرا مـوجزا عـن مشـاورات حزيران/يونيـه، إضـافة إىل          . االستعراض

ــاركون واالقتراحــــــــات الــــــــيت   ــا املشــــــ ــدوها.  البيانــــــــات الــــــــيت أدىل هبــــــ ــر أبــــــ (انظــــــ
www.un.org/en/sc/1540/comprehensive-review/2016.shtml.(   والحــظ املشــاركون التقــدم

، وأثنـوا علـى العمليـة الشـاملة والشـفافة الـيت اعتمـدهتا        )٢٠٠٤( ١٥٤٠احملرز يف تنفيذ القرار 
راض الشــامل. وســلط املشــاركون الضــوء أيضــا علــى قيمــة أن تأخــذ  اللجنــة يف إجــراء االســتع

اللجنــة بنــهج تعــاوين يف حوارهــا وتعاوهنــا مــع الــدول األعضــاء واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة 
والقطاعات ذات الصلة يف اجملتمع املدين اليت ميكـن تعزيزهـا. وسـلط املشـاركون الضـوء أيضـا       

لرغم من أن اللجنـة حوارهـا وتعاوهنـا مـع الـدول األعضـاء       على قيمة النهج التعاوين اليت على ا
واملنظمات الدولية واإلقليميـة فضـال عـن القطاعـات ذات الصـلة يف اجملتمـع املـدين، الـيت ميكـن          

وطرحت مقترحـات لتعزيـز تنفيـذ القـرار، مبـا يف ذلـك إبـراز جـدوى         أفكار تعزيزها. وقدمت 
ــتظم     ــة؛ والتحــديث املن ــارير إىل اللجن ــدمي تق ــة    تق ــني اللجن للمصــفوفات؛ واالتصــال املباشــر ب

والــدور الرئيســي للمســاعدة وضــرورة  ؛ والــدول األعضــاء؛ وتعزيــز قــدرات جهــات االتصــال 
حتسينها، مبا يف ذلك تقدمي طلبات املساعدة املفصـلة؛ وزيـادة التعـاون والتنسـيق مـع املنظمـات       

  ادرات التوعية.  وإيالء األمهية للشفافية ومب ؛الدولية واإلقليمية ذات الصلة
قيـام اللجنـة بوضـع اسـتنتاجاهتا وتوصـياهتا اخلاصـة باالسـتعراض الشـامل،          ويف غضون  - ٢٤

  األفكار اليت قدمت واملقترحات اليت أبديت خالل املشاورات. تدارستفإهنا 
    

  تنفيذال  –رابعا   
منـــذ االســـتعراض الشـــامل  )٢٠٠٤( ١٥٤٠لقـــد مت إحـــراز تقـــدم يف تنفيـــذ القـــرار   - ٢٥

. ومع ذلـك، فـإن معـدل التقـدم احملـرز يؤكـد علـى حقيقـة أن إجنـاز اهلـدف املتمثـل يف            السابق
التنفيذ الكامل للقرار هو مبثابـة مهمـة طويلـة األجـل وتتطلـب جهـودا متواصـلة علـى كـل مـن           

يضــا الــدعم املســتمر واملكثــف مــن جانــب   الصــعيد الــدويل واإلقليمــي والــوطين. وســتتطلب أ 
اخلاصـة  االتصـال الوطنيـة    جهاتاللجنة وفريق اخلرباء، مبا يف ذلك من خالل العمل مع شبكة 

، وبالتعــاون الوثيــق معهــا. وســيلزم أيضــا تقــدمي الــدعم املســتمر مــن  )٢٠٠٤( ١٥٤٠ بــالقرار
لعناصر األخـرى التابعـة لألمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة         جانب ا

  وغريها من الترتيبات.  
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ــرار       - ٢٦ ــذ الق ــة إىل تنفي ــدابريها الرامي ــدول مــن ت ، )٢٠٠٤( ١٥٤٠وقــد زادت معظــم ال
إجــراءات قانونيــة حلظــر أنشــطة اجلهــات الفاعلــة مــن غــري الــدول   وخباصــة فيمــا يتعلــق باختــاذ  

املتصلة باألسلحة النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة ووسـائل إيصـاهلا. وعلـى الـرغم مـن إحـراز          
ــة صــادراهتا،          ــها ومراقب ــك األســلحة وتأمين ــدابري حصــر تل ــى صــعيد ت ــدم أيضــا عل بعــض التق

رية، بالنسبة للعديد من الدول، لسد الثغـرات يف  الواضح أنه ال يزال يتعّين بذل جهود كب فمن
  هذه اجملاالت.  

ــالقرار     - ٢٧ ــادات يف األنشــطة املتصــلة ب ــاك زي ــارير  يف ، و)٢٠٠٤( ١٥٤٠وهن تقــدمي التق
الوطنيــة األوىل وكــذلك التقــارير اإلضــافية. وزاد أيضــا عــدد الزيــارات الــيت قامــت هبــا اللجنــة  

وبلـغ عـدد خطـط عمـل التنفيـذ      بـالقرار.  صال اخلاصـة  االت جهاتاليت أبلغت هبا  واالشعارات
  خطة.   ٢٥الوطنية الطوعية املقدمة حبلول هناية الفترة املشمولة باالستعراض 

 ١٥٤٠وتالحظ اللجنة أن إحدى الوسائل اهلامة لقياس التقدم احملرز يف تنفيـذ القـرار     - ٢٨
هــي مــن خــالل التــدابري املســجلة يف مصــفوفات القــرار. ويتــبني مــن خــالل تقريــب   )٢٠٠٤(

يف املائــة يف العــدد اإلمجــايل للتــدابري   ٧النســب املئويــة أنــه حــدثت زيــادة عامــة مطلقــة بنســبة   
باملقارنـة مـع تلـك     ١٩٣بالنسبة جلميع الدول األعضـاء البـالغ عـددها     ٢٠١٦املسجلة يف عام 
التـدابري   مـن  ٦٤ ٠٦٧ويف هذا الصدد، فإنه من أصل مـا جمموعـه    .)٢(٢٠١١املسجلة يف عام 

 ٤٨بنسـبة   (أي ٣٠ ٦٣٢بلـغ   ٢٠١٦املمكنة، فإن عدد التدابري املسجلة يف مصـفوفات عـام   
نـة لكـل فئـة    هذا اجملمـوع اإلمجـايل، سـجلت النسـبة املئويـة للتـدابري املمك      ومن أصل يف املائة). 

يف املائـة لألســلحة   ٥٠يف املائـة لألســلحة النوويـة، و    ٥١يـة:  ب التالمـن فئـات األسـلحة النســ   
يف املائــة لألســلحة البيولوجيــة. وعلــى أســاس إقليمــي، فقــد ســجلت أفريقيــا   ٤٢الكيميائيــة و 

ــا نســبة   ــة البحــر        ٢٨عموم ــة ومنطق ــا الالتيني ــة، وأمريك ــدابري املمكن ــوع الت ــن جمم ــة م يف املائ
يف املائــة،  ٨٠يف املائــة، وأوروبــا الشــرقية  ٤١اهلــادئ  يف املائــة، وآســيا واحملــيط ٣٩الكــارييب 

يف املائة. وأظهرت أفريقيا وأوروبـا الشـرقية أعلـى الزيـادات      ٨٥وأوروبا الغربية ودول أخرى 
  .٢٠١١يف املائة باملقارنة مع عام  ١٠بنسبة 

__________ 

) مـن حقـول بيانـات املصـفوفات     ٢٠١١يف عـام   ٣٣٠( ٣٣٢تستند املعلومات الـيت مجعتـها اللجنـة إىل حتليـل       )٢(  
ــالفقرات   ــرا  ٣و  ٢املتعلقــة ب ، وتســتبعد احلقــول احملــددة  )٢٠٠٤( ١٥٤٠ر (أ) و (ب) و (ج) و (د) مــن الق

تدابري أخرى ”، و “تدابري أخرى تتعلق باحملاسبة”، وكذلك احلقول املصنفة بوصفها “تدابري أخرى”بوصفها 
يف إضافة حقل بيانـات   ٢٠١٦ و ٢٠١١. ويتمثل الفرق بني حقول بيانات املصفوفات لعامي “تتعلق بالتأمني

توجيهات تكميلية بشأن استرياد وتصـدير املصـادر املشـعة مـن مدونـة قواعـد السـلوك املتعلقـة بسـالمة          ”بشأن 
 ، على النحو الذي وافقت عليه اللجنة.٢٠١٣إىل املصفوفة مع تنقيحها يف عام  “املصادر املشعة وأمنها
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مـع تعزيـز   أن الزيادة يف التـدابري املسـجلة بالنسـبة ألفريقيـا تتفـق       أيضاوتالحظ اللجنة   - ٢٩
املشاركة املوضوعية للجنة مع الدول األفريقيـة واملنظمـات ذات الصـلة، وال سـيما مـع االحتـاد       

ــودة        ــؤمتر االحتــاد األفريقــي، املعق ــة العشــرين مل ــدورة العادي ــذي اختــذ يف ال ــومياألفريقــي، ال  ي
الـذي طلـب   ، )Assembly/AU/Dec.472 (XX)(قـرار  ال، ٢٠١٣كانون الثاين/يناير  ٢٨ و ٢٧

  يف أفريقيا. )٢٠٠٤( ١٥٤٠تنفيذ القرار فيه زيادة تعزيز وحتسني 
الـيت سـجلتها الـدول املشـاركة يف منظمـة      العـدد الكـبري للتـدابري    وتالحظ اللجنة أيضا   - ٣٠

يف املائـة مـن    ٧٨، حيث بلغت )٢٠٠٤( ١٥٤٠األمن والتعاون يف أوروبا بشأن تنفيذ القرار 
ــادة منــذ عــام     ــدابري املســجلة، وكــذلك متوســط الزي ــالغ  ٢٠١١إمجــايل الت ــة يف  ١٢الب يف املائ

ويف اإلعــالن الصــادر عــن اجمللــس الــوزاري للمنظمــة بشــأن عــدم االنتشــار،    . التــدابري عمومــاً
 ١٥٤٠الـدول املشـاركة يف املنظمـة بتيسـري تنفيـذ القـرار       لـزم اإلعـالن   ، أ٢٠٠٩والصادر عام 

ــم  ال. وكلــف )٢٠٠٤( ــوزاري رق ــرار ال ــرار     ٨/١١ق ــذ الق بشــأن دور املنظمــة يف تيســري تنفي
حتديـد   يواصـل ” أنبـ  منتـدى التعـاون األمـين   جمللس األمن التابع لألمم املتحدة، كلـف   ١٥٤٠

ــد احلاجــة وحســب االقتضــاء، مــن أجــل        ــة مــن مســامهة املنظمــة، وتعزيزهــا، عن أشــكال معين
ــذ        ــها، يف مواصــلة تنفي ــى طلب ــاء عل ــدول املشــاركة، بن ــرار المســاعدة ال ، )٢٠٠٤( ١٥٤٠ق

، هبـدف تكملـة   )٢٠٠٤( ١٥٤٠املنشـأة عمـال بـالقرار    التنسيق الوثيق مع جلنة جملـس األمـن   ب
، ازداد طلــب أغلبيــة الــدول املشــاركة يف املنظمــة علــى أنشــطة ٢٠١١. ومنــذ عــام “جهودهــا

  .  اودعمها النشط هل )٢٠٠٤( ١٥٤٠املنظمة يف تيسري التنفيذ اإلقليمي للقرار 
 )٢٠٠٤( ١٥٤٠دعمــت املنظمــات اإلقليميــة األخــرى عمليــة تعزيــز تنفيــذ القــرار    و  - ٣١

عقـدها  بطرق خمتلفة. وترد يف املرفق العشرين األنشطة اليت تشمل املنظمات اإلقليميـة أو الـيت ت  
واالحتــاد  ،واجلماعــة الكاريبيــة  ،وتشــمل رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا      ،تلــك املنظمــات 

ومنظمــة الــدول  ،وجامعــة الــدول العربيــة ،واهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة ،األورويب
ومنتدى جـزر احملـيط اهلـادئ. وإضـافة إىل ذلـك، عينـت اجلماعـة الكاريبيـة منسـقا           ،األمريكية
تعـيني منسـق    أيضـا  وتعتزم منظمـة الـدول األمريكيـة    ،)٢٠٠٤( ١٥٤٠ملسائل القرار خمصصا 

  .هلذا الغرض
 ٢٠١١يف عـــام أدىن وجتـــدر اإلشـــارة إىل أن الـــدول الـــيت ســـجلت معـــدالت تنفيـــذ    - ٣٢

 سجلت هوامش حتسني أقل. وبالنسـبة  الدول اليتمن حققت زيادات مطلقة أكرب يف املتوسط 
يف املائـة،   ١٢للدول اليت حققت معدالت أدىن، كان متوسط الزيادة املطلقـة أقـرب إىل نسـبة    
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يف املائة املسجلة بالنسبة جلميع الدول، والـيت بـدورها أكـرب مـن متوسـط       ٧أي أكرب من نسبة 
  .٢٠١١ام يف ع علىيف املائة للدول اليت حققت معدالت تنفيذ أ ٤يقارب 

 ٣و  ٢، ومن أصل حد أقصى ممكن من التدابري اليت تسـتهدفها الفقرتـان   ٢٠١١ويف عام   -  ٣٣
أو أقـل مـن هـذه     ١٥٠من فـرادى الـدول لـديها     ١٢٤تدبريا، كان هناك  ٣٣٠من املنطوق، وهو 

، تغـريت  ٢٠١٦  ويف عـام  من التـدابري.  ١٥٠من الدول ما يزيد على  ٦٨التدابري، بينما كان لدى 
مــن  ٣٣٢قــدره مــن أصــل حــد أقصــى ممكــن   ،علــى التــوايل ،دولــة ٨٣و  ١١٠ذه األرقــام إىل هــ

ــر مــن     ــذكر، رغــم أن تســع دول حققــت أكث ــدابري. وجــدير بال ــدابري املســجلة يف   ٣٠٠الت مــن الت
ــر مــن   ١٧، حققــت ٢٠١١  عــام ــة أكث ــدابري املســجلة يف عــام  ٣٠٠دول . وارتفــع ٢٠١٦  مــن الت

يف  ١٣٤مـن   ٢٠١٦يف عـام   ١٥٩يف ميـادين هـذه البيانـات إىل     متوسط عدد التـدابري لكـل دولـة   
وميثـل هـذا اجتاهـا إجيابيـا يف زيـادة عـدد التـدابري احملـددة          .)٣(٢٠٠٨يف عـام   ٩٣ومـن   ٢٠١١عام 

للدول يف تنفيذها للقرار. ويتضمن املرفق الرابع رمسا بيانيا بشأن العدد االمجايل حلقـول مصـفوفات   
  ,٢٠١٦ و ٢٠١١يف عامي مطبقة األعضاء تدابري  للدولفيها  كانالبيانات اليت 

ويتفــاقم خطــر انتشــار أســلحة الــدمار الشــامل علــى أيــدي اجلهــات الفاعلــة مــن غــري     - ٣٤
الدول بسبب أوجه التقدم السريع يف العلوم والتكنولوجيا والتجارة الدولية مبا ميكن أن يـؤدي  

  إىل إساءة استخدام أوجه التقدم تلك.  
 تأن تؤثر الطبيعة املتطورة لإلرهاب، وكـذلك أوجـه التقـدم السـريع يف جمـاال      وميكن  - ٣٥

تنفيـذ القـرار. وهـذا يتطلـب إيـالء اللجنـة       عمليـة  العلوم والتكنولوجيا والتجـارة الدوليـة، علـى    
  والدول األعضاء االهتمام املستمر لضمان التنفيذ الفعال لاللتزامات مبوجب القرار.

  
  وتصنيف املعلومات تقدمي التقارير  - ألف  

اليت أقرهتا اللجنة أساسـا مـن املعلومـات الـيت      ١٥٤٠القرار ستمد بيانات مصفوفات ُت  - ٣٦
، زودت ٢٠١٦نيســان/أبريل  ٢٤قدمتــها الــدول إىل اللجنــة يف شــكل تقــارير وطنيــة. ويف      

، والـيت تتضـمن درجـات متفاوتـة     ١٥٤٠دولة اللجنة بتقاريرهـا املقدمـة مبوجـب القـرار      ١٧٦
  التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ القرار.  بشأن املعلومات  من
 غري املقدمة لتقـارير بشـأن القـرار   ، اخنفض عدد الدول ٢٠١١نيسان/أبريل  ٣٠ومنذ   - ٣٧
دولـة مـن أفريقيـا،     ١٣، هناك غري املقدمة للتقاريردولة. ومن بني بقية الدول  ١٧ إىل ٢٥ من

__________ 

يف بعـض احلـاالت لتوضـيح الزيـادة يف عـدد التـدابري احملققـة علـى          ٢٠٠٨من عـام   اتصفوفاملتستخدم بيانات   )٣(  
 مدى فترة أطول من الزمن.
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ودولـة واحـدة مـن أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر        من منطقة آسيا واحمليط اهلـادئ،   دول ٣ و
ــدول     ــة إىل تشــجيع تقــدمي ال ــالغ عــددهاالكــارييب. وتتواصــل اجلهــود الرامي ــة أوىل  ١٧ الب دول

  وتيسري قيامها بذلك.   ١٥٤٠تقاريرها مبوجب القرار 
 والبــالغ عــددها ٢٠١٦نيســان/أبريل  ٢٤التقــارير الــيت قــدمت حبلــول  وفيمــا يتعلــق ب  - ٣٨
. ٢٠٠٨و  ٢٠٠٤يف املائـة)، بـني عـامي     ٧٧تقريـرا (  ٣٣١فقد قدم معظمها،  ،قريرات ٤٣٠

تقريـرا إضـافيا.    ١٩مل ُيقـدم سـوى    ٢٠١١نيسـان/أبريل   ٢٤حىت  ٢٠٠٩ويف الفترة من عام 
ــرة مــن   ــه   ٢٠١٦نيســان/أبريل  ٢٤حــىت  ٢٠١١نيســان/أبريل  ٢٥ويف الفت ــا جمموع ــدم م ، قُ

دولة سوى تقريـر أويل، وقـدمت    ٦٣مت تقارير، مل تقدم تقريرا. ومن بني الدول اليت قد ٨٠
ــرين، وقـــدمت   ٢٧ ــة تقريـ ــرين. ويتضـــمن املرفقـــان اخلـــامس    ٨٦دولـ ــة أكثـــر مـــن تقريـ دولـ

والســادس، علــى التــوايل، معلومــات عــن التقــارير املقدمــة مــن الــدول األعضــاء وكــذلك عــن    
  .غري املقدمة للتقاريرالدول 
ت على فريق اخلـرباء إجـراء   فرَض عمليةٌيثها، اتبعت ولدى استعراض املصفوفات وحتد  - ٣٩

النظر يف املصـفوفات الـيت   ب مث أتبع هذان التحديثان، ٢٠١٥و  ٢٠١٤هذا التحديث يف عامي 
ــك، أُ       ــوطين. وبعــد ذل ــذ ال ــة العامــل املعــين بالرصــد والتنفي ــق اللجن ــا فري رســل مشــروع  نقحه

أقــرت اللجنــة املصــفوفات، آخــذة يف  للتعليــق عليــه. واألعضــاء املصــفوفات رمسيــا إىل الــدول  
، مث جرى نشرها الحقا على املوقـع  األعضاء من الدولالواردة اعتبارها التعليقات ذات الصلة 

  .  ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٦ويف  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٢٣الشبكي للجنة يف 
ء يف وألغـراض تنقــيح املصـفوفات، اســتمدت بعــض التـدابري الــيت سـجلها فريــق اخلــربا      - ٤٠

املصــفوفات مــن التقــارير الوطنيــة. بيــد أن اخلــرباء اضــطروا إىل االعتمــاد بشــكل متزايــد علــى   
لتكـون يف   اتمعلومات حكومية رمسية مفتوحة املصـدر، وكـذلك معلومـات أتاحتـها احلكومـ     

  املنظمات احلكومية الدولية.  متناول 
اعتمــدهتا نني وأنظمــة مت إدخاهلــا إثــر قــوا بعــض التــدابري اجلديــدة   وجــرى تســجيل أن  - ٤١

. عـام ذلـك ال اللجنـة يف  أقرهتـا  مل تنعكس يف املصفوفات الـيت  و ٢٠١٠عام  األعضاء قبلالدول 
ــافة إىل ــام        وباإلضـ ــجلة يف عـ ــت مسـ ــيت كانـ ــدابري الـ ــض التـ ــد بعـ ــك، ال توجـ يف  ٢٠١٠ذلـ

نــة الراهاملصــفوفات املنقحــة. ولــذلك، ينبغــي النظــر يف التــدابري املســجلة بوصــفها متثــل احلالــة    
ــة   ــل    عضــو واملعلومــات املتاحــة يف دول ــة يف وقــت حمــدد. ويف بعــض احلــاالت، قــد ال متث معين

خـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض     العضـو  التدابري املسجلة متامـا مجيـع التـدابري الـيت اختـذهتا الدولـة       
  إشارة وثيقة إىل سجل تنفيذ الدولة.  مبثابة لتنفيذ القرار. وينبغي أن تعترب كل مصفوفة 
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مــن الفــوارق بــني الــدول   اومــع ذلــك، فــإن تســجيل التــدابري ال يأخــذ يف االعتبــار أيــ    - ٤٢
من قبيل القدرات الصناعية للدولة أو طبيعة صناعتها أو الظروف اإلقليمية أو دورهـا  األعضاء 

أفضـل   يف سلسلة اإلمداد العاملية. ولذلك، قد يكون من املفيد القيام بذلك بطريقة تتـيح متثـيالً  
  تنفيذ الدول للقرار.  حلالة 
، )٢٠٠٤( ١٥٤٠التزاماهتـا مبوجـب القـرار    األعضـاء  وعند حتليل كيفية تنفيذ الـدول    - ٤٣

فالعديـد مـن   االقتصـادية والصـناعية.    امن املهم أن يوضع يف االعتبار أن هنـاك تباينـا يف قـدراهت   
  .  حيازهتا أو تعتزمحتوز مواد نووية ل املثال، ال سبيالدول، على 

ــثري و  - ٤٤ ــداعيات (د)  ٣(ج) و  ٣الفقرتــان ت ــك جزئيــا ألن     ت ــدا، ويعــزى ذل أكثــر تعقي
غــري املشــروع يف املــواد    لإلجتــاراجلهــات مــن غــري الــدول قــد تســتخدم أي دولــة كطريــق        

ها العــابر أو إعــادة  تصــديرها أو مرورهــا العــابر أو شــحن   لالصــلة ألغــراض حمظــورة أو    ذات
ــبة     ــا مـــن اســـتغالل الـــدول دون وجـــود تـــدابري تشـــريعية مناسـ تصـــديرها. ومـــن املهـــم منعهـ

  مآرهبا.  لتحقيق
فـي املنـاطق اخلاليـة مـن     فسـبيل املثـال،    وعلىومع ذلك، قد يكون التمييز أمرا مفيدا.   - ٤٥

مـن  يف األسـلحة النوويـة،    املواد النووية، وال سيما املواد النووية اليت ميكن اسـتخدامها مباشـرة  
دراســة مــا إذا كــان هنــاك متييــز هــادف وموضــوعي بــني الــدول فيمــا يتعلــق بتنفيــذ   الضــروري

  جتار غري املشروع.(ج) بشأن اإل ٣االلتزام الوارد يف الفقرة 
(د) هي نفسها بالنسبة جلميـع الـدول،    ٣(ج) و  ٣وااللتزامات املترتبة على الفقرتني   - ٤٦

  فات فيما بني الدول فيما يتعلق بقدرهتا على صنع مواد معينة وتصديرها.  ولكن هناك اختال
وإضافة إىل ذلك، ال ترتبط القدرات الصـناعية بالضـرورة مبشـاركة الـدول يف سلسـلة        - ٤٧

العاملية، على سبيل املثـال، عـن طريـق الشـحن العـابر أو إعـادة التصـدير. وهـذا يصـب          اإلمداد 
قـوائم رقابـة وطنيـة    يف إطـار  ب وفعـال ملراقبـة التصـدير وإنفـاذه     يف مصلحة اعتماد نظـام مناسـ  

مناسبة ستساعد، إذا كانت متسقة مع املعاهـدات والترتيبـات املتعـددة األطـراف ذات الصـلة،      
جتـار  على كفالة عدم حصول اجلهات من غري الدول على املواد واملعدات والتكنولوجيـا أو اإل 

  ز هذه الضوابط يف أماكن أخرى.  هبا أو التوسط بشأهنا عن طريق جتاو
غــري أنــه ميكــن تطبيــق بعــض التمــايز علــى اســتعراض كيفيــة تنفيــذ الــدول االلتزامــات     - ٤٨

الشـحن  ولتصـدير  لضـوابط وطنيـة فعالـة مالئمـة     ”(د) مـن أجـل وضـع     ٣الفقـرة  املترتبة على 
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ختالفـات الرئيسـية   واإلبقاء عليها مبـا يأخـذ بعـني االعتبـار اال     “العابر على [املواد ذات الصلة]
  بني الدول فيما يتعلق بقدرهتا على صنع املواد ذات الصلة وتصديرها.

يف حتديـد  ، والتمايز يف تقدمي مساعدة إىل الدول تالئم ظروفهـا  فقد يفيد هذاوأخريا،   - ٤٩
  األولويات يف اجملاالت اليت ينبغي تقدمي املساعدة فيها.  

  
  )٢٠٠٤( ١٥٤٠من منطوق القرار  ١ة الفقرلى املترتبة عتنفيذ االلتزامات   - باء  

متتنـع مجيـع   ”، أن )٢٠٠٤( ١٥٤٠القرار منطوق من  ١يف الفقرة قرر جملس األمن،   - ٥٠
ــدول عــن تقــدمي أي شــكل مــن أشــكال     ــدعم للجهــات  ال ــدول ال ــة لل ــيت حتــاول   غــري التابع ال

هـذه األسـلحة    احتيـاز استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجيـة ووسـائل إيصـاهلا، أو    
. واســتنادا إىل البيانــات “والوســائل أو صــنعها أو امتالكهــا أو نقلــها أو حتويلــها أو اســتعماهلا 

ن صــراحة عــن التزامهــا بعــدم تقــدمي  دولــة اآل ١٣٩املســتقاة مــن مصــفوفات اللجنــة، أعربــت  
  .٢٠١١دولة يف عام  ١٢٩الدعم إىل اجلهات من غري الدول هلذه األنشطة، باملقارنة مع 

، دعـــا جملـــس األمـــن الـــدول إىل تعزيـــز )٢٠٠٤( ١٥٤٠مـــن القـــرار  ٨يف الفقـــرة و  - ٥١
معاهدات املتعددة األطراف اليت دخلت أطرافا فيها وهتـدف إىل منـع انتشـار    االعتماد العاملي لل

  األسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيميائية، وتنفيذ تلك املعاهدات تنفيذا كامال.
ر أي مـن  أال يفسَّـ ، )٢٠٠٤( ١٥٤٠من القرار  ٥يف الفقرة  ،وقرر جملس األمن أيضا  - ٥٢

االلتزامات املنصوص عليها يف القـرار مبـا يتعـارض مـع حقـوق والتزامـات الـدول األطـراف يف         
معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية، واتفاقيـة حظـر اسـتحداث وإنتـاج وتكـديس واسـتخدام       

يس األســلحة الكيميائيــة وتــدمري تلــك األســلحة، واتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكــد         
(قــرار اجلمعيــة العامــة  األســلحة البكتريولوجيــة (البيولوجيــة) والســمية وتــدمري تلــك األســلحة 

ــة       ))٢٦-(د ٢٨/٢٦ ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــري مســؤوليات الوكال ــا يغ ــا، أو مب ــا يغريه ، أو مب
  منظمة حظر األسلحة الكيميائية.  أو
، أصبحت مجيع الدول األعضاء تقريبـا أطرافـا يف صـك    ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٢٤ ويف  - ٥٣

. وتعكـس كـل   )٢٠٠٤( ١٥٤٠دويل أو متعدد األطراف على األقل ذي صلة بـالقرار  واحد 
  ملبني يف املرفق السابع.، على النحو ا٢٠١١هذه الصكوك زيادةً يف الدول املنضمة منذ عام 
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  )٢٠٠٤( ١٥٤٠من منطوق القرار  ٢ة الفقراملترتبة على تنفيذ االلتزامات   - جيم  
تقــوم الــدول باعتمــاد وإنفــاذ   ، يلــزم أن)٢٠٠٤( ١٥٤٠مــن القــرار  ٢وفقــا للفقــرة   - ٥٤

كيميائيـة  النوويـة أو  السـلحة  األقوانني فعالة مناسبة حتظر على أي جهة غري تابعـة لدولـة صـنع    
أو امتالكهـا أو تطويرهـا   هـذه األسـلحة أو الوسـائل     بيولوجية ووسائل إيصاهلا، أو احتيازالأو 

اط يف األنشــطة اآلنفــة الــذكر  أو نقلــها أو حتويلــها أو اســتعماهلا. كمــا حتظــر حمــاوالت االخنــر  
  الضلوع كشريك فيها أو املساعدة على القيام هبا أو متويلها.    أو
الدســاتري الــيت جتعــل     مــن بينــها  بطــرق خمتلفــة  هــذه ونفــذت الــدول تــدابري احلظــر      - ٥٥

 ؛ة اجلنائيـ نيانوااللتزامات الـواردة يف املعاهـدات الدوليـة نافـذة تلقائيـا يف القـوانني احملليـة؛ والقـ        
وتشريعات حمددة لتنفيذ تدابري التنفيذ الوطنيـة املسـتمدة مـن اتفاقيـات مـن قبيـل معاهـدة عـدم         

سـنت  وواتفاقيـة األسـلحة البيولوجيـة.     ،واتفاقيـة األسـلحة الكيميائيـة    ،انتشار األسلحة النووية
، الدول أيضا تشريعات لتنفيـذ الصـكوك القانونيـة الدوليـة ذات الصـلة ملنـع األعمـال اإلرهابيـة        

الدوليـة  تفاقيـة  االو ،يف ذلك، على سبيل املثال، اتفاقية احلماية املادية للمواد واملرافق النووية مبا
الدوليـة  تفاقيـة  الوا ، املرفـق)، ٥٢/١٦٤(قرار اجلمعية العامـة   قمع اهلجمات اإلرهابية بالقنابلل
. وتـبني عنـد حتليـل املصـفوفات     ، املرفـق) ٥٤/١٠٩(قرار اجلمعية العامـة   قمع متويل اإلرهابل

أنه حىت إذا اعتمدت الدول تشريعات لتنفيذ كـل هـذه االتفاقيـات، مل تكـن مجيـع االلتزامـات       
يف كــثري مــن احلــاالت. مشــمولة هبــذه التشــريعات  ١٥٤٠مــن القــرار  ٢الفقــرة املترتبــة علــى 

عنـد حتديـد    هنـاك عمومـا شـرط تـوفر نيـة اإلرهـاب      وفيما يتعلق بصكوك مكافحة اإلرهـاب،  
  .ينص على هذا الشرطال  )٢٠٠٤( ١٥٤٠اجلرائم ذات الصلة، يف حني أن القرار 

يف جمــال تنفيــذ تــدابري ســجِّل معظمهــا ة يف التــدابري وتالحــظ اللجنــة أن الزيــادة الكــبري  - ٥٦
احلظــر القانونيــة علــى اجلهــات مــن غــري الــدول الــيت ميكنــها احلصــول علــى األســلحة النوويــة     

مـن القـرار بزيـادة     ٢الكيميائية أو البيولوجية ووسائل إيصاهلا على النحـو الـوارد يف الفقـرة     أو
. ٢٠١١ملسجلة باملقارنـة مـع التـدابري املسـجلة يف عـام      يف املائة من التدابري ا ١٥إمجالية قدرها 

يف  ٦٦أي (تـدبريا   ٩ ٩٣١ما جمموعـه   ٢٠١٦بلغت التدابري املسجلة يف مصفوفات عام وقد 
مــن التــدابري املمكنــة. ومتثــل األســلحة النوويــة نســبة   ١٥ ٠٥٤ إمجــايل قــدره املائــة) مــن أصــل

مـن أصـل    يف املائـة  ٦٢ة، واألسلحة البيولوجيـة  يف املائ ٧٤يف املائة، واألسلحة الكيميائية  ٦١
 يف املائـة  ٤٨. وعلى أساس إقليمي، بلغت نسبة التدابري املسجلة ما يلـي:  االمجايل هذا اجملموع

أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة    يف  يف املائة ٧٤آسيا واحمليط اهلادئ، و يف  يف املائة ٦١أفريقيا، و يف 
. وحققــت ودول أخــرىأوروبــا الشــرقية وأوروبــا الغربيــة  يف يف املائــة ٨٩ البحــر الكــارييب، و
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يف املائــة  ١٩أفريقيـا وأمريكــا الالتينيــة ومنطقـة البحــر الكــارييب أعلــى زيـادة يف التــدابري بنســبة    
  .  ٢٠١١يف املائة، على التوايل، باملقارنة مع عام  ١٨  و

اختـذت تـدابري للوفـاء    بـني عـدد الـدول األعضـاء الـيت       أدناه مقارنةٌ ١وترد يف اجلدول   - ٥٧
يف جمـاالت األسـلحة النوويـة     )٢٠٠٤( ١٥٤٠مـن القـرار    ٢الفقـرة  املترتبـة علـى   بااللتزامات 

والكيميائيــة والبيولوجيــة وأنــواع وســائل إيصــاهلا. وباســتثناء حظــر النقــل، وهــو لــيس التزامــا    
األســلحة الكيميائيــة، حتقــق مجيــع التــدابري املتعلقــة باألســلحة الكيميائيــة  مبوجــب اتفاقيــة حظــر

  مستوى أعلى من األسلحة النووية أو البيولوجية.  
وتتناول الفقـرات التاليـة االختالفـات يف حالـة تشـريعات التنفيـذ الوطنيـة وإنفاذهـا يف           - ٥٨

  .٢٠١١فئات األسلحة الثالث، ووسائل إيصاهلا باملقارنة إىل عام 
  

  ١اجلدول 
املترتبــة علــى بشــأن االلتزامــات  ٢٠١٦تــدابري يف عــام لــديها مقارنــة عــدد الــدول الــيت     

  تدابري اإلنفاذ/، واليت تعكس التدابري القانونية)٢٠٠٤( ١٥٤٠من القرار  ٢الفقرة 
  

  بيولوجيةالسلحة األ  كيميائيةال سلحةاأل  نوويةال سلحةاأل  االلتزام

  ١٢٩/١٠٥ ١٦١/١٤٢ ١٤٦/١١٧  اإلنتاجالصنع/
  ١٢٤/٩٦ ١٥٨/١٣٣ ١٤٢/١٠٩  االحتياز
  ١١٦/١٠٣ ١٥١/١٤١ ١٣٥/١٢٢  االمتالك

  ١١٩/٨٨ ١٥٠/١٢١ ١٠٧/٨٥ )٤(التكديس/التخزين
  ١١٨/٨٣ ١٤٢/١١٣ ٨٢/٦٣  التطوير
  ٩٧/٩٥ ١٠٦/١٠٦ ١١٠/١٠٤  النقل

  ١٢٣/١٠٢ ١٥٩/١٤٣ ١٢٥/١١٧  التحويل
  ١٥٢/١٣٥ ١٧٥/١٥٩ ١٥١/١٣٩  االستعمال

  ١٠٥/٦٨ ١١٦/٩٣ ٤١/٣٧  وسائل اإليصال
  ١٤٦/١٤٠ ١٥٩/١٥٤ ١٤٥/١٣٩  املشاركة
  ١٤٦/١٣٨ ١٦٦/١٥٦ ١٤٨/١٣٩  املساعدة

  ١٦١/١٥٦ ١٦٦/١٦١ ١٥٨/١٥٥  تمويلال
    

__________ 

 ٢ ستعراض السابق. وال تغطي الفقـرة ألن هذه الفئة تنعكس يف تقرير اال “التكديس/التخزين”أدرجت فئة   )٤(  
ســوى الصــنع واالحتيــاز واالمــتالك والتطــوير والنقــل والتحويــل واالســتعمال   )٢٠٠٤( ١٥٤٠مــن القــرار 

 ووسائل اإليصال واحملاوالت واالخنراط واملساعدة والتمويل.
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  نوويةالسلحة األ  -  ١  

ــات امل     - ٥٩ ــه بيانـ ــلت إليـ ــا توصـ ــع مـ ــة مـ ــتنتاجات يف   باملقارنـ ــائج واسـ ــن نتـ ــفوفات مـ صـ
يف املائـة يف التـدابري املسـجلة الـيت تغطـي       ١٧، هنـاك زيـادة مطلقـة حممـودة بنسـبة      ٢٠١١ عام

مــن منطــوق القــرار يف مــا يتعلــق باألســلحة النوويــة، ومتثــل  ٢االلتزامــات املترتبــة علــى الفقــرة 
 ، طـرأت الفترة قيـد االسـتعراض  خالل ويف املائة.  ٦١ قدرهتدابري احلظر هذه معدل تنفيذ عام 

دولـة، الـيت تعتمـد إطـارا قانونيـا حلظـر صـنع         ١٤٦إىل  ١١٥كبرية يف عدد الدول، مـن   زيادةٌ
دولــة، علــى ســبيل  ١٥١األســلحة النوويــة مــن جانــب اجلهــات مــن غــري الــدول. كمــا تعتمــد 

الــدول املثــال، إطــارا قانونيــا حلظــر اســتخدام األســلحة النوويــة مــن جانــب اجلهــات مــن غــري    
  .  ٢٠١١دول يف عام  ١٠٥باملقارنة إىل 

مبوجــب أقــل عــدد مــن التــدابري املســجلة  ب تســتأثراألســلحة النوويــة  ومــع ذلــك، فــإن  - ٦٠
. ويعــزى ذلــك أساســا إىل اخنفــاض عــدد التــدابري املســجلة نســبيا بالنســبة لألســلحة    ٢ لفقــرةا

  .  “وسائل اإليصال” و “التطوير”النووية يف فئيت 
يف عدد الدول اليت اعتمدت إطارا قانونيا لتنفيذ حظـر  رغم من حدوث زيادة وعلى ال  - ٦١

، فليس لـدى الـدول مجيعهـا تـدابري عقابيـة      األسلحة النووية فيما يتعلق باجلهات من غري الدول
زيد من اجلهود من أجل اعتمـاد  املالعديد من الدول  أن يبذلولذلك، ينبغي أو تدابري لإلنفاذ. 

  وتدابري اإلنفاذ. العقابية التدابريهذه مثل 
وتــرد يف املرفــق الثــامن تفاصــيل عــن التنفيــذ الــوطين لتــدابري احلظــر املتعلقــة باألســلحة     - ٦٢

مقارنـــة  ٢٠١٦م النوويـــة علـــى النحـــو املســـتمد مـــن التحليـــل الـــذي جـــرى ملصـــفوفات عـــا 
  .٢٠١١مبصفوفات عام 

  
  األسلحة الكيميائية  -  ٢  

أن بيانـات املصـفوفات تشـري إىل أن هنـاك زيـادة مطلقـة       تالحظ اللجنـة مـع االرتيـاح      - ٦٣
مـن منطـوق    ٢يف املائـة يف التـدابري املسـجلة تغطـي االلتزامـات املترتبـة علـى الفقـرة          ١٥بنسبة 

القرار يف مـا يتعلـق باألسـلحة الكيميائيـة، وأن تـدابري احلظـر هـذه متثـل، بوجـه خـاص، معـدل            
دولـة،   ١٧٥ك زيادة كبرية يف عـدد الـدول، بلغـت    كانت هناويف املائة.  ٧٤بنسبة تنفيذ عام 

هـات مـن غـري الـدول     اجلبـل  اليت لديها إطار قـانوين حلظـر اسـتخدام األسـلحة الكيميائيـة مـن قِ      
دولـة، علــى سـبيل املثــال، إطــارا    ١٦١. كمـا تعتمــد  ٢٠١١دولـة يف عــام   ١٥٠ مــعباملقارنـة  
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ــة مــن جانــب اجلهــات مــ      ــا حلظــر صــنع األســلحة الكيميائي ــة  قانوني ــدول باملقارن  مــعن غــري ال
  .٢٠١١دولة يف عام   ١٣٥
زيـادة ملموسـة يف عـدد الـدول الـيت فرضـت عقوبـات ووضـعت         وكانت هنـاك أيضـا     - ٦٤

دولة لديها أحد تدابري اإلنفـاذ علـى األقـل     ١٦١احلظر، وحددت اللجنة  شكالتدابري إنفاذ أل
ــة يف عــام  ١٤٧مقابــل  ــة يف عــام  ٩٦، و ٢٠١١دول أن معظــم االلتزامــات . بيــد ٢٠٠٨دول

لــديها تــدابري إنفــاذ أقــل مــن تلــك املتعلقــة باإلطــار القــانوين، باســتثناء     ٢الفقــرة املترتبــة علــى 
  من التدابري. عدد متساوٍب حيظى، الذي “النقل”شأن االلتزام ب

أقـل  ب “النقـل ”بشـأن  االلتـزام   حيظـى ، ٢الفقـرة  املترتبـة علـى   من بني مجيع االلتزامات و  -  ٦٥
دولــة  ٥٠دول فقــط هــذه التــدابري باملقارنــة مــع  ١٠٦التــدابري املســجلة، حيــث تطبــق عــدد مــن 

جتـدر اإلشـادة بـه،    حتسـنا  ميثـل  . ورغم أن هـذا  ٢٠١١يف عام  “النقل”بشأن لديها إطار قانوين 
هـات مـن   اجلكيميائيـة مـن قبـل    السـلحة  األنقـل  ال يزال يلزم بذل جهود إضافية مـن أجـل حظـر    

 دولـة  ٨٠ و قـانوين  إطـار  لوضـع  تـدابري  اعتمـاد  إىل حباجـة  تـزال  ال دولـة  ٥٢ وهناكغري الدول. 
ــع ــدابري لوضـ ــاذ تـ ــرض لإلنفـ ــر لغـ ــوير” حظـ ــلحة “تطـ ــة، األسـ ــة، ٥٢ و ٤٢ و الكيميائيـ  دولـ
 األســـلحة الكيميائيـــة،   “امـــتالك ” لغـــرض  اجملـــالني هـــذين  يف تـــدابري  لوضـــع  التـــوايل،   علـــى

 األســلحة “احتيـاز ”بعـد تــدابري لإلنفـاذ بشــأن    الـيت مل تعتمــد  دولـة، علـى التــوايل،    ٦٠  و  ٣٥  و
  .الكيميائية

وتالحــظ اللجنــة أن اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة تطلــب مــن الــدول األطــراف      - ٦٦
اعتماد تدابري حظر فيما يتعلق باجلهات من غري الـدول الـيت تتـداخل مـع عـدد مـن االلتزامـات        

  .  )٢٠٠٤( ١٥٤٠القرار املترتبة على 
الـوطين لتـدابري احلظـر املتعلقـة     علـى الصـعيد   وترد يف املرفق التاسع تفاصيل عن التنفيذ   - ٦٧

 ٢٠١٦باألســلحة الكيميائيــة علــى النحــو املســتمد مــن التحليــل الــذي جــرى ملصــفوفات عــام  
  .٢٠١١مقارنة مبصفوفات عام 

  
  األسلحة البيولوجية  -  ٣  

يف  ١٣تالحظ اللجنة أن بيانـات املصـفوفات تشـري إىل أن هنـاك زيـادة مطلقـة بنسـبة          - ٦٨
مــن منطــوق القــرار   ٢املائــة يف التــدابري املســجلة الــيت تغطــي االلتزامــات املترتبــة علــى الفقــرة    

يتعلــق باألســلحة البيولوجيــة، وأن تــدابري احلظــر متثــل، بوجــه خــاص، معــدل تنفيــذ            مــا  يف
دولـة، يف عـدد الـدول الـيت      ١٥٢كانت هناك زيـادة كـبرية، بلغـت    ويف املائة.  ٦٢بنسبة  عام
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مـن غـري الـدول    الفاعلة بل اجلهات لديها إطار قانوين حلظر استخدام األسلحة البيولوجية من ِق
أن هنــاك يف املائــة. كمــا  ٣٢زيــادة بنســبة  ومبــا ميثــل، ٢٠١١دولــة يف عــام  ١١٥ ـبــباملقارنــة 

إطـار قـانوين حلظـر صـنع األسـلحة البيولوجيـة مـن         لديهادولة،  ١٢٩ال، أيضا، على سبيل املث
  .٢٠١١دولة يف عام  ١١٢ ـبمن غري الدول باملقارنة الفاعلة جانب اجلهات 

وتالحظ اللجنة أن هناك حاجة إىل بذل جهود إضافية بشأن تـدابري اإلنفـاذ الـيت تقـل       - ٦٩
دولة فقط هي اليت سجلت يف أطرهـا   ٩٧هناك وعموما عن التدابري املسجلة لإلطار القانوين. 

القانونية تدابري حظر فيما يتعلق بنقل األسلحة البيولوجية من جانب اجلهـات الفاعلـة مـن غـري     
رهــا القــانوين علــى حيــازة  اطإيف  تــدابري للحظــردولــة فقــط  ١١٦اعتمــدت الــدول، يف حــني 

  من غري الدول.الفاعلة هات اجلمن جانب  ةالبيولوجياألسلحة 
وتالحــظ اللجنــة أن اتفاقيــة حظــر األســلحة البيولوجيــة تطلــب مــن الــدول األطــراف      - ٧٠

ــق باجلهــات      ــا يتعل ــدابري حظــر فيم ــة اعتمــاد ت ــن     الفاعل ــع عــدد م ــداخل م ــدول تت مــن غــري ال
  .  )٢٠٠٤( ١٥٤٠القرار مبوجب االلتزامات 

الـوطين لتـدابري احلظـر املتعلقـة     على الصـعيد  املرفق العاشر تفاصيل عن التنفيذ وترد يف   - ٧١
 ٢٠١٦باألسـلحة البيولوجيــة علـى النحــو املســتمد مـن التحليــل الــذي جـرى ملصــفوفات عــام     

  .٢٠١١مقارنة مبصفوفات عام 
  

  وسائل إيصال األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية  -  ٤  
 متطلبــاتزيــادة يف عــدد الــدول الــيت اعتمــدت تــدابري لتنفيــذ تالحــظ اللجنــة حــدوث   - ٧٢

. إيصال األسلحة النووية والكيميائيـة والبيولوجيـة  فيما يتعلق بوسائل  )٢٠٠٤( ١٥٤٠القرار 
جلهــود بشــأن بــذل املزيــد مــن ا ه ال يــزال مــن الضــروريأنــأيضــا ومــع ذلــك، تالحــظ اللجنــة 

ــورات يف جمــال وســائل اإليصــال    ــاذ هــذه احملظــورات    احملظ فيمــا يتعلــق  ، وخباصــة وســبل إنف
فيمــا يتعلــق باإلطــار ووعمومــا، . الــدولبالنســبة للجهــات الفاعلــة مــن غــري األســلحة النوويــة ب

الفاعلـة مـن    بالنسـبة للجهـات  القانوين حلظـر وسـائل إيصـال األسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة       
ــري ــإن   غ ــدول، ف ــة و ١١٦ال ــوايل  ،دول ١٠٥ دول ــى الت ــذا الصــدد،    ،عل ــدابري يف ه اختــذت ت

  .  ٢٠١١يف عام  ،على التوايل ،دولة ٩٠و  دولة ٥٤  ـب  مقارنة
دولــة  ٤١ســوى زيــادة طفيفــة وصــلت إىل   تطــرأمل ، يصــالاإلوفيمــا يتعلــق بوســائل   - ٧٣

يعـزى  . وميكـن أن  ٢٠١١يف عام دولة  ٤٠ ـلديها إطار قانوين حلظر وسائل اإليصال مقارنة ب
م إيصال األسلحة النوويـة يف الصـكوك امللزمـة قانونـا املعمـول      ظُُن تضمنيجزئيا إىل عدم  ذلك
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الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة الراميـة إىل منـع    أوهبا حاليا بشأن عدم االنتشار النووي 
لصـعيد الـوطين فيمـا يتعلـق هبـذه      حتليل تشريعات التنفيـذ علـى ا   واتضح مناألعمال اإلرهابية. 

بالضـرورة وسـائل    تـدرج ن يف املصفوفات، أن العديد من الـدول مل  الصكوك، على النحو املبّي
  تتطلب ذلك.   ملاإليصال، ألن هذه الصكوك 

وترد يف املرفق احلادي عشر تفاصيل عن تنفيذ تدابري احلظر املتعلقـة بوسـائل اإليصـال      - ٧٤
مقارنـة مبصـفوفات    ٢٠١٦النحو املستمد من حتليل مصفوفات عـام  على الصعيد الوطين على 

  .٢٠١١عام 
  

باألســـلحة النوويـــة والكيميائيـــة    ذات صـــلةالضـــلوع كشـــريك يف أنشـــطة حمظـــورة      -  ٥  
  والبيولوجية، أو املساعدة فيها، أو متويلها

ىل اعتمـدت تـدابري راميـة إ    ،علـى التـوايل   ،دولة ١٤٨و دولة  ١٤٥تالحظ اللجنة أن   - ٧٥
باألسـلحة النوويـة واملسـاعدة فيهـا،      ذات الصـلة حظر الضلوع كشريك يف األنشـطة احملظـورة   

. ٢٠٠٨دولـة يف عـام    ٦٧و دولـة   ٥٨، و ٢٠١١يف عـام   دولـة  ١٠٢و دولـة   ٩٨ ـمقارنة ب
ــديها تــدابري إنفــاذ فيمــا يتعلــق بالضــلوع كشــريك يف هــذا الســلوك       وبلــغ عــدد الــدول الــيت ل

 ،دولــة ٧٤و دولــة  ٧٢، و ٢٠١١دولــة يف عــام  ١٠١ ـلــة مقارنــة بــدو ١٣٩واملســاعدة فيــه 
ــوايل  ــل. ٢٠٠٨يف عــام  ،علــى الت ــة  ١٥٩، اعتمــدت وباملث ــة ١٦٦و دول ــوايل  ،دول  ،علــى الت

باألسـلحة الكيميائيـة    ذات الصـلة الضلوع كشريك يف األنشـطة احملظـورة    حتظرتدابري تشريعية 
دولــــة  ٦٩و ، ٢٠١١دولــــة يف عــــام  ١٤٠و دولــــة  ١١٥ ـأو املســــاعدة فيهــــا، مقارنــــة بــــ

 دولـة  ١٥٤. وزاد عـدد الـدول الـيت لـديها تـدابري إنفـاذ ليصـل إىل        ٢٠٠٨دولة يف عام  ٩٧ و
دولــة  ٨٤، و ٢٠١١دولــة يف عــام   ١٢٥و دولــة  ١١٨ ـعلــى التــوايل، مقارنــة بــ    ،١٥٦ و
حتظـر  يعية عدد الـدول الـيت لـديها تـدابري تشـر      وبلغ. ٢٠٠٨يف عام  ،على التوايل ،دولة ٨٨ و

باألسـلحة البيولوجيـة أو املسـاعدة     ذات الصلةمن الضلوع كشريك يف األنشطة احملظورة كال 
يف  ،دولــة، بينمــا بلــغ عــدد الــدول الــيت كانــت لــديها هــذه التــدابري التشــريعية           ١٤٦فيهــا 
عدد الدول اليت كانت لـديها هـذه   بلغ على التوايل، و ،دولة ١١٥دول و  ١٠٥ ،٢٠١١ عام

على التوايل. وزاد عدد الـدول الـيت    ،دولة ٧٥و دولة  ٦٤ ،٢٠٠٨يف عام  ،التشريعية التدابري
دول  ١١٠ ـمقارنــة بــ ،علــى التــوايل ،دولــة ١٣٨و دولــة  ١٤٠لــديها تــدابري إنفــاذ ليصــل إىل 

املسـاعدة   وألديها عقوبات سارية فيما يتعلق بكل من الضلوع كشريك يف األنشطة احملظـورة  
  .٢٠٠٨يف عام  ،على التوايل ،دولة ٧٩و دولة  ٧٨و  ،٢٠١١فيها يف عام 
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هـذه األنشـطة مقارنـة     حظرز يف سبيل حرِوتالحظ اللجنة التقدم اجلدير بالثناء الذي أُ  - ٧٦
ن اإلطـار القـانوين   نتج سـابقا، تضـمّ  . وكمـا اسـتُ  ٢٠٠٨وعـام   ٢٠١١بالبيانات املتـوافرة لعـام   

ــتخ    ــدد اسـ ــذا الصـ ــدول يف هـ ــم الـ ــه معظـ ــوانني الدام الـــذي اعتمدتـ ــة، واجلقـ ــريعات النائيـ تشـ
ذ الصـكوك القانونيـة الدوليـة الراميـة إىل منـع األعمـال       صلة مبكافحة اإلرهـاب الـيت تنفّـ   ال ذات

اإلرهابية والتشريعات املتعلقة بغسـل األمـوال. وإضـافة إىل ذلـك، اعتمـدت الـدول تشـريعات        
ص خصِّـ ُت، مل ومـن مثَّ ية والبيولوجية. جديدة لتنفيذ التزاماهتا مبوجب اتفاقييت األسلحة الكيميائ

العديد من الدول تشريعات منفصلة بشأن متويل االنتشار، رغم أن العديد مـن الـدول أنشـأت    
  وحدات استخبارات مالية خمصصة لذلك.

ــذي أُ      - ٧٧ ــد ال ــدم اجلي ــة كــذلك التق ــل    ســبيلز يف حــرِوتالحــظ اللجن حظــر أنشــطة متوي
ــذا احلظــر. وتال   ــاذ ه ــة أن  االنتشــار وإنف ــة  ١٥٨حــظ اللجن ــة  ١٦٦و دول ــة  ١٦١ ودول دول

ــورة    ــر متويـــل األنشـــطة احملظـ ــريعية حلظـ ــلةاختـــذت تـــدابري تشـ ــة ذات الصـ  ،باألســـلحة النوويـ
دولـة   ١٢٢و دولـة   ١٢٩و دولـة   ١٢٤ ـعلى التوايل، مقارنـة بـ   ،أو البيولوجية ،الكيميائية أو

. ٢٠٠٨يف عـــام  ،وايلعلـــى التـــ  ،دولـــة ٦٤و دولـــة  ٧١و دولـــة  ٦٦و ، ٢٠١١يف عـــام 
، دولـة هـذه التـدابري    ١٥٦و دولـة   ١٦١و دولـة   ١٥٥يتعلق بتـدابري اإلنفـاذ، اعتمـدت     وفيما

دولـة   ٧٨ ، و٢٠١١يف عـام   ،علـى التـوايل   ،دولة ١١٤و دولة  ١٢١ ودولة  ١١٩ ـبمقارنة 
  .  ٢٠٠٨يف عام  ،على التوايل ،دولة ٧٥و دولة  ٨٧ و

زيادات يف عـدد الـدول    حدوث يف املتمثلاالجتاه العام  يؤكد ما ذكر أعالهورغم أن   - ٧٨
اليت اختذت خطوات من هذا القبيـل، فـإن حظـر متويـل وسـائل اإليصـال، وال سـيما لألسـلحة         
النووية، ال يزال يشكل قضية ينبغي معاجلتـها، ألن التـدابري التشـريعية ذات الصـلة الـيت اختـذهتا       

ذلـك، فقـد    وفضـال عـن  يصـال األسـلحة النوويـة.    الدول ال تتناول بشكل عام مسألة وسـائل إ 
. حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا     سلحة الـدمار الشـامل  ألاسُتخدمت تدابري متويل مكافحة اإلرهاب 

ــل         توشــارك ــوال و/أو متوي ــة بشــأن غســل األم ــات إقليمي ــدول أيضــا يف ترتيب ــن ال ــد م العدي
ــاع    ــة  جمموعــة اإلرهــاب، وســعت جاهــدة إىل اتب ــة   التوصــيات الصــادرة عــن فرق العمــل املعني

األخـرية   تلـك اللجنـة مـع بعـض الـدول، أعربـت      أجرهتا  ات اليتواراحلباإلجراءات املالية. ويف 
عن حاجتها إىل توجيهات عمليـة بشـأن كيفيـة تفعيـل الضـوابط علـى متويـل االنتشـار املتصـلة          

  .  )٢٠٠٤( ١٥٤٠بالقرار 
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ب) مـن منطـوق القـرار    (و  )(أ ٣ الفقرتنيتنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف   - دال  
٢٠٠٤( ١٥٤٠(  

التزامــات رصــد املــواد بشــأن لة تالحــظ اللجنــة أن الزيــادة اإلمجاليــة يف التــدابري املســّج  - ٧٩
ــر   ــواردة يف الفق ــها، ال ــرار    ٣ نيتوتأمين ــن منطــوق الق ، بلغــت )٢٠٠٤( ١٥٤٠(أ) و (ب) م

 فـإن . ويف هذا الصـدد،  ٢٠١١لتدابري املسجلة يف عام بايف املائة من التدابري املسجلة مقارنة  ٥
يف املائـة)، مـن    ٤٢تـدبريا (أي   ٧ ٨٧٦ بلـغ  ٢٠١٦عدد التدابري املسجلة يف مصـفوفات عـام   

ومـن أصـل هـذا اجملمـوع العـام، مبـا يف ذلـك        من التـدابري املمكنـة.    ١٨ ٩١٤أصل ما جمموعه 
ــا ــق بــ  فيم ــبة    شــكلتاملواد ذات الصــلة، يتعل ــة نس ــلحة النووي ــلحة   ٥٣األس ــة، واألس يف املائ

ن أن يف املائـة. وعلـى الـرغم مـ     ٢٧يف املائـة، واألسـلحة البيولوجيـة نسـبة      ٤٠الكيميائية نسبة 
ــة زادت بنســبة     ــة والكيميائي ــدابري املتصــلة باألســلحة النووي ــة و ٩الت ــة ٣ يف املائ علــى  ،يف املائ

بري املتصــلة باألســلحة البيولوجيــة اخنفاضــا بنســبة  ا، شــهدت التــد٢٠١١مقارنــة بعــام  ،التــوايل
ســلحة يف املائــة، األمــر الــذي ميكــن أن يعــزى إىل تفســري أكثــر صــرامة للقــوانني املتعلقــة باأل  ١

يف املائــة يف  ٢٧البيولوجيــة. وبلغــت نســبة التــدابري املســجلة علــى الصــعيد اإلقليمــي مــا يلــي:   
يف املائــة يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة  ٣٧يف املائــة يف آســيا واحملــيط اهلــادئ، و  ٣٣أفريقيــا، و 

ودول غربيــة يف املائــة يف أوروبــا ال ٧٢يف املائــة يف أوروبــا الشــرقية، و  ٦٨البحــر الكــارييب، و 
يف املائــة علــى  ٧يف املائــة و  ٩ ـ. وشــهدت أفريقيــا وأوروبــا الشــرقية الزيــادة الكــربى بــأخــرى

  .٢٠١١التوايل مقارنة بعام 
أدنـاه اخلطــوات الـيت اختـذهتا الـدول بشــأن التـدابري الفعالـة لرصــد        ٢تـرد يف اجلـدول   و  - ٨٠

  وجية وتأمينها وتوفري احلماية املادية هلا.باألسلحة النووية والكيميائية والبيول ذات الصلةاملواد 
  

  ٢اجلدول 
ــدابري يف عــام         ــديها ت ــة عــدد الــدول الــيت ل ــواردة يف   ٢٠١٦مقارن بشــأن االلتزامــات ال

املــواد املتصــلة باألســلحة النوويــة والكيميائيــة   حبصــر(أ) و (ب) املتعلقــتني  ٣ تنيالفقــر
  تدابري اإلنفاذ/من حيث التدابري القانونية والبيولوجية وتأمينها وتوفري احلماية املادية هلا

  
  بيولوجية  كيميائية  نووية  االلتزام

      احلصر
  ٥٢/٤٧ ١٠٤/١٠١ ١٧٩/١٠٨  اإلنتاج

  ٥٢/٤٨ ١٠٤/٩٩ ١٧٩/١٠٨  االستخدام
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  بيولوجية  كيميائية  نووية  االلتزام

  ٥٠/٤٦ ١٠٦/١٠٢ ١٧٨/١٠٦  التخزين
  ٦٥/٥٨ ٨٥/٧٨ ١١١/١٠١  النقل
      التأمني
  ٥٣/٤٥ ٦٩/٦٤ ٩٧/٩٠  اإلنتاج
  ٥٨/٤٧ ٧٠/٦٣ ١٠٥/١٠٠  تخداماالس

  ٥٥/٤٨ ٧٦/٧١ ١٠٤/١٠٠  التخزين
  ٦٩/٦٦ ٧٥/٧١ ١١٠/١٠٤  النقل

      احلماية املادية
  ٥٠/٤٤ ٥٥/٥٢ ٩٤/٨٣  احلماية

    
  املواد املتصلة باألسلحة النووية  -  ١  

رصد وتـأمني  بشأن يف التدابري املسجلة  ٢٠١١زيادة منذ عام حدوث تالحظ اللجنة   - ٨١
تصلة باألسـلحة النوويـة. وتالحـظ اللجنـة أيضـا أن الـدول اعتمـدت تـدابري يف اإلطـار          املواد امل

تالحــظ اللجنــة أيضــا أن وباإلضــافة إىل ذلــك، التشــريعي أكثــر ممــا اعتمدتــه يف جمــال اإلنفــاذ. 
كانـت تتعلـق باتفاقـات     املتعلق باحلصريف اإلطار القانوين  للدولمعظم التدابري اليت مت حتديدها 

دولـة هـذه التـدابري     ١٧٩ت املربمة مع الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة، حيـث حـددت      الضمانا
دول فقـط   ١٠٨فيما يتعلق بإنتاج املواد املتعلقـة باألسـلحة النوويـة واسـتخدامها، يف حـني أن      

. ومـع ذلـك،   وتأمينـها املـواد املتعلقـة باألسـلحة النوويـة      تدابري حصـر إنتـاج  لديها تدابري إلنفاذ 
ــل هــذ  ــيت حــدِّ   متث ــدول ال ــادة يف عــدد ال ــام زي ــل هــذه   ٢٠١١دت يف عــام ه األرق ــديها مث أن ل
دولـة يف   ٧٣ دولة يف جمال االسـتخدام، و  ١٦٥ دولة يف جمال اإلنتاج، و ١٦٥ وهي، التدابري

نقل املـواد املتصـلة باألسـلحة     حبصروفيما يتعلق . اإلنتاج واالستخدامجمال اإلنفاذ فيما يتعلق ب
دولــة يف  ٧٨ ـدولــة اعتمــدت تــدابري اإلطــار القــانوين، مقارنــة بــ ١١١ن أيضــا أن النوويــة، تبــّي

  .٢٠٠٨دولة يف عام  ٥٨و  ٢٠١١  عام
ن أهنــا اختــذت تــدابري لتــأمني املــواد املتصــلة باألســلحة       وبلــغ عــدد الــدول الــيت تبــيّ      - ٨٢

ــة ــها    النووي ــها أو نقل ــا أو اســتعماهلا أو ختزين ــة، و  ٩٧ خــالل مراحــل إنتاجه ، دول ١٠٥دول
دولـــة  ٨٨و دولـــة  ٨٩و دولـــة  ٨١ ـعلـــى التـــوايل، مقارنـــة بـــ ،دول ١١٠دول، و  ١٠٤ و
دولـــــة يف  ٩١و دولــــة   ٧٣و دولـــــة  ٧٢و دولــــة   ٦٢، و ٢٠١١دولــــة يف عـــــام   ١٠١ و

، واسـتعماهلا . وبلغ عدد الدول اليت اعتمدت تدابري إنفاذ لتأمني إنتاج هذه املـواد،  ٢٠٠٨ عام
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علــى  ،دول ١٠٤دول، و  ١٠٥ دولــة و ١٠٠دولــة و  ١٠٠لــة و دو ٩٠وختزينــها، ونقلــها 
دولـة   ٥٦ ، و٢٠١١دولـة يف عـام    ٩٨و دولة  ٨٠و دولة  ٨١و دولة  ٧٢ ـالتوايل، مقارنة ب

  .٢٠٠٨دولة يف عام  ٨٢و دولة  ٦٥و دولة  ٦٤و 
حــظ تــدابري تــوفري احلمايــة املاديــة للمــواد املتصــلة باألســلحة النوويــة، تالب وفيمـا يتعلــق   - ٨٣

دولـة   ٦١ و ٢٠١١دولـة يف عـام    ٧٤ ـدولة اعتمدت تدابري تشريعية، مقارنة ب ٩٤اللجنة أن 
ــغ . ٢٠٠٨يف عــام  ــدابري إنفــاذ    وبل ــديها ت ــدول الــيت ل ــا جمموعــه  عــدد ال ــة   ٨٣م ــة، مقارن دول

  .٢٠٠٨دولة يف عام  ٤٨و  ٢٠١١دولة يف عام   ٦١  ـب
ــدول األعضــاء      - ٨٤ ــتفادة ال ــدى اس ــة أن م ــة     وتالحــظ اللجن ــة النووي ــتخدام الطاق ــن اس م
األغــراض الســلمية خيتلــف اختالفــا كــبريا مــن منطقــة إىل أخــرى، وكــذلك داخــل املنــاطق.  يف

 حنـو فعلى سبيل املثال، يبلغ عدد املرافق املدنية يف جمموعة إقليمية واحـدة تابعـة لألمـم املتحـدة     
متخــض تــائج الــيت مرافــق يف جمموعــة أخــرى. وتشــري إحــدى الن ٤مرفــق؛ يف حــني يبلــغ  ٥٠٠
حتليل املعلومـات الـواردة يف املصـفوفات إىل وجـود ارتبـاط واضـح بـني اسـتخدام الطاقـة           عنها

(أ) و (ب) مــن القــرار  ٣ تنيالنوويــة ومعــدالت تنفيــذ االلتزامــات املنصــوص عليهــا يف الفقــر  
سـتخدام الطاقـة النوويـة يف اجملموعـة اإلقليميـة، اخنفـض معـدل        ا . فكلما قـلّ )٢٠٠٤( ١٥٤٠

  التنفيذ بالنسبة إىل املواد املتصلة باألسلحة النووية.
بـأن   )٢٠٠٤( ١٥٤٠ قـرار جملـس األمـن   وتالحظ اللجنة أيضا أنه يف سياق اعتـراف    - ٨٥

املواد احلساسة وتأمينها وتوفري احلمايـة املاديـة هلـا، مثـل التـدابري       حلصربري الدول قد اختذت تدا
اليت أوصت باختاذها مدونـة قواعـد السـلوك بشـأن أمـان املصـادر املشـعة وأمنـها الصـادرة عـن           

مـا ميثـل   هـذه املدونـة،    تؤيـد  أهنـا  دولـة باعتبـار   ١١٦الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مت تسجيل 
. دولـة  ٩٣، وعـددها  ٢٠١١يف عـام   هلـذه املدونـة   الـيت أعربـت عـن تأييـدها    ل زيادة عن الـدو 

دولة عن تأييدها اإلرشادات التكميلية بشأن اسـترياد املصـادر    ٨٥وعالوة على ذلك، أعربت 
املشــعة وتصــديرها التابعــة هلــذه املدونــة. وبالنســبة إىل العديــد مــن الــدول الــيت ال متلــك مــواد     

املـواد املتصـلة باألسـلحة     حبصـر ن أن تنفيـذ التـدابري التشـريعية املتعلقـة     مرافق نووية، فقد تبـيّ  أو
  ز على املصادر املشعة.النووية وتأمينها يركّ

وتــرد يف املرفــق الثــاين عشــر تفاصــيل عــن التنفيــذ علــى الصــعيد الــوطين بشــأن املــواد      - ٨٦
  .)٢٠٠٤( ١٥٤٠ار (أ) و (ب) من القر ٣ تنياملتصلة باألسلحة النووية فيما يتعلق بالفقر
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  املواد املتصلة باألسلحة الكيميائية  -  ٢  
املــواد املتصــلة باألســلحة الكيميائيــة، مل حتــدث  حبصــرتالحــظ اللجنــة أنــه فيمــا يتعلــق   - ٨٧

القـــانوين دول تـــدابري اإلطـــار  ١٠٤ســـوى زيـــادة متواضـــعة حيـــث اعتمـــد مـــا ال يقـــل عـــن  
ــيت ــاج  حصــرتشــمل  ال ــة مبــا ال يقــل عــن   واالســتعمالاإلنت ــة يف عــام   ٩٦، مقارن  ٢٠١١دول
اعتمـدت تـدابري إنفـاذ يف هـذه      قد دولة ٩٩. وكان ما ال يقل عن ٢٠٠٨دولة يف عام  ٦٤ و

 حبصـر . وفيمـا يتعلـق   ٢٠٠٨دولة يف عـام   ٥٢ و ٢٠١١دولة يف عام  ٨٧ ـاجملاالت، مقارنة ب
دولــة اعتمــدت تــدابري اإلطــار القــانوين  ٨٥تصــلة باألســلحة الكيميائيــة، تــبني أن نقــل املــواد امل

ــدابري    ٧٨ و ــة اعتمــدت ت ــة ٧٤و دولــة  ٧٧ ـ، مقارنــة بــ لإلنفــاذدول يف  ،علــى التــوايل  ،دول
  .  ٢٠٠٨يف عام  ،على التوايل ،دولة ٣٨و دولة  ٤٩، و ٢٠١١  عام
افية مـن أجـل اعتمـاد تـدابري لتـأمني      وتالحظ اللجنة ضرورة أن تبذل الدول جهودا إضـ   - ٨٨

إنتاج املواد املتصلة باألسلحة الكيميائية واستخدامها وختزينها ونقلها ألن عـدد الـدول الـيت تـبني     
 ،٧٥ و ٧٦و  ٧٠و  ٦٩اإلطــار القــانوين يف هــذا الصــدد يبلــغ فقــط تتعلــق بأهنــا اختــذت تــدابري 

ــة بــ  ــوايل، مقارن ــ ،٧٩و  ٨١و  ٧٣و  ٧٤ ـعلــى الت  ٦٢و  ٦٠ و ٢٠١١يف عــام  ،وايلعلــى الت
. ويبلغ عدد الدول اليت تبني أهنـا اختـذت تـدابري إنفـاذ لتـأمني املـواد       ٢٠٠٨يف عام  ٦٩و  ٦٩ و

 ٧١و  ٧١و  ٦٣ و ٦٤، وختزينـها، ونقلـها   واسـتعماهلا املتصلة باألسـلحة الكيميائيـة، وإنتاجهـا    
، ٢٠١١يف عــام  ،التــوايل علــى ،دولــة ٨٠و  ٧٨و  ٧٢و  ٦٩ ـعلــى التــوايل، مقارنــة بــ  ،دولــة

  .  ٢٠٠٨دولة يف عام  ٦٥و  ٥٦و  ٤٩و  ٤٥ و
ــق   - ٨٩ ــة     ب وفيمــا يتعل ــة، تالحــظ اللجن ــة للمــواد املتصــلة باألســلحة الكيميائي ــة املادي احلماي

عــدد الــدول الــيت لــديها أطــر قانونيــة،  مــندولــة  ٥٥حــدوث زيــادة طفيفــة فقــط وصــلت إىل 
ــة يف عــام  ٥٣ ـمقارنــة بــ . وتالحــظ اللجنــة أن عــدد  ٢٠٠٨ولــة يف عــام د ٣٧و  ٢٠١١دول

ــغ     ــاذ يبل ــدابري إنف ــديها ت ــيت ل ــدول ال ــة بــ   ٥٢ال ــة فقــط، مقارن ــام   ٤٥ ـدول ــة يف ع  ٢٠١١دول
التـدابري األمنيـة الكيميائيـة     ألن. ولذلك، فإن القلـق يسـاور اللجنـة    ٢٠٠٨دولة يف عام  ٢٧ و

يف ، أو ألهنــا اخنفضــت يــفطفأو ألنــه مل يطــرأ عليهــا ســوى حتســن علــى حاهلــا تقريبــا، ظلــت 
ســبيل  فعلــىتفســري التشــريعات املعمــول هبــا حاليــا.  لنتيجــة  ٢٠١١بعــض احلــاالت منــذ عــام 

املثــال، ال تــزال القواعــد التنظيميــة املتعلقــة بتــوفري احلمايــة املاديــة للمرافــق واملــواد والنقــل غــري   
دولـة يف تـدابري اإلنفـاذ     ١٤١دولة يف أطرها القانونيـة، وبالنسـبة إىل    ١٣٨معتمدة بالنسبة إىل 

دولــة يف أطرهــا القانونيــة،  ١٢٤وفيمــا يتعلــق بتــدابري تــأمني اإلنتــاج بالنســبة إىل   ؛اخلاصــة هبــا
وفيمـــا يتعلـــق بتـــأمني االســـتعمال بالنســـبة إىل  ؛دولـــة يف تـــدابري اإلنفـــاذ اخلاصـــة هبـــا ١٢٩ و
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وفيمـا يتعلـق بتـدابري     ؛ة هبـا دولة يف تدابري اإلنفاذ اخلاص ١٣٠دولة يف أطرها القانونية و  ١٢٣
ــا القانونيـــة و ١١٨تـــأمني النقـــل بالنســـبة إىل  دولـــة يف تـــدابري اإلنفـــاذ  ١٢٢ دولـــة يف أطرهـ

  هبا.    اخلاصة
وتــرد يف املرفــق الثالــث عشــر تفاصــيل عــن التنفيــذ علــى الصــعيد الــوطين بشــأن املــواد    - ٩٠

  .)٢٠٠٤( ١٥٤٠(ب) من القرار  (أ) و ٣ تنياملتصلة باألسلحة الكيميائية فيما يتعلق بالفقر
  

  املواد املتصلة باألسلحة البيولوجية  -  ٣  
املواد املتصلة باألسـلحة البيولوجيـة وتأمينـها، فـإن     حبصر تالحظ اللجنة أنه فيما يتعلق   - ٩١

ابري املتعلقــة بــاملواد املتصــلة باألســلحة النوويــة املعــدل العــام لتــدابري التنفيــذ أقــل بكــثري مــن التــد
 حصـر ، باسـتثناء تـدابري   ٢٠١١ حتـدث أي زيـادة يف التـدابري مقارنـة بعـام      ملوالكيميائية، وأنه 

النقـــل واحلمايـــة املاديـــة الـــيت شـــهدت زيـــادة طفيفـــة. وتعتقـــد اللجنـــة اعتقـــادا راســـخا أنـــه    
املــواد املتصــلة باألســلحة    حصــرري للــدول أن تتخــذ إجــراءات عاجلــة العتمــاد تــداب      ينبغــي

  البيولوجية وتأمينها.
ــدابري املســجلة       - ٩٢ ــق بالت ــه فيمــا يتعل ــة أن ــواد املتصــلة باألســلحة  بشــأن وتالحــظ اللجن امل

اعتمدت تدابري اإلطار القـانوين  من الدول اليت دولة  ٥٢البيولوجية، حدث اخنفاض وصل إىل 
دولـــة يف  ٦٢، مقارنـــة مبـــا ال يقـــل عـــن  اواســـتعماهلإنتـــاج هـــذه املـــواد  حصـــرالـــيت تشـــمل 

يف التـدابري املسـجلة وصـل     )٥(. وحدث أيضـا اخنفـاض  ٢٠٠٨دولة يف عام  ٣٨و  ٢٠١١ عام
نفـاذ يف هـذه اجملـاالت، مقارنـة     دولة من الدول اليت سجلت هلـا تـدابري إ   ٤٧إىل ما ال يقل عن 

املتصـلة   نقل املـواد  صرحب. وفيما يتعلق ٢٠٠٨دولة يف عام  ٣٦و  ٢٠١١دولة يف عام  ٦٣ ـب
دولــة  ٥٨ دولــة اعتمــدت تــدابري اإلطــار القــانوين و ٦٥ن أيضــا أن باألســلحة البيولوجيــة، تبــّي

ــة بــ    ــادة طفيفــة مقارن ــدابري اإلنفــاذ، بزي ــة  ٦٢ ـاعتمــدت ت ــة ٥٩و دول ــوايل  ،دول يف  ،علــى الت
  .  ٢٠٠٨يف عام  ،على التوايل ،دولة ٣٥و دولة  ٣٩، و ٢٠١١  عام
ــرد يفو  - ٩٣ ــأن      تـ ــعيد الـــوطين بشـ ــيل عـــن التنفيـــذ علـــى الصـ ــر تفاصـ املرفـــق الرابـــع عشـ

ــالفقر   املــواد ــة فيمــا يتعلــق ب  ١٥٤٠(أ) و (ب) مــن القــرار  ٣ تنياملتصــلة باألســلحة البيولوجي
)٢٠٠٤(.  

  
__________ 

حتسـن يف فهـم وتبصـر أمهيـة التـدابري      حـدوث  يف التدابري املسجلة املشار إليهـا هنـا إىل    حاالت االخنفاضتعزى   )٥(  
 .أكثر حمدودية مما كان يعتقد يف السابقكان ا ذات الصلة اليت أظهرت أن تطبيقه
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) مـن منطـوق القـرار    (دو  ج)( ٣ تنيتنفيذ االلتزامات املنصوص عليها يف الفقر  - هاء  
٢٠٠٤( ١٥٤٠(    

االلتزامات املتعلقة بالضـوابط املفروضـة علـى     بشأنتالحظ اللجنة أن التدابري املسجلة   - ٩٤
، )٢٠٠٤( ١٥٤٠(د) مـن منطـوق القـرار     (ج) و ٣ تنياحلدود والصادرات الواردة يف الفقـر 

 وبلـغ . ٢٠١١يف املائة باألرقام املطلقة مقارنة بالتـدابري املسـجلة يف عـام     ٥كانت أعلى بنسبة 
يف املائـة)، مـن أصـل     ٤٣تـدبريا (  ١٢ ٨٢٥ ،٢٠١٦ عدد التدابري املسجلة يف مصفوفات عام

األسـلحة   شـكلت ومـن أصـل هـذا اجملمـوع العـام،      كنـة.  من التـدابري املم  ٣٠ ١٠٨ما جمموعه 
يف املائــة، واألســلحة البيولوجيــة  ٤٤يف املائــة، واألســلحة الكيميائيــة نســبة   ٤٤النوويــة نســبة 

يف املائـة   ٧ ، يف٢٠١١يف املائة. ومتثلت الزيادات اليت شـهدهتا التـدابري مقارنـة بعـام      ٤٠نسبة 
يف املائة لألسـلحة البيولوجيـة. وبلغـت     ٣ة الكيميائية و يف املائة لألسلح ٥لألسلحة النووية و 

يف املائـة   ٢٦يف املائـة يف أفريقيـا، و    ١٨نسبة التدابري املسجلة على الصعيد اإلقليمـي مـا يلـي:    
يف  ٨٢يف املائة يف أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب، و     ٣٦يف آسيا واحمليط اهلادئ، و 

ــا الشــرقي  ــة يف أوروب ــة   ٩٠ة، و املائ ــا الغربي ــة يف أوروب ــى  ودول أخــرىيف املائ . وســجلت أعل
ــام    ــة بع ــادات مقارن ــا بنســبة    ٢٠١١نســب الزي ــة: أفريقي ــاطق التالي ــيا   ٦يف املن ــة، وآس يف املائ

نسـبة زيـادة    أعلـى  يف املائـة وهـي   ٨يف املائة، وأوروبـا الشـرقية بنسـبة     ٦واحمليط اهلادئ بنسبة 
زيــادة يف عــدد املتمثــل يف حــدوث لــك يؤكــد االجتــاه العــام . ورغــم أن ذ٢٠١١مقارنــة بعــام 

فيمــا يتعلــق بالضــوابط  )٢٠٠٤( ١٥٤٠القــرار  متطلبــاتالــدول الــيت اعتمــدت تــدابري لتنفيــذ 
اصـلة زيـادة   على الصادرات واحلـدود، تالحـظ اللجنـة أنـه ينبغـي تعزيـز اجلهـود الراميـة إىل مو        

  هذه التدابري.
ــرة    - ٩٥ ــة أن الفقـ ــرار تتطلـــب   ٣وتالحـــظ اللجنـ ــوير وضـــع ”(د) مـــن منطـــوق القـ وتطـ

وشــحنها  األصــنافومالئمــة لتصــدير هــذه  واســتعراض ومواصــلة تنفيــذ ضــوابط وطنيــة فعالــة
بني الدول فيما يتعلـق بالقـدرة علـى تصـنيع املـواد ذات      اك اختالفات كبرية نولكن ه، “العابر
لة وتصديرها. غري أن القدرات الصـناعية ال تـرتبط بالضـرورة مبشـاركة الـدول يف سلسـلة       الص

أن تؤخــذ يف التوريــد العامليــة، علــى ســبيل املثــال، عــن طريــق منــاطق التجــارة احلــرة. وجيــب     
لشـحن  ل...  الئمـة املفعالـة و ال...  ضـوابط ال”إىل احلاجـة يف هـذه احلـاالت    االعتبار، كـذلك،  

 ١٥٤٠(ج) و (د) مـن القـرار    ٣ تني. وترد تفاصيل تنفيـذ الفقـر  “ذات الصلة] للمواد[العابر 
ــوطين   )٢٠٠٤( ــعيد الـ ــى الصـ ــن   علـ ــل مـ ــاتيف كـ ــر    املرفقـ ــادس عشـ ــر والسـ ــامس عشـ اخلـ

  عشر.  والسابع
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  والبيولوجية لكيميائيةوا النووية األسلحة انتشار ملكافحة احلدودية الضوابط  -  ١  
ــدت        - ٩٦ ــة، اعتمــ ــة والبيولوجيــ ــة والكيميائيــ ــاملواد النوويــ ــق بــ ــا يتعلــ ــة  ١٧٨فيمــ دولــ
ــة ١٧٩ و ــة ١٧٦و  دول ــوايل  ،دول ــا يتصــل بالضــوابط املفروضــة علــى     ،علــى الت إطــارا قانوني

ــة بــ  ــة  ١٦٣ ـاحلــدود، مقارن ــة  ١٦٦و دول ــة يف عــام   ١٦٧و دول ــة  ١١٤ و، ٢٠١١دول دول
ــة  ١١٨ و ــة ١٢٠و دول ــوايل ،دول ــادة يف عــدد  و. ٢٠٠٨يف عــام  ،علــى الت حــدثت أيضــا زي

الدول اليت اختذت تدابري لتحسني إنفـاذ التشـريعات املتخـذة يف هـذا اجملـال. ويف هـذا الصـدد،        
ــة، اســتحدثت     ــة والكيميائي ــاملواد النووي ــق ب ــاذ تتصــل    ٢٣وفيمــا يتعل ــدابري إنف ــة إضــافية ت دول

دولـة إضـافية فيمـا يتعلـق بـاملواد البيولوجيـة.        ٢٠ذت حـذوها  وحـ  يةبقوانني الضوابط احلدود
ويف جمال الدعم التقين املقدم إىل سلطات احلدود فيما يتعلـق بـاملواد املتصـلة باألسـلحة النوويـة      

علـى   ،دولـة  ٧٥و دولـة   ٧٩و  دولة ٩٩والكيميائية والبيولوجية، فإن عددا من الدول، وهي 
هذا الصدد. غري أن هذا الدعم يتصل بشـكل رئيسـي مبعـدات     لديها تدابري مسجلة يف ،التوايل

الكشــف، وخباصــة ماســحات اإلشــعاعات، فضــال عــن تنفيــذ النظــام اآليل للبيانــات اجلمركيــة  
التابع ملؤمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة (األونكتـاد)، وهـو نظـام متكامـل إلدارة اجلمـارك        

األمــن مــن  أن حيســن، وفقــا لألونكتــاد، مــن شــأنه يف جمــال التجــارة الدوليــة وعمليــات النقــل،
  خالل تبسيط إجراءات مراقبة البضائع املنقولة، واملرور العابر للبضائع وختليصها.  

  
  ط املتعلقة بالسمسرةالضواب  (أ)  

 ابـذهل  )٢٠٠٤( ١٥٤٠القـرار   اجلهـود الـيت يتطلـب    تالحظ اللجنة أنه على الرغم من  - ٩٧
للكشف عن االجتار غري املشروع والسمسـرة يف املـواد املتصـلة باألسـلحة النوويـة والكيميائيـة       
والبيولوجية وردعهـا ومنعهـا ومكافحتـها، فـإن تعريـف السمسـرة هـو مـن اختصـاص الـدول.           

دولـــة  ٦٥ دولــة (أســلحة كيميائيــة) و    ٦٨ دولــة (أســلحة نوويــة) و    ٦٥تــرى اللجنــة أن   و
ــدابري     ــذت تـ ــة) اختـ ــلحة بيولوجيـ ــدد بامل (أسـ ــذا الصـ ــة بـــ يف هـ ــة  ٧٤ ـقارنـ ــة  ٧٨و دولـ دولـ

ــة ٧٦ و ــام  ،علــــى التــــوايل ،دولــ ــة  ٥٩، و ٢٠١١يف عــ ــة  ٦١و دولــ ــة يف  ٥٨و دولــ دولــ
ــام ــإن    ٢٠٠٨ ع ــاذ، ف ــدابري اإلنف ــق بت ــا يتعل ــة  ٦٠. وفيم ــة  ٦٤و دول ــة ٥٨و دول ــى  ،دول عل

ــالقبيــلمــن هــذا  لــديها تــدابري ،التــوايل ــة  ٧٣و دولــة  ٦٩ ـ، مقارنــة ب ــة ٧١و دول علــى  ،دول
  .٢٠٠٨دولة يف عام  ٤٧و دولة  ٤٨و دولة  ٥٠، و ٢٠١١يف عام  ،التوايل
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  صلة خبدمات النقل واخلدمات املالية للمعامالت التجاريةالضوابط املت  (ب)  
ات النقـل  تالحظ اللجنة أن عدد الدول اليت اختذت تدابري بشأن الضـوابط علـى خـدم     - ٩٨

الكيميائيـة والبيولوجيـة ووسـائل    و ملنع االجتـار غـري املشـروع بـاملواد املتصـلة باألسـلحة النوويـة       
دولـة فقـط علـى أكثـر تقـدير تـدابري مـن         ٤١إيصاهلا ال يزال منخفضا، حيـث مل تتخـذ سـوى    

  هذا القبيل.  
تجاريـــة وتالحـــظ اللجنـــة حتســـنا يف التـــدابري املســـجلة بشـــأن متويـــل املعـــامالت ال         - ٩٩
ــواد       غــري ــة ووســائل إيصــاهلا وامل ــة والبيولوجي ــة والكيميائي املشــروعة املتصــلة باألســلحة النووي

يف هـذا  تـدابري   ،علـى التـوايل   ،دول ١٠٩و دول  ١١٠و دول  ١٠٩املتصلة هبا، حيـث لـدى   
ــدد،  ـــ الصـ ــة ب ــة  ٣٣ ـمقارنـ ــة  ٣٧و دولـ ــة ٣٥و دولـ ــوايل  ،دولـ ــى التـ ــام  ،علـ . ٢٠١١يف عـ

نة أيضا يف االستعراضات السابقة، فإن هذه الضوابط املالية تتصـل بشـكل   الحظت اللج وكما
رئيسي بالتشريعات بشأن مكافحة متويل اإلرهاب وغسـل األمـوال، فضـال عـن إنشـاء مراكـز       

  ستخبارات املالية.  لال
  

  ضوابط التصدير  -  ٢  
عات بشـأن  زيادة يف التدابري املسـجلة للـدول الـيت لـديها تشـري     حدوث تالحظ اللجنة  - ١٠٠

ضوابط التصدير للمواد املتصـلة باألسـلحة النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة ووسـائل إيصـاهلا.        
دول علـى التـوايل إطـارا قانونيـا      ١٠٣دولـة و   ١٣٠و دولة  ١٣٧ويف هذا الصدد، فإن لدى 

ــة بـــ    ــل مقارنـ ــذا القبيـ ــن هـ ــة  ١١٦ ـمـ ــة  ١٢٤و دولـ ــة ١١٣ ودولـ ــوايل  ،دولـ ــى التـ يف  ،علـ
  .٢٠١١  عام

  
  إصدار التراخيص  (أ)  

من الـدول وضـع ضـوابط وطنيـة مناسـبة وفعالـة علـى         )٢٠٠٤( ١٥٤٠يقتضي القرار  - ١٠١
الصادرات والشحن العابر بغية مراقبـة املـواد املتصـلة باألسـلحة النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة        

وال حيدد القرار طريقة تنفيذ هذه الضوابط؛ لكـن مسـألة تـراخيص الصـادرات     ووسائل إيصاهلا. 
دولـة،   ٨٣و  ١١٢و  ١١٤ُتعّد جزءاً ال يتجزأ من نظام مراقبة الصادرات. وتالحظ اللجنـة أن  
دولة، على  ٨٧ و ٩١و  ٩٠على التوايل، اختذت تدابري لتنفيذ أحكام إصدار التراخيص، مقابل 

واعتمد عـدد متزايـد مـن الـدول تـدابري إنفـاذ ملعاقبـة انتـهاكات أحكـام           .٢٠١١التوايل، يف عام 
إصدار التراخيص املتصلة باألسلحة النووية والكيميائيـة والبيولوجيـة ووسـائل إيصـاهلا. وتالحـظ      

دول إضافية، على التوايل، استحدثت تدابري إنفـاذ تتعلـق    ١٠دولة و  ٢٦دولة و  ٣٠اللجنة أن 
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دولـة إضـافية، علـى التـوايل، اسـتحدثت       ٢٣و  ٣٧و  ٣٩التـراخيص؛ و  عموماً بأحكام إصدار 
دولـة إضـافية، علـى التـوايل،      ١٣و  ١٠و  ١٦تدابري إنفاذ تتعلق بإصدار التـراخيص الفرديـة؛ و   

  العامة. استحدثت تدابري إنفاذ تتعلق بانتهاكات قواعد الترخيص
  

  عدى تراخيص التصديرالضوابط املتصلة جبوانب من املعامالت التجارية تت  (ب)  
تالحظ اللجنة، على النحو املبّين يف تقاريرها االستعراضـية السـابقة، أن دوال كـثرية،     - ١٠٢

وال سيما األعضاء يف ُنظُم مراقبة الصادرات، وضعت ضوابط شاملة على أصناف غـري حمـددة   
راقبـة الوطنيـة،   يف أي من املعاهـدات والترتيبـات املتعـددة األطـراف ذات الصـلة أو يف قـوائم امل      

حيثمــا كانــت هــذه املــواد خمصصــة أو قــد ُتخصــص لــربامج األســلحة النوويــة والكيميائيــة           
ــاك     ــة أن هن ــّين للجن ــة ووســائل إيصــاهلا. وتب ــة مســجلة اآلن بأهنــا اختــذت    ٧٧والبيولوجي دول

دولة وضـعت أيضـاً بعـض الضـوابط      ٦٠خطوات لفرض ضوابط على املستعمل النهائي، وأن 
  .٢٠١١دولة، على التوايل، يف عام  ٥٩و  ٧١ملقارنة مع الشاملة، با

  
  الضوابط املتعلقة بوسائل اإليصال  (ج)  

فيمــا يلــي عــدد الــدول الــيت فرضــت ضــوابط علــى الصــادرات مــن املــواد واملعــدات      - ١٠٣
ــة: وضــعت        ــة والبيولوجي ــة والكيميائي ــة بوســائل إيصــال األســلحة النووي ــا املتعلق والتكنولوجي

دولــة،  ٦٤و  ٦٤و  ٦٥دولــة، علــى التــوايل، أطــراً تشــريعية، باملقارنــة مــع   ٦٩و  ٧٢و  ٦٨
دولة، على التـوايل، عقوبـات مدنيـة     ٦٤و  ٦٧و  ٦٣، ووضعت ٢٠١١على التوايل، يف عام 

ــة مــع   أو ــة، باملقارن ــوايل، يف عــام    ٤٩جنائي ــة، علــى الت ــام إىل  ٢٠١١دول . وتشــري هــذه األرق
ا االلتــزام، ويتضــمن املرفــق احلــادي عشــر تفاصــيل  حــدوث حتّســن طفيــف يف حالــة تنفيــذ هــذ 

  بشأن تدابري التنفيذ.
  

  قوائم املراقبة  (د)  
وضع قائمة حمددة باألصـناف اخلاضـعة للمراقبـة،     )٢٠٠٤( ١٥٤٠ال يتطلب القرار  - ١٠٤

يتجزأ من نظام مراقبة الصادرات. ويعترف القـرار أيضـاً    لكن مسألة قوائم املراقبة ُتعّد جزءاً ال
منه جبدوى وجود قوائم وطنية فعالة للمراقبة. وتشري اللجنة إىل أن القـرار يعـّرف    ٦يف الفقرة 

املـواد واملعـدات   ”منه علـى النحـو التـايل:     ٣الواردة يف الفقرة  “ما يتصل هبا من مواد”عبارة 
دات والترتيبـات املتعـددة األطـراف ذات الصـلة، أو املدرجـة يف      والتكنولوجيا املشمولة باملعاهـ 

قــوائم الرقابــة الوطنيــة، الــيت ميكــن اســتعماهلا مــن أجــل تصــميم األســلحة النوويــة والكيميائيــة    
. وتالحــظ “والبيولوجيــة ووســائل إيصــاهلا، أو مــن أجــل اســتحداثها أو إنتاجهــا أو اســتعماهلا 
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علوم والتكنولوجيا والتجارة الدولية حيتمل أن يكون لـه أثـر   اللجنة أن التقدم السريع يف جمال ال
  .)٢٠٠٤( ١٥٤٠مادي على تنفيذ القرار 

دولــة، علــى التــوايل، أدرجــت علــى حنــو متزايــد   ٧٧و  ١٠٨و  ٩٤تــرى اللجنــة أن  - ١٠٥
ــة والكي  ــة   املــواد املتصــلة باألســلحة النووي ــة ووســائل إيصــاهلا يف قــوائم املراقب ــة والبيولوجي ميائي

ــة مــع   ــوايل، يف عــام   ٧٢و  ٨٥و  ٧٩الوطنيــة، باملقارن ــة، علــى الت . وفيمــا يتعلــق ٢٠١١دول
هـذه   ٢٠١٦يف عـام  دولـة، علـى التـوايل،     ٧٠و  ٧١و  ٧٣بإدراج التكنولوجيات، أدرجـت  

دولــة، علــى  ٦٧و  ٦٨و  ٦٩رنــة مــع األصــناف يف قوائمهــا اخلاصــة مبراقبــة الصــادرات، باملقا
  التوايل.

  
  تقاسم املمارسات الفعالة وخطط العمل الوطنية الطوعية للتنفيذ  -  ٣  

أن تقـوم،   )٢٠١١( ١٩٧٧مـن القـرار    ١٢طلب جملس األمن إىل اللجنـة يف الفقـرة    - ١٠٦
بتحديـد املمارسـات والنمـاذج والتوجيهـات الفعالـة مـن أجـل وضـع         بدعم مـن فريـق اخلـرباء،    

والنظــر يف إعــداد دليــل مرجعــي فــين عنــه تســتخدمهما   )٢٠٠٤( ١٥٤٠مصــّنف عــن القــرار 
فسـه علـى أن   مـن القـرار ن   ٧الدول طوعاً يف تنفيـذ القـرار. وُشـجِّعت الـدول أيضـاً يف الفقـرة       

ــة يف تنفيــذ القــرار      ــة معلومــات عــن ممارســاهتا الفعال . )٢٠٠٤( ١٥٤٠تقــّدم طوعــاً إىل اللجن
وطلب رئيس اللجنة إىل الدول األعضاء واملنظمات الدولية واإلقليميـة ودون اإلقليميـة املعنيـة،    

ــة  ــالة مؤرخـــــ ــرين ٦يف رســـــ ــارة  ٢٠١٣الثـــــــاين/نوفمرب  تشـــــ ، وحتمـــــــل رقمـــــــي اإلشـــــ
S/AC.44/2013/OC.85  وS/AC.44/2013/OC.86   إبالغ اللجنة عن جتارهبا الفعليـة والـدروس ،
  .)٢٠٠٤( ١٥٤٠فعالة يف اجملاالت اليت يشملها القرار املستفادة وممارساهتا ال

وتالحظ اللجنة أنه استجابة هلاتني الرسـالتني، قـدمت الـدول األعضـاء التاليـة بيانـات        - ١٠٧
، وكولومبيـــا يف ٢٠١٤أيار/مـــايو  ٦إىل اللجنـــة: أســـتراليا وأملانيـــا قـــّدمتا ورقـــة مشـــتركة يف 

، ٢٠١٤حزيران/يونيـه   ٢٥، وبولندا وكرواتيا قّدمتا ورقـة مشـتركة يف   ٢٠١٤آذار/مارس  ٣
، ٢٠١٤آذار/مـارس   ١١، واإلمـارات العربيـة املتحـدة يف    ٢٠١٤شـباط/فرباير   ٤والعراق يف 

ــدة يف   ــة املتحـــ ــان/أبريل  ٢٨واململكـــ ــدة يف  ٢٠١٥نيســـ ــات املتحـــ ــول/ ٢٩، والواليـــ  أيلـــ
. وتالحـظ اللجنـة أن الـدول قامسـت يف هـذه البيانـات ممارسـاهتا الفعالـة بشـأن          ٢٠١٤ سبتمرب

أمــور تشــمل، يف مجلــة أمــور، أمهيــة إشــراك قطــاع الصــناعة، وإجــراء اســتعراض أقــران بشــأن   
ــرار  ــرار     ١٥٤٠الق ــذ الق ــل تشــريعي بشــأن تنفي ــات )٢٠٠٤( ١٥٤٠، ووضــع دلي ، وتوجيه
صلة يف جمال التشريعات والتوجيهات التنظيمية املتعلقـة باألسـلحة البيولوجيـة، وجمموعـة      ذات

مــواد ختــص تطبيــق التشــريعات الوطنيــة بشــأن األمــن النــووي، واملمارســات الوطنيــة يف جمــال   
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تــها، متويــل االنتشــار، واملمارســات بشــأن أمــن النقــل، وممارســات حصــر املــواد النوويــة ومراقب 
  واحلماية املادية، والضوابط املفروضة على الصادرات.

وتقامست املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية التالية أيضـاً الـدروس املسـتفادة     - ١٠٨
، والوكالــة ٢٠١٤آذار/مــارس  ١٢واملمارســات الفعالــة: رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا يف  

كــانون  ٢٤، وجامعــة الــدول العربيــة يف   ٢٠١٤ نيســان/أبريل ٣الدوليــة للطاقــة الذريــة يف   
ــمرب  ــة يف   ٢٠١٣األول/ديسـ ــواد النوويـ ــوّردي املـ ــة مـ ــطس  ٢٧، وجمموعـ . ٢٠١٤آب/أغسـ

وجـرى حتميــل هــذه الــردود علــى موقــع اللجنـة الشــبكي، وهــي ُمدرجــة يف قســم خمصــص هلــا   
  .“اخلربات املتبادلة والدروس املستفادة واملمارسات الفعالة”بعنوان 
ــ - ١٠٩ ــرة  وُش ــدول، يف الفق ــع ال ــرار   ٨جِّعت مجي ــد  )٢٠١١( ١٩٧٧مــن الق ــى أن ُتع ، عل

طوعاً خطط عمل وطنية للتنفيذ مبساعدة اللجنة، حسب االقتضـاء، ترسـم أولوياهتـا وخططهـا     
، وأن تقــّدم تلــك اخلطــط إىل  )٢٠٠٤( ١٥٤٠فيمــا يتعلــق بتنفيــذ األحكــام الرئيســية للقــرار   

بلداً قّدم خططه الوطنيـة املتعلقـة بتنفيـذ     ٢٣اللجنة. وحبلول هناية الفترة قيد االستعراض، كان 
  (انظر املرفق الثامن عشر). ١٥٤٠القرار 
طوعيـة، تتـيح للجنـة االطـالع      وتالحظ اللجنة أن هذه اخلطط، علـى الـرغم مـن أهنـا     - ١١٠

على حملة عامة عن اإلجراءات احملددة الـيت تنـوي دولـة مـا اختاذهـا لغـرض تعزيـز تنفيـذ القـرار.          
وعالوة على ذلك، تفاعلت دول كثرية مع اللجنة وخربائها يف صياغة هـذه اخلطـط. وتسـمح    

أفضـل حلالـة التنفيـذ     هذه التفاعالت بإجراء حوار بني اللجنة والدول، مما ييّسر اكتسـاب فهـم  
يف دولـة مـا. ومـن خـالل هـذا احلـوار، تـتمكن اللجنـة مـن أن حتـدد يف إطـار مـن التعـاون مــع              

  الدولة اإلجراءات املطلوبة لسد الثغرات يف التنفيذ وتقدمي ما قد يلزم من مساعدة.
  

  احلوار مع الدول  -  ٤  
، علـى أن تباشـر حـواراً    )٢٠١١( ١٩٧٧مـن القـرار    ١١ُشجِّعت اللجنة، يف الفقرة  - ١١١

، بطـرق منـها القيـام بزيـارات إىل الـدول بنـاًء       )٢٠٠٤( ١٥٤٠مع الدول بشأن تنفيـذ القـرار   
نيسـان/أبريل   ٢٤أول زيـارة وحـىت    ، الـذي أُجريـت فيهـا   ٢٠١١على دعوة منها. ومنـذ عـام   

، أظهر عدد زيارات اللجنة إىل الدول، بناًء على دعوة منـها، زيـادة جـديرة باملالحظـة     ٢٠١٦
وحده، يف حـني أُجريـت مخـس     ٢٠١٥زيارة. وأُجريت سبع زيارات يف عام  ٢١وصلت إىل 

ــارات يف عــام   ــارات يف عــام  ٢٠١٤زي ــع زي ــارات يف عــام  ٢٠١٣، وأرب ــع زي ، ٢٠١٢، وأرب
. وأُجري أيضاً مزيد من الزيارات إىل دول لـديها تفاعـل مباشـر    ٢٠١١وزيارة واحدة يف عام 
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ــرار        ــذ القــ ــرة بتنفيــ ــيني مباشــ ــوميني معنــ ــؤولني حكــ ــا، ومســ ــق خربائهــ ــة وفريــ ــني اللجنــ بــ
٢٠٠٤(  ١٥٤٠(.  
ىن للدول أن تتيح للجنة وفريق خربائهـا فرصـة إجـراء    ومن خالل هذه الزيارات، يتس - ١١٢

مناقشــة مباشــرة مــع الســلطات الوطنيــة بشــأن تنفيــذ القــرار بكــثري مــن التفصــيل، وحتديــد           
  االحتياجات احملتملة من املساعدة، والنتائج املتوخاة للزيارات.

اء أو مـع  بعض الزيارات، أُجريت أيضاً اجتماعـات ثنائيـة علـى مسـتوى الـوزر      أثناءو - ١١٣
مسؤولني رفيعـي املسـتوى ُوجِّـه فيهـا اهتمـامهم ألمهيـة القـرار. وقـد أسـهم ذلـك يف التعريـف            
بالقرار على املستويات الرفيعـة لصـنع السياسـات يف احلكومـات، ومسـح بـإجراء حـوار مباشـر         

  ,١٥٤٠بني اللجنة وخربائها واجلهات الوطنية املعنية بالقرار 
ــا  - ١١٤ ــة   وتشــمل نتــائج هــذه الزي رات إعــداَد تقــارير وطنيــة أو خطــط عمــل وطنيــة طوعي

للتنفيذ. وترى اللجنة أن هذه الزيارات أتاحت فرصة قّيمة لتحديد الثغرات احملتملـة يف التنفيـذ   
واخلطوات املستقبلية الالزمة يف هذا الصدد، مما يسـهم يف اكتسـاب فهـم أفضـل للتقـدم الـذي       

  حترزه الدول يف تنفيذ القرار.
ــة      وتال - ١١٥ ــدول األعضــاء املعني ــة مــع التقــدير أن عــدد جهــات االتصــال يف ال حــظ اللجن

 ١٨. ويف الفقـرة  ٢٠١٣جهـة يف عـام    ٦٦جهـة، باملقارنـة مـع     ٩٤ارتفع إىل  ١٥٤٠بالقرار 
ــرار   ــن القــ ــة     )٢٠١١( ١٩٧٧مــ ــات الدوليــ ــن إىل املنظمــ ــس األمــ ــب جملــ ــة  طلــ واإلقليميــ

اإلقليمية ذات الصلة تعيني جهـة اتصـال وموافـاة اللجنـة بـذلك. وحتـيط اللجنـة علمـاً مـع           ودون
  منظمة من هذه املنظمات وافت اللجنة مبعلومات عن جهات االتصال لديها. ١٣التقدير بأن 

، ١٥٤٠واسـتجابةً لطلبـات قّدمتــها دول أعضـاء لبنـاء قــدراهتا يف جمـال تنفيـذ القــرار        - ١١٦
وال سيما لفائدة جهات االتصال املعنية بالقرار، ووفقاً لربنامج عمل اللجنة الرابع عشـر الـذي   

ووضــع دورات  )٢٠٠٤( ١٥٤٠شــّجع علــى توســيع شــبكة جهــات االتصــال املعنيــة بــالقرار 
ئــدة جهــات االتصــال، أعــّدت اللجنــة دورة تدريبيــة  تدريبيــة ُتنفَّــذ علــى الصــعيد اإلقليمــي لفا 

جلهات االتصال هذه. وقـد استضـافت الصـني أوىل هـذه الـدورات التدريبيـة املوجهـة جلهـات         
االتصــال الوطنيــة مــن دول منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ يف تشــنغداو، بالصــني، يف الفتــرة مــن  

ــد االســتعرا  ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  ١١إىل  ٧ ــرة قي ــدريبيتان  . وبعــد الفت ــان ت ض، ُنفِّــذت دورت
ــن     ــرة مـ ــي يف الفتـ ــاد الروسـ ــاليننغراد، باالحتـ ــدامها يف كـ ــان، إحـ ــه إىل  ٢٨أخريـ حزيران/يونيـ

 تشـرين األول/  ٢٨إىل  ٢٤، والثانية يف سانتياغو، شـيلي، يف الفتـرة مـن    ٢٠١٦متوز/يوليه  ١
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أخـرى مثـل أفريقيـا.    . ومن املقرر تنفيذ مزيد من الدورات التدريبية يف منـاطق  ٢٠١٦أكتوبر 
  اهلادئ.  وقد عرضت الصني مواصلة استضافة هذه الدورات الدراسية ملنطقة آسيا واحمليط

وترّحــب اللجنــة بالنتــائج الناجحــة للجولــة األوىل مــن الــدورات التدريبيــة. فقــد تبــّين  - ١١٧
ني للقـرار  ألعضاء فريق اخلرباء باملالحظة املباشرة أن الـدورات التدريبيـة عـززت فهـم املشـارك     

، وكــذلك خلفيتــه ومتطلبــات التنفيــذ الــواردة فيــه والتحــديات الــيت تواجــه    )٢٠٠٤( ١٥٤٠
الدول يف تنفيذه. وهتـدف الـدورات التدريبيـة أيضـاً إىل تيسـري التنسـيق داخـل البلـدان وبينـها،          

وهــي تســهم أيضــاً يف تعزيــز تعــاون الــدول مــع املنظمــات  وال ســيما علــى املســتوى اإلقليمــي.
الدولية الرئيسية اليت وفّرت مدربني للمساعدة يف تنفيذ هذه الدورات. وقد أسـهمت أيضـاً يف   

ــالقرار     ــة بـ ــال املعنيـ ــات االتصـ ــبكة جهـ ــز شـ ــون  ١٥٤٠تعزيـ ــة ”لتكـ ــبكة حيـ ــال  “شـ يف جمـ
ق بتنفيـذ القـرار، ويتلقّـى املشـاركون     االتصاالت. وتشمل الدورات التدريبية متارين عملية تتعل

  شهادات بعد اجتيازها.
    

  املساعدة  -  خامساً  
بأن بعض الدول قد تلزمها مسـاعدة يف تنفيـذ أحكامـه،     )٢٠٠٤( ١٥٤٠أقّر القرار  - ١١٨

م بـذلك للطلبـات الـواردة مـن الـدول الـيت       ودعا الدول القـادرة علـى تقـدمي املسـاعدة إىل القيـا     
تفتقــر إىل اهلياكــل األساســية القانونيــة والتنظيميــة، و/أو اخلــربة يف جمــال التنفيــذ، و/أو املــوارد   

  الالزمة للوفاء بأحكام القرار.
ــرار   - ١١٩ ــثّ القـ ــى موا  )٢٠٠٨( ١٨١٠وحـ ــة علـ ــري   اللجنـ ــا يف تيسـ ــز دورهـ ــلة تعزيـ صـ

املساعدة، بسبل منها املشاركة يف املواءمة بني عروض املساعدة وطلباهتا، منشئة بذلك دورهـا  
بسـبل مثـل الزيـارات     )٢٠١١( ١٩٧٧يف املواءمة بني مقّدمي املساعدة ومتلقّيها. وأقّر القرار 

ــّدم      إىل ا ــتعراض، قـ ــالل االسـ ــذه. وخـ ــة هـ ــة املواءمـ ــدعم عمليـ ــيلة لـ ــدول كوسـ ــاً  ٣٢لـ كيانـ
  مقترحاً إىل اللجنة بشأن كيفية تيسري املساعدة.  ٥٨

مـن   ٢٠١٠وواصلت اللجنـة العمـل وفـق اإلجـراءات املنقحـة الـيت اعُتمـدت يف عـام          - ١٢٠
ارسـة نشـر ملخصـات    أجل تبسيط عملية املساعدة وتسريعها. وباإلضافة إىل ذلك، واصلت مم

موجزة عن طلبـات املسـاعدة علـى موقعهـا الشـبكي، مبوافقـة الـدول املعنيـة، مثلمـا فعلـت مـع            
عــروض املســاعدة. وتعّهــدت اللجنــة، مــن خــالل فريــق خربائهــا، قائمــةً موحــدةً مــن طلبــات    

  املساعدة هبدف تيسري عملية املواءمة.
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ظمتان إقليميتان طلبات لتلقّـي املسـاعدة   دولة ومن ٥٦ووفقاً للبيانات املتاحة، قّدمت  - ١٢١
طلبــاً مــن هــذه الطلبــات مــن دول أفريقيــة،    ١٧. وجــاء ٢٠٠٤مــن خــالل اللجنــة منــذ عــام  

طلبــات مــن أوروبــا الشــرقية،     ٦طلبــاً مــن دول يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ، و       ٢٢ و
  طلباً من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.  ١١  و

ــات      وفيمــا ي - ١٢٢ ــة اخنفــاض العــدد اإلمجــايل لطلب ــات املســاعدة، تالحــظ اللجن ــق بطلب تعل
  ,٢٠١١املساعدة يف الفترة قيد االستعراض باملقارنة مع الطلبات املقدمة قبل عام 

دولــة طلبــات مســاعدة، منــها مثــاين دول مــن  ١٥ومنــذ االســتعراض األخــري، قــّدمت  - ١٢٣
ي، والكونغـو، وليسـوتو، ومـالوي (قـّدمت طلَبـي      أفريقيا (توغو، وزامبيا، وغانا، وكابو فـريد 

ــادا،      مســاعدة)، والنيجــر)، وثــالث دول مــن أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب (غرين
وغيانا، واملكسيك (قّدمت طلَبني))، ودولتـان مـن أوروبـا الشـرقية (أرمينيـا واجلبـل األسـود)،        

ريغيزسـتان (قـّدمت طلَبـي مســاعدة)).    ودولتـان مـن منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ (العـراق، وق       
وباإلضــافة إىل ذلــك، قــّدمت اجلماعــة الكاريبيــة طلــَبني، وقــّدمت منظومــة التكامــل بــني دول   
ــق         ــة يف املرف ــات املســاعدة املقدم ــات بشــأن طلب ــرد معلوم ــاً واحــداً. وت أمريكــا الوســطى طلب

  عشر.  التاسع
يا واحملـيط اهلـادئ ودول أوروبـا    وركّزت طلبات املساعدة املقدمة من دول منطقة آس - ١٢٤

ــة احلــدود،        الشــرقية بصــورة أساســية علــى الضــوابط املفروضــة علــى الصــادرات وعلــى مراقب
وكذلك التدريب واملعدات. أما يف حالة أمريكا الالتينية، فقد متحورت معظم الطلبات حـول  

مـة مـن الـدول    التدريب واملساعدة يف جمال التشريعات. يف حني كـان كـثري مـن الطلبـات املقد    
  األفريقية ذا طابع عام، يشمل مجيع جوانب القرار، مبا فيها بناء القدرات ومعدات الكشف.

ويف الســنوات األخــرية، تعــزز تعــاون اللجنــة مــع املنظمــات اإلقليميــة بصــورة كــبرية.  - ١٢٥
فعلى سـبيل املثـال، عقـد االحتـاد األفريقـي اجتماعـات خمصصـة لبحـث مسـائل متعلقـة بـالقرار            

ــة ومنظمــة األمــن والتعــاون يف     )٢٠٠٤( ١٥٤٠ ــدول األمريكي . وكــذلك، عملــت منظمــة ال
أوروبا مع اللجنة وشركاء دوليني آخرين لوضع خطط عمل وطنيـة طوعيـة للتنفيـذ يف منـاطق     

ذه املبادرات اإلقليميـة اإلجيابيـة يف   كل منهما. وقد حبث برنامج العمل الرابع عشر للجنة يف ه
  ، فدعا إىل النظر يف وضع ُنُهج إقليمية لتلبية االحتياجات من املساعدة.٢٠١٥عام 
وُعقد املؤمتر اإلقليمي األول للمساعدة، الذي ُنظِّم بالتعاون مع االحتـاد األفريقـي، يف    - ١٢٦

وبيا. وكانت هـذه املـرة األوىل الـيت    يف أديس أبابا بإثي ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٧إىل  ٦الفترة من 
ُيجمــع فيهــا بــني دول طلبــت املســاعدة ومقــّدمي املســاعدة احملــتملني، ممــا يّســر منــرباً حقيقيــاً     
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الـيت طلبـت املسـاعدة يف مـؤمتر      ١٦دولة من الدول األفريقيـة ال   ١٢للمواءمة. وقد شاركت 
ثنائيـة مـع مقـّدمي املسـاعدة.     االحتاد األفريقي، وأُتيحت جلميع الدول فرصـة عقـد اجتماعـات    

وباإلضافة إىل الدول اليت عرضت تقـدمي املسـاعدة، شـاركت يف املـؤمتر أيضـاً منظمـات دوليـة        
ومنظمة غـري حكوميـة حمـددة. وحبـث املـؤمتر أيضـاً يف عمليـة االسـتعراض الشـامل مـن منظـور            

  االحتاد األفريقي.
حتقيـق  ”ا االضـطالع بـدورها يف   وتالحظ اللجنـة أن مـن أصـعب املهـام املوكلـة إليهـ       - ١٢٧
بطريقة شاملة ويف الوقت املناسب. وقد بلغ عدد مـا هـو متـاح مـن الـردود اإلجيابيـة        “املواءمة

 .)٦(رداً، أي أن كــل دولــة طلبــت املســاعدة تلقّــت أكثــر مــن ثالثــة ردود  ٥١املســجلة للفتــرة 
وات السـابقة، فإنـه يظـل    وعلى الرغم من أن هـذا العـدد ميثّـل زيـادة ال بـأس هبـا مقارنـة بالسـن        

حمــدوداً للغايــة. ومثــة حتــدٍّ آخــر يتمثّــل يف أنــه يف احلــاالت الــيت وردت فيهــا ردود، تعــذّر علــى  
  الدول اليت طلبت املساعدة، يف بعض احلاالت، قبول عروض املساعدة املقدمة.

وقد وردت الردود بصورة أساسية من منظمات دولية. فقـد أرسـلت مثـاين منظمـات      - ١٢٨
املسـجلة بوصـفها جهـات مقّدمـة للمسـاعدة ردوداً رمسيـة علـى         ١٦املنظمـات الدوليـة ال    من

طلبات حمددة، رغم أن التعاون معها مجيعها ال يزال جارياً. ومل ترسل سـوى مثـاين دول فقـط    
ــدول ال   ــات املســاعدة     ٤٧مــن ال املســجلة بوصــفها دوالً مقدمــة للمســاعدة ردوداً علــى طلب

 حني أرسلت دولة واحدة رداً علـى طلـب واحـد للمسـاعدة مقـّدم مـن       الواردة من الدول، يف
منظمــة دون إقليميـــة. وتالحــظ اللجنـــة أن الــردود الـــواردة مل تتنــاول، يف معظـــم احلـــاالت،     
الطلبات احملـددة. ويشـري ثلـث الـردود الـواردة إىل مشـاريع مسـاعدة جاريـة أصـالً، أو يعـرض           

  د مالية إضافية.تقدمي املساعدة رهناً باحلصول على موار
واللجنة وخرباؤها على علم بعدة برامج مساعدة جارية، مبـا يف ذلـك يف الـدول الـيت      - ١٢٩

ــاً، يف معظــم احلــاالت، بوجــود هــذه        ــة رمسي ــغ اللجن ــة، وإن مل ُتبلَّ طلبــت املســاعدة مــن اللجن
القائمـة  الربامج. وتالحظ اللجنـة أن هـذا يشـكّل حتـدياً أمـام مجـع بيانـات دقيقـة إلدراجهـا يف          

  املوحدة لطلبات املساعدة.

__________ 

طلبت غانا وليسوتو أيضاً املساعدة يف وضع خطة عمل وطنية طوعية للتنفيذ. وأجـرى خـرباء اللجنـة زيـارة       )٦(  
إىل غانا وليسوتو استجابةً هلذه الطلبات وقّدموا املساعدة يف وضع هذه اخلطط. لكن مل ُيسـجَّل تقـدمي هـذه    

 لجنة لألغراض اإلحصائية يف هذا الصدد.املساعدة من ال
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وجتــدر اإلشــارة أيضــاً إىل أن بــرامج املســاعدة الــيت تعلــم اللجنــة وخرباؤهــا بوجودهــا  - ١٣٠
تتركز يف عـدد مـن الـدول، وأن عـدداً كـبرياً مـن الـدول الناميـة الـيت طلبـت املسـاعدة مل تتلـّق             

  سوى دعم حمدود.
لـى املواءمـة بـني مقـّدمي املسـاعدة ومتلقّيهـا       وعلى الرغم مـن اقتصـار واليـة اللجنـة ع     - ١٣١

ــات         ــبعض طلب ــا مــن االســتجابة مباشــرةً ل ــد متكّنــت وخرباؤه ــا، فق ــوارد املتاحــة هل ونقــص امل
املساعدة تتعلق، يف مجلة أمور، بإعداد التقـارير الوطنيـة (زامبيـا والكونغـو ومـالوي) أو وضـع       

  ن وليسوتو ومالوي).خطط عمل وطنية طوعية للتنفيذ (توغو وغانا وقريغيزستا
وتالحظ اللجنـة أنـه مت رصـد اعتمـاد يف صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين ألنشـطة           - ١٣٢

نزع السـالح علـى الصـعيدين العـاملي واإلقليمـي، الـذي يـديره مكتـب األمـم املتحـدة لشـؤون            
مــن اســتخدام  )٢٠١١( ١٩٧٧نــزع الســالح، اســتجابةً ملــا دعــا إليــه جملــس األمــن يف القــرار 

. ١٥٤٠آليـات التمويـل القائمــة ملسـاعدة الــدول علـى حتديــد وتلبيـة احتياجاهتــا لتنفيـذ القــرار       
جمموعـه   تربعات مبـا  )٧(وكيانات أخرى دول أعضاءومنذ إنشاء الصندوق االستئماين، قّدمت 

باملقارنـــة مـــع حجـــم مـــا أُعـــرب عنـــه مـــن   ، وهـــو مبلـــغ متواضـــع نســـبياًمليـــون دوالر ٧,٦
االحتياجات من املساعدة. وتالحظ اللجنة أيضاً أن هـذه األمـوال اسـُتخدمت أساسـاً لتمويـل      
أنشطة التوعية اإلقليمية والوطنية، مبا فيها األنشطة املتصلة بتقدمي املساعدة املباشرة مـن اللجنـة   

ــات املائــ     ــدول واجتماع ــارات إىل ال ــدول (الزي ــل     إىل ال ــو أق ــى حن ــة)، وعل دة املســتديرة الوطني
للمشاريع املرتبطة بصورة أكثر مباَشرة بالتنفيذ. وعلى الـرغم مـن أن بعـض املنظمـات الدوليـة      
املعنية أشارت إىل أن بإمكاهنا تنفيذ هذه املشاريع رهناً بتـوفر مـوارد مـن خـارج امليزانيـة، فـإن       

  ملشاريع حمددة من أي مصدر. مكتب شؤون نزع السالح مل يتلّق سوى بضع مقترحات
واّتضح مـن خـالل التفاعـل غـري الرمسـي مـع مقـّدمي املسـاعدة وجـود حتـديات أيضـاً             - ١٣٣

مرّدها أن عدداً كبرياً من الطلبـات غـري حمـدد مبـا فيـه الكفايـة أو سـليم تقنيـاً علـى حنـو يسـمح            
يف تقـدمي طلبـات    ، وضعت اللجنة منوذجاً للمساعدة لدعم الـدول ٢٠٠٧بالنظر فيه. ويف عام 

املساعدة، والنموذج متاح يف املوقـع الشـبكي للجنـة. غـري أن هـذا النمـوذج مل ُيسـتخدم علـى         
  نطاق واسع.

    

__________ 

أنــدورا، مجهوريــة كوريــا، كازاخســتان، كنــدا، النــرويج، نيوزيلنــدا، الواليــات املتحــدة األمريكيــة، االحتــاد     )٧(  
 األورويب، مؤسسة كارنيجي يف نيويورك.
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  التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية  -  سادساً  
مجيــع الــدول إىل جتديــد وتنفيــذ التزامهــا بالتعــاون       )٢٠٠٤( ١٥٤٠يــدعو القــرار   - ١٣٤

املتعــدد األطــراف، ال ســيما يف إطــار الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ومنظمــة حظــر األســلحة   
الكيميائيـة واتفاقيــة األسـلحة البيولوجيــة، بوصــفها وسـائل هامــة يف السـعي إىل بلــوغ أهــدافها     

ــذه ا   ــوغ هـ ــار وبلـ ــدم االنتشـ ــال عـ ــتركة يف جمـ ــدويل  املشـ ــاون الـ ــداف، ويف تشـــجيع التعـ ألهـ
  السلمية.  لألغراض

تأكيد احلاجة إىل مواصلة تعزيز التعاون اجلـاري بـني    )٢٠١١( ١٩٧٧ويكرر القرار  - ١٣٥
ــالقرار      ــة جملــس األمــن املنشــأة عمــالً ب ــة، وجلن بشــأن تنظــيم القاعــدة   )١٩٩٩( ١٢٦٧اللجن

بشـأن مكافحـة    )٢٠٠١( ١٣٧٣وحركة الطالبان، وجلنة جملس األمـن املنشـأة عمـالً بـالقرار     
يق بشأن الزيـارات إىل  اإلرهاب، بسبل منها، حسب االقتضاء، تعزيز تبادل املعلومات، والتنس

ــثالث        ــيت هتــم اللجــان ال ــة وســائر املســائل ال ــها، واملســاعدة التقني ــدول، كــل يف إطــار واليت ال
مجيعهــا؛ ويعــرب عــن اعتزامــه تقــدمي توجيهــات للجــان فيمــا يتعلــق باجملــاالت ذات االهتمــام     

  املشترك من أجل تنسيق جهودها على حنو أفضل.
للجنة، قّدم الفريق العامـل املعـين بالتعـاون مـع املنظمـات      وباإلضافة إىل برنامج عمل ا - ١٣٦

الدولية ورقة غري رمسية بشـأن اعتمـاد هنـج يف بلـوغ األهـداف االسـتراتيجية والغايـات احملـددة         
واملنظمـات الدوليـة، مبـا يف ذلـك      ١٥٤٠فيما يتعلق بتعزيز التعـاون بـني اللجنـة املعنيـة بـالقرار      

وبـالقرار   )٢٠١١( ١٩٨٩ و )١٩٩٩( ١٢٦٧الً بـالقرارين  جلنتا جملـس األمـن املنشـأتان عمـ    
    .٢٠١٤متوز/يوليه  ٣يف  )٢٠٠١( ١٣٧٣
ل الفترة قيد االستعراض، عززت اللجنة تفاعلها وعملها وتعاوهنا مـع منظمـات   وخال - ١٣٧

دولية وإقليمية ودون إقليمية ومؤسسات وترتيبات حكومية دولية أخرى، وال سيما تلك الـيت  
متتلك خربة يف جمـال عـدم االنتشـار. وُوضـعت ترتيبـات رمسيـة وغـري رمسيـة للتعـاون مـع تلـك            

 )٢٠٠٤( ١٥٤٠أنه من شأن التفاعـل أن يسـهم يف تنفيـذ القـرار      املنظمات والترتيبات. ذلك
تنفيذاً فعاالً من خالل تعزيـز التعـاون عـن طريـق تبـادل املعلومـات، وتقاسـم التجـارب التنفيـذ          

لـدول، وتيسـري تقـدمي    والدروس املستفادة وبلوغ مستوى أوثـق مـن التنسـيق يف التواصـل مـع ا     
املساعدة إىل الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية. وأتاح التفاعـل أيضـاً فرصـة    
قّيمة للتعـّرف علـى االحتياجـات واألولويـات املشـتركة ألعضـاء هـذه اجلهـات، وسـاعد علـى           

  .)٢٠٠٤( ١٥٤٠تقدمي املساعدة املتصلة بتنفيذ القرار 
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محلـة    ٣٤٣وخالل الفترة قيد االستعراض، شاركت اللجنة وفريق اخلـرباء التـابع هلـا يف     -  ١٣٨
ــام  ٤١توعيــــــة ( ــام  ٤٧، و ٢٠١١يف عــــ ــام  ٨٨، و ٢٠١٢يف عــــ يف  ٨٣، و ٢٠١٣يف عــــ

ر نيسـان/أبريل)). ويـذك   ٢٤(حـىت   ٢٠١٦يف عـام   ٢٠، و ٢٠١٥يف عام  ٦٤، و ٢٠١٤  عام
يف املائـــة مـــن هـــذه املناســـبات نظمتـــها أو شـــاركت يف تنظيمهـــا منظمـــات دوليـــة  ٤٩أن حنـــو 

يف  ٢٢: ٣٤٣مـن أصـل    ١٦٨ترتيبات أخرى إما مبفردها أو بالتشـارك مـع أطـراف أخـرى (      أو
يف  ٣٥، و ٢٠١٤يف عــام  ٣٦، و ٢٠١٣يف عــام  ٤٠، و ٢٠١٢يف عــام  ٢٨، و ٢٠١١عــام 
وتــرد قائمــة هبــذه املناســبات يف املرفــق العشــرين. ومشلــت   ). ٢٠١٦يف عــام  ٧، و ٢٠١٥عــام 

ــوارد يف القــرار       ١٥٤٠مناســبات التوعيــة املــذكورة الطائفــة الكاملــة مــن اجملــاالت املواضــيعية ال
 محـالت التوعيـة   . وقد أتاحت مشاركة املمثلني مـن املنظمـات والترتيبـات األخـرى يف    )٢٠٠٤(

  فرصا لتوعية الدول بأهدافها املشتركة يف جمايل عدم االنتشار والتعاون الدويل. ١٥٤٠بالقرار 
وقــدمت بعــض املنظمــات والترتيبــات األخــرى (وحــدة دعــم التنفيــذ التابعــة التفاقيــة   - ١٣٩

يـة للطاقـة الذريـة،    األسلحة البيولوجية، وفرقة العمل املعنية بـاإلجراءات املاليـة، والوكالـة الدول   
ونظام مراقبة تكنولوجيـا القـذائف، ومنظمـة حلـف مشـال األطلسـي، وجمموعـة مـوردي املـواد          
النووية، ومنظمة حظر األسلحة الكيميائية، ومنظمة اجلمارك العاملية) إحاطات للجنة مبا تقـوم  

، يف حـني قامـت منظمـات أخـرى (منظمـة      )٢٠٠٤( ١٥٤٠به من أعمال ذات صلة بـالقرار  
األمن والتعاون يف أوروبا ومكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة) بتقـدمي مثـل هـذه      
اإلحاطات إىل األفرقة العاملة التابعة للجنة. وباملقارنة مع الفترات السـابقة، جـرى تنفيـذ عـدد     

ــارات واملشــاور   ــد مــن الزي ــذ عــام  متزاي ــة ورؤســاء املنظمــات    ٢٠١١ات من بــني رئــيس اللجن
والترتيبات األخرى بغرض تعزيز احلوار وتبادل املعلومـات، وهـي االحتـاد األفريقـي، والوكالـة      
الدولية للطاقة الذرية، واإلنتربـول، وجمموعـة مـوردي املـواد النوويـة، ومنظمـة حظـر األسـلحة         

  باملخدرات واجلرمية، ومنظمة اجلمارك العاملية.الكيميائية، ومكتب األمم املتحدة املعين 
ــة   )٢٠١١( ١٩٧٧مــن القــرار  ١٨وتطلــب الفقــرة  - ١٤٠ ــة واإلقليمي إىل املنظمــات الدولي

 ١٥٤٠ودون اإلقليميــة ذات الصــلة أن تقــوم بتعــيني جهــة اتصــال أو منســق لتنفيــذ القــرار         
بذلك؛ وتشجعها على تعزيز التعاون وتبـادل املعلومـات    ١٥٤٠وموافاة جلنة القرار  )٢٠٠٤(

 ١٥٤٠مــع اللجنــة بشــأن املســاعدة الفنيــة ومجيــع املســائل األخــرى ذات الصــلة بتنفيــذ القــرار  
ــدير أن   )٢٠٠٤( ــة مــع التق ــة     ١٣. وتالحــظ اللجن منظمــة مــن هــذه املنظمــات أبلغــت اللجن

جبهــات االتصــال اخلاصــة هبــا. وفضــال عــن املعلومــات احملدَّثــة باســتمرار، يسَّــر تعــيني جهــات    
االتصال اجلهـود التعاونيـة وتبـادل املعلومـات بشـأن اإلجـراءات املتخـذة للتشـجيع علـى تنفيـذ           

، ومكــن مــن حتســني اســتخدام املــوارد الــيت توفرهــا تلــك املنظمــات.  )٢٠٠٤( ١٥٤٠القــرار 
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وأنشـــأت اللجنـــة شـــبكة جلهـــات االتصـــال مـــع معظـــم املنظمـــات ذات الصـــلة وغريهـــا مـــن  
ات الدوليـة الرئيسـية عـن    املؤسسات احلكومية الدوليـة والترتيبـات. وتعـزَّز التعـاون مـع املنظمـ      

طريــق تزويــدها باملــدربني للمســاعدة يف الــدورة التدريبيــة التجريبيــة للجنــة لفائــدة جهــات          
  يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ. ١٥٤٠االتصال املعنية بالقرار 

ويف الســـابق، عينـــت منظمتـــان إحـــدامها إقليميـــة واألخـــرى دون إقليميـــة (اجلماعـــة   - ١٤١
ــة  ــة، ومنظوم ــرار        الكاريبي ــذ الق ــيني لتنفي ــا الوســطى) منســقني إقليم ــني دول أمريك ــل ب التكام

ــة     )٢٠٠٤( ١٥٤٠ ــدة (اجلماعـ ــة واحـ ــة دون إقليميـ ــاك منظمـ ــايل، فهنـ ــا يف الوقـــت احلـ . أمـ
ال لوظيفـة منسـق   الكاريبية) لديها منسق إقليمي عامل. وختصص منظمة الدول األمريكيـة متـوي  

مــن خــالل صــندوق األمــم املتحــدة االســتئماين، لكنــها مل ُتنفــذ أي تعــيني بنهايــة الفتــرة قيــد     
االستعراض. وتعتمد بعض املنظمات اإلقليمية، مثل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا واالحتـاد  

ظمـة بـدال   إىل وحـدة داخـل املن   ١٥٤٠األفريقي، هنجا خمتلفا وعهدت مبسـؤولية تنفيـذ القـرار    
  من تعيني شخص بعينه يف منصب منسق على أساس التفرغ.

ــرار    - ١٤٢ ــن الق ــة    )٢٠١١( ١٩٧٧وبتشــجيع م ــات دولي ــع منظمــات وترتيب ــت أرب ، تبادل
ت الـيت يشـملها   وإقليمية ودون إقليمية أيضا الـدروس املسـتفادة واملمارسـات الفعالـة يف اجملـاال     

ــرار  ــرة   )٢٠٠٤( ١٥٤٠الق ــبني يف الفق ــى النحــو امل ــل هــذه   ١٠٩، عل ، أعــاله. وجــرى حتمي
ــون      ــة وتوجــد يف قســم خمصــص هلــا معن ــع الشــبكي للجن ــردود علــى املوق ــادل اخلــربات  ” ال تب

  .“والدروس املستفادة واملمارسات الفعالة
ويشكل التعـاون والتنسـيق مـع تلـك املنظمـات بشـأن بـرامج املسـاعدة الفنيـة إحـدى            - ١٤٣

مـــن املنظمـــات والترتيبـــات الدوليـــة  ١٦األولويـــات يف عمـــل اللجنـــة. وحـــىت اآلن، أعربـــت 
. ١٥٤٠واإلقليمية ودون اإلقليمية عـن اسـتعدادها لتـوفري املسـاعدة ذات الصـلة بتنفيـذ القـرار        

اللجنة باجملاالت اليت ميكنها تقدمي املسـاعدة بشـأهنا وردَّ بعضـها أيضـا      وأبلغت بعض املنظمات
  على طلبات حمددة.

ومن بني أوجه التقدم احملرز خالل الفترة قيد االستعراض، كثفت اللجنـة تعاوهنـا مـع     - ١٤٤
ــووي، وال ســيما، ألول مــرة، يف اجملــاالت       ــة يف جمــال األمــن الن ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال

تداخلة اهلامة مثل عمل الوكالة بشأن اخلطط املتكاملـة لـدعم األمـن النـووي وخطـط العمـل       امل
ــرار    ــذ الق ــة لتنفي ــة الطوعي ــد     ١٥٤٠الوطني ــرة قي ــاون املعــزز خــالل الفت ــال آخــر للتع ــة مث . ومث

ــالقرار     ــلة بـ ــائل املتصـ ــول املسـ ــد أدرج اإلنتربـ ــتعراض، فقـ ــه  )٢٠٠٤( ١٥٤٠االسـ يف دوراتـ
التدريبية ذات الصلة وفقا اللتزام تعهد به رئـيس اإلنتربـول خـالل اجتماعـه مـع رئـيس اللجنـة        
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، شـارك خـرباء اللجنـة، بنـاء علـى دعـوة وجههـا اإلنتربـول،         ٢٠١٤. ويف عام ٢٠١٣يف عام 
ملواد الكيميائيـة والبيولوجيـة   يف سلسلة من الدورات التدريبية ملكافحة االجتار غـري املشـروع بـا   

 ٢٠١٤واإلشعاعية والنووية يف إثيوبيا، وبولندا، وتايلند، وجورجيا، وطاجيكسـتان. ويف عـام   
أيضــا، وجــه األمــني العــام ملنظمــة اجلمــارك العامليــة بيانــا أمــام اللجنــة يف جلســة إحاطــة علنيــة    

هتـدف إىل إحـراز مزيـد مـن      نظمتها هذه اللجنة، حيث أعاد التأكيد على قيام شـراكة تعاونيـة  
التقدم يف اجملاالت ذات االهتمام املشـترك، مثـل مشـروع إنفـاذ ضـوابط التجـارة االسـتراتيجية        
اخلاص مبنظمة اجلمارك العاملية، الذي يؤدي فيه تنفيذ قرار جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة      

  دورا حامسا. ١٥٤٠
مـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا)، بالتعـاون      وتعمل منظمة إقليميـة واحـدة بعينـها (منظ    - ١٤٥

مـع اللجنـة وشــركاء آخـرين، علــى مسـاعدة الـدول املشــارِكة يف وضـع وتنفيــذ خطـط العمــل        
ــرار    ــذ الق ــة لتنفي ــة الطوعي ــدعم مــن هــذه املنظمــة، تلقــت   ١٥٤٠واالســتراتيجيات الوطني . وب

  خطة). ٢٣ل من أص ١٣اللجنة أكثر من نصف عدد خطط العمل الوطنية لتنفيذ القرار (
وخالل الفترة قيـد االسـتعراض، عـززت اللجنـة تعاوهنـا مـع االحتـاد األفريقـي، الـذي           - ١٤٦

ــة ملــؤمتر االحتــاد، املعقــودة يــومي     ــاير  ٢٨ و ٢٧أعقــب اعتمــاد الــدورة العادي كــانون الثاين/ين
ــؤمتر    ٢٠١٣ ــرر امل ــا، ملق ــرار    AU/Dec.472 (XX(يف أديــس أباب ــذ الق  ١٥٤٠بشــأن دعــم تنفي

. وأعيــد تأكيــد هــذا الــدعم يف نشــرة صــحفية صــدرت الحقــا عــن مفوضــية االحتــاد )٢٠٠٤(
، بشــأن الــذكرى الســنوية العاشــرة العتمــاد القــرار      ٢٠١٤نيســان/أبريل  ٣٠األفريقــي، يف 

. ويف هذا السياق، تعاونت اللجنة مع مفوضية االحتـاد األفريقـي يف األعـوام    )٢٠٠٤( ١٥٤٠
لتنظــيم االجتماعــات املتصــلة بتنفيــذ القــرار يف أفريقيــا مــع مجيــع    ٢٠١٦و  ٢٠١٣و  ٢٠١٢

الدول األعضاء يف االحتاد األفريقي. وباإلضافة إىل ذلك، استضافت مفوضية االحتـاد األفريقـي   
ــل تدري  ــة عمـ ــرار   حلقـ ــذ القـ ــة لتنفيـ ــاين/     ١٥٤٠بيـ ــرين الثـ ــة يف تشـ ــدول األفريقيـ ــدة الـ  لفائـ

    .٢٠١٤  نوفمرب
وخــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، عملــت اللجنــة وخرباؤهــا أيضــا علــى العديــد مــن      - ١٤٧

املبادرات اإلقليمية والوطنيـة، بشـكل وثيـق مـع مراكـز األمـم املتحـدة اإلقليميـة للسـالم ونـزع           
ــة يف أ  ــة البحــر      الســالح والتنمي ــة ومنطق ــادئ ويف أمريكــا الالتيني ــا ويف آســيا واحملــيط اهل فريقي

الكارييب. وتعمل املراكز اإلقليمية مع عدد من الدول يف املناطق املعنية لتيسري صياغة التقـارير،  
  وتنظيم املناسبات، ووضع خطط العمل الوطنية الطوعية للتنفيذ.
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مع جلنة جملس األمن العاملة مبوجـب القـرارات   وعززت اللجنة أيضا تعاوهنا املتواصل  - ١٤٨
لدولـة اإلسـالمية يف   بشأن تنظيم ا )٢٠١٥( ٢٢٥٣و  )٢٠١١( ١٩٨٩و  )١٩٩٩( ١٢٦٧

العــراق والشــام (داعــش) وتنظــيم القاعــدة ومــا يــرتبط هبمــا مــن أفــراد ومجاعــات ومؤسســات   
ــالقرار     بشــأن مكافحــة  )٢٠٠١( ١٣٧٣وكيانــات، ومــع جلنــة جملــس األمــن املنشــأة عمــال ب

لــت يف زيــادة فعاليــة التواصــل مــع الــدول، مبــا يف ذلــك  اإلرهــاب. وأمثــر هــذا العمــل فوائــد جت
  اجلهود الرامية إىل تعزيز فعالية التنفيذ.

ونظمت اللجنة جلسـات إحاطـة مشـتركة جمللـس األمـن مـع جلنـة مكافحـة اإلرهـاب           - ١٤٩
وجلنة اجلزاءات املفروضة على تنظيم القاعدة بشأن التعاون املشـترك، وذلـك مـرتني يف السـنة،     

 تشـرين الثـاين/   ١٤أيار/مـايو و   ١٠ ، و٢٠١١تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٤ر/مايو و أيا ١٦يف 
ــايو و  ١٠، و ٢٠١٢نـــوفمرب  ــامي ٢٠١٣تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٧أيار/مـ  ٢٠١٤. ويف عـ

 ٢٠١٤أيار/مـايو   ٢٨، نظمت اللجـان الـثالث جلسـات إحاطـة مـرة يف السـنة، يف       ٢٠١٥ و
وواصــل خــرباء اللجــان الــثالث تبــادل املعلومــات ، علــى التــوايل. ٢٠١٥حزيران/يونيــه  ١٦ و

ذات الصلة وعقد االجتماعـات، عنـد االقتضـاء، مـن أجـل مناقشـة القضـايا املشـتركة وتنسـيق          
  األعمال وتبادل املعلومات.

وواصلت اللجنة االستفادة من مشاركتها يف الزيارات املشـتركة إىل الـدول مـع جلنـة      - ١٥٠
، وغيانـــا ٢٠١١زيـــارات زيـــارات إىل ميامنـــار يف عـــام  مكافحـــة اإلرهـــاب. ومشلـــت هـــذه ال 

ــام   ــورينام يف عـ ــام  ٢٠١٣وسـ ــا يف عـ ــة ومنغوليـ ــتان يف  ٢٠١٤، ومالطـ ــا وأوزبكسـ ، وإيطاليـ
. وعززت هذه األنشطة فرص اللجنة للعمـل املباشـر   ٢٠١٦وكازاخستان يف عام  ٢٠١٥ عام

جمللس األمـن التـابع لألمـم     مع تلك الدول. ومتثلت خطوة أخرى يف التعاون بني اللجان الثالثة
املتحدة يف تعيني جهة اتصال مشتركة ملنطقة البحر الكارييب. ويتعلق األمر بوظيفـة تستضـيفها   

  اجلماعة الكاريبية ومولتها أستراليا يف البداية بينما متوهلا كندا حاليا.
    

  الشفافية والتوعية  - سابعا   
ت الــيت تكـــون فيهــا اجلمــاهري أكثـــر    شــاركت اللجنــة وخرباؤهــا أيضـــا يف املناســبا     - ١٥١

ختصصــا. ويتحقــق ذلــك مــن خــالل الــدعوات حلضــور املناســبات الــيت ختطــط هلــا أو تنظمهــا    
ــة      ــة واملنظمـــات اإلقليميـ ــاء واملنظمـــات الدوليـ ــدول األعضـ ــا يف ذلـــك الـ جهـــات أخـــرى، مبـ

األكادمييـة  اإلقليمية، والربملانيون واجملتمع املـدين، إىل جانـب قطـاع الصـناعة واألوسـاط       ودون
واملنظمات غري احلكومية. وتساهم هذه املناسبات يف حتقيق الشفافية والتواصل وزيـادة الـوعي   
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يف املساعدة على منع انتشـار أسـلحة الـدمار الشـامل ووسـائل       )٢٠٠٤( ١٥٤٠بأمهية القرار 
اخلصـوص للجنـة وخربائهـا إمكانيـة تقـدمي مسـامهات قّيمـة إىل        إيصاهلا. كمـا تتـيح علـى وجـه     

  املواضيع ذات الصلة بتنفيذ القرار.
بلدا نفذ إجـراءات مـع قطـاع الصـناعة بشـأن       ٨٠، حددت اللجنة ٢٠٠٤ومنذ عام  - ١٥٢

املسائل املتصـلة بااللتزامـات الـواردة يف القـرار. وفيمـا يتعلـق بتعزيـز الشـراكة بـني احلكومـات           
ة خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض، نظمــت أملانيــا بالتعــاون مــع اللجنــة أربــع مناســبات  والصــناع

. وقـد  “عمليـة فيسـبادن  ”دعت إليها خمتلف قطاعات الصناعة. وهذا مـا أصـبح ُيعـرف باسـم     
بتوصـية مفادهـا أنـه ينبغـي االسـتمرار يف العمليـة،        ٢٠١٥اختتم مؤمتر فيسبادن الرابـع يف عـام   

  .)٨(نظيم املؤمترات اإلقليميةيف ذلك من خالل ت  مبا
وتشكل اجملالس التشـريعية أحـد فـروع احلكومـة الـيت حققـت معهـا اللجنـة خطـوات           - ١٥٣

ــرار      ــة الق ــيس جلن ــؤمتر الســنوي   ١٥٤٠مبتكــرة يف جمــال املشــاركة. وحضــر رئ وشــارك يف امل
شـات بشـأن   لتقدمي إحاطة وإجراء مناق ٢٠١٣لالحتاد الربملاين الدويل يف تشرين األول/أكتوبر 

ــرار   ــريعية. ويف وقـــت الحـــق،   )٢٠٠٤( ١٥٤٠االلتزامـــات الـــواردة يف القـ ــا التشـ ومتطلباهتـ
وضع اتفاق بني مكتب شؤون نزع السالح واالحتـاد الربملـاين الـدويل لـدعم أنشـطة االحتـاد        مت

. ومبوجب هذا االتفاق، ُعقد مؤمتر للربملـانيني األفارقـة   )٢٠٠٤( ١٥٤٠يف تعزيز تنفيذ القرار 
  ,١٥٤٠، ركز كليا على التزامات القرار ٢٠١٦يف كوت ديفوار يف شباط/فرباير 

 زيـارة إىل  ٢١وخالل الفتـرة قيـد االسـتعراض، قامـت اللجنـة وخرباؤهـا مبـا جمموعـه          - ١٥٤
مناسـبة أخـرى التفاعـل املباشـر      ٤٠الدول بناء على دعوات موجهـة منـها. وجسـدت حـوايل     

بــني اللجنــة وخربائهــا واملــوظفني احلكــوميني املســؤولني عــن تنفيــذ القــرار. ومت ختصــيص عــدد  
مماثــل تقريبــا مــن املناســبات األخــرى، مبــا يف ذلــك املــؤمترات واحللقــات الدراســية والــدورات    

  طة املتعلقة حتديدا بتنفيذ القرار.التدريبية، لألنش
يف املائــة مــن اجملمــوع التزامــات  ٦٠وتناولــت مواضــيع املناســبات األخــرى الــيت متثــل  - ١٥٥

، لكنها مل تكن موجهة حتديدا حنو القرار، مثل االجتماعـات الـيت ركـزت علـى     ١٥٤٠القرار 
ونـزع السـالح؛ والصـكوك    الضوابط يف جمال التجارة؛ واالجتار غري املشروع، وعدم االنتشـار  

  الدولية ملكافحة اإلرهاب، واجتماعات املنظمات الدولية والرابطات املهنية.

__________ 

للصـناعة يف منطقـة آسـيا    بعد هناية الفترة املشمولة باالستعراض، استضافت مجهورية كوريا املـؤمتر اإلقليمـي     )٨(  
 .٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢٧إىل  ٢٣واحمليط اهلادئ من 
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وقدم اجملتمع املدين بعض املسامهات يف عمل اللجنة. وجتـدر اإلشـارة يف هـذا الصـدد      - ١٥٦
ات إىل عدة اجتماعات عقدهتا اجلامعات تناول أحدها على سـبيل املثـال املسـألة املعقـدة لعمليـ     

ــى          ــة عل ــة العامل ــدهتا املنظمــات غــري احلكومي ــة، واجتماعــات عق ــا غــري املادي ــل التكنولوجي نق
  الصعيدين اإلقليمي والدويل، والقطاع الصناعي، وجلسات إحاطة إعالمية مقدمة إىل اللجنة.

ويف حني شرعت اللجنة وخرباؤها يف التخطيط لبعض املناسـبات التوعويـة وشـاركوا     - ١٥٧
ما تلــك الــيت تنطــوي علــى التفاعــل املباشــر مــع الــدول، بــادرت جهــات أخــرى  فيهــا، وال ســي

بالعديد من املناسبات األخرى ونظمتها، من قبيـل الـدول أو املنظمـات الـيت اكتفـت يف بعـض       
األحيان بإشراك اللجنة وخربائها يف التخطـيط هلـذه املناسـبات، ويف بعـض احلـاالت مل تتطـابق       

  اليت حددهتا اللجنة يف برنامج عملها.هذه املناسبات مع األولويات 
وتبني التجربة أن املناسـبات الـيت تنطـوي علـى التفاعـل املباشـر بـني اللجنـة وخربائهـا           - ١٥٨

واملسؤولني احلكوميني املعنيني بتنفيذ القرار هلا قيمة خاصة ألهنا تعمـل علـى إشـراك املسـؤولني     
ــا يف ذ      ــوزارات، مب ــن ال ــعة م ــة واس ــن جمموع ــال، وزارات    احلكــوميني م ــبيل املث ــى س ــك، عل ل

اخلارجيــة والــدفاع، واملســؤولون عــن الصــحة والشــرطة واجلمــارك. وتســاعد هــذه املشــاركة    
الواسعة النطاق على تيسري وضع آليات التنسـيق الداخليـة للـدول. وتسـتفيد اللجنـة وخرباؤهـا       

نــد تنفيــذ مــن التعــرف علــى فئــة واســعة ومتنوعــة مــن املشــاكل الــيت تواجــه الــدول األعضــاء ع 
القرار. ويورد اجلدول يف املرفق احلادي والعشرين املناسبات اليت تنطوي علـى التفاعـل املباشـر    

  ألعضاء اللجنة وفريق اخلرباء مع الدول.
والحظت االستعراضات السـابقة قيمـة التفاعـل املباشـر للجنـة وخربائهـا مـع الـدول،          - ١٥٩
الطوعيــة للتنفيــذ، وأدى إىل تقــدمي التقــارير  أســهم يف حتفيــز تقــدمي خطــط العمــل الوطنيــة    ممــا

  األوىل، وتعيني جهات االتصال، وإنشاء أطر التنسيق الوطنية وتوجيه طلبات املساعدة.
ومتثلت مناسبة فريدة يف أول دورة تدريبية جلهات االتصال اليت استضـافتها مجهوريـة    - ١٦٠

 إجـراء دورات تدريبيـة مماثلـة يف    . وكما ذُكر آنفـا، مت ٢٠١٥الصني الشعبية يف أيلول/سبتمرب 
  االحتاد الروسي وشيلي. وبادرت اللجنة وخرباؤها بتنظيم تلك املناسبات وتصميمها.

 واختــدت املناســبات األخــرى املنظمــة خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض أشــكاال عديــدة  - ١٦١
بات. ومشلـت  منها، على سبيل املثال، املـؤمترات وحلقـات العمـل واحللقـات الدراسـية والتـدري      

أيضا املشاورات مع املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية، مثـل الوكالـة الدوليـة للطاقـة     
الذرية، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، ومنظمة حظـر األسـلحة الكيميائيـة،    

  واالحتاد األفريقي، على النحو املفصل يف الفرع السادس.
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يف املائة من الدول يف مناسبة واحدة أو أكثـر مـن املناسـبات الـيت      ٩٧من وشارك أكثر  -  ١٦٢
خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض. ومل تتخلــف عــن املشــاركة ســوى    ١٥٤٠نظمتــها جلنــة القــرار 

مخس دول. وشاركت معظم الـدول يف عشـر مناسـبات أو أقـل. وكانـت الـدول الـيت شـاركت         
مق خـربة يف تنفيـذ االلتزامـات املنصـوص عليهـا يف      يف معظم املناسبات هـي تلـك الـيت تتمتـع بـأع     

دولـة شـاركت يف أكثـر     ٢٧القرار والقادرة على تقـدمي املسـاعدة، حسـب االقتضـاء (مـن أصـل       
  منها اللجنة باستعدادها لتقدمي املساعدة، حسب االقتضاء). ٢٢نشاطا، أبلغت  ٢٠من 
يــة بــني مشــاركة الــدول يف  ويشــري اســتعراض بيانــات التنفيــذ إىل وجــود عالقــة إجياب   - ١٦٣

وبتنفيـــذه. ولعـــل ذلـــك يعـــرب عـــن اهتمـــام  )٢٠٠٤( ١٥٤٠املناســـبات ذات الصـــلة بـــالقرار 
املشاركني املتأصل بالوفاء بااللتزامات اليت تضمنها القرار. ولكنه قـد ينشـأ أيضـا مـن اخلـربات      

ملناسبات، من قبيل تلك اليت جيري فيها تبـادل املمارسـات الفعالـة. ذلـك أن     املكتسبة يف تلك ا
جتمــع بــني املشــاركني  )٢٠٠٤( ١٥٤٠اتســاع نطــاق وأنــواع املناســبات الــيت تتنــاول القــرار  

املؤسســات، مبــا يف ذلــك،  ذوي املنظــورات املختلفــة وجتتــذب املســؤولني مــن فئــة واســعة مــن 
وزارات اخلارجية والدفاع ومسؤويل الصـحة والشـرطة واجلمـارك. وميكـن هلـذه املشـاركة أن       

  تيسر التنسيق داخل احلكومات.
ــرار      - ١٦٤ ــأن القـ ــة بشـ ــبات املنظمـ ــا يف املناسـ ــة وخربائهـ ــاركة اللجنـ ــتند مشـ  ١٥٤٠وتسـ

إىل املوارد املتاحة، سواء فيما يتعلق بالشؤون املالية أو تـوافر املـوظفني. فعلـى سـبيل      )٢٠٠٤(
املثال، بلغ متوسط عدد اخلرباء العاملني خالل الفترة قيـد االسـتعراض حنـو سـتة خـرباء. وهـذا       

ورة مناسبات يف السنة، مـع مراعـاة أن الضـر    ١٠يعين أن اخلرباء يشاركون يف املتوسط يف حنو 
  .)٩(تدعو يف بعض املناسبات مشاركة أكثر من خبري واحد

ومثة عنصر هام يف الشفافية وأنشطة التوعية يشمل تلك األنشطة الراميـة إىل التواصـل    - ١٦٥
  مع اجلمهور الواسع، مبا يف ذلك ما يلي:

املوقــع الشــبكي للجنــة، الــذي ميثــل أداة حيويــة وفريــدة لزيــادة الــوعي العــام      (أ)  
. وقد ارتفع معدل الوصـول إىل املوقـع الشـبكي    )٢٠٠٤( ١٥٤٠ئل ذات الصلة بالقرار باملسا

ــبة  ــذ عــام    ٦٦بنس ــة عــام    ٢٠١١يف املائــة من ــي أن تســاهم إعــادة   ٢٠١٥وحــىت هناي . وينبغ
  تصميمه اجلارية حاليا يف تعزيز ذلك االجتاه؛

__________ 

مع ذلك مثاين، مث تسع وظائف خرباء مـأذون هبـا، بسـبب حـاالت     هناك خالل الفترة قيد االستعراض، كان   )٩(  
 وامه.التأخري يف عملية التوظيف وحاالت املغادرة العشوائية، فنادرا ما كان فريق اخلرباء يعمل بكامل ق
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  )؛٢٠١٥ئل الفصلية من رئيس اللجنة (بدأت يف الرسا  (ب)  
  الرسائل بالفيديو؛  (ج)  
  النشرات الصحفية؛  (د)  
الــدعوات املوجهــة إىل املنظمــات األخــرى لتتواصــل مــع اللجنــة لتبــادل اآلراء   )ـ(ه  

  بشأن أدوار كل طرف.
اللجنـة   ومن املهم مواصلة هذه األنشطة بغية إعالم اجلمهور الواسـع واملـتغري بأنشـطة    - ١٦٦

اجلارية. وتتعزز الشفافية من خالل إرسال املستجدات عن طريق الربيـد اإللكتـروين إىل قائمـة    
. ومـــن املفيـــد مراعـــاة ٢٠١٦مـــن املســـتقبلني يف أيار/مـــايو  ١ ٦٠٠توزيـــع تتضـــمن حـــوايل 

  تكنولوجيا االتصاالت املتغرية اليت ميكن للجنة أن تستفيد منها لتعزيز الشفافية والتوعية.
    

  اإلدارة واملوارد  - ثامنا   
علــى دعــم تنفيــذه آخــذ يف  م، فــإن اهليكــل القــائ)٢٠٠٤( ١٥٤٠منــذ اختــاذ القــرار  - ١٦٧

التطــور. وحاليــا، يتــوزع هيكــل دعــم عمــل اللجنــة بــني ثالثــة كيانــات، وهــي إدارة الشــؤون   
. ١٥٤٠ملتحـدة لشـؤون نـزع السـالح، وفريـق خـرباء جلنـة القـرار         السياسية، ومكتـب األمـم ا  

ــا جمموعــه    ــة حصــريا (باســتثناء الوظــائف     ١٤ومــن املزمــع أن خيصَّــص م ــدعم اللجن موظفــا ل
ــم املتحــدة         ــب األم ــائف اخلمــس يف مكت ــية). وجتســد الوظ ــثالث يف إدارة الشــؤون السياس ال

املهمـة  ”اء التسـعة لفريـق اخلـرباء    واألعض ١٥٤٠لشؤون نزع السالح املخصصة للجنة القرار 
  .“)٢٠٠٤( ١٥٤٠السياسية اخلاصة للدعم املقدم إىل جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 

، أيـــد جملـــس األمـــن الـــدعم )٢٠١١( ١٩٧٧مـــن منطـــوق القـــرار  ٢٢ويف الفقـــرة  - ١٦٨
اإلداري واللوجسيت احلايل إىل اللجنة من مكتب األمـم املتحـدة لشـؤون نـزع السـالح، الـذي       

ــرار        ــذ الق ــا يتصــل بتنفي ــا فيم ــق خربائه ــة وفري ــدعم أنشــطة اللجن ــّدم )٢٠٠٤( ١٥٤٠ي . ويق
ــد املوقــع الشــبكي     مكتــب األ ــدعم اإلداري ويتعّه مــم املتحــدة لشــؤون نــزع الســالح أيضــا ال

الرمسي للجنـة الـذي ُيشـرف عليـه اخلـرباء بتوجيـه مـن اللجنـة هبـدف تعزيـز الشـفافية يف عمـل             
  اللجنة وفسح اجملال أمام مجهور أوسع نطاقا للحصول على املعلومات املتعلقة بأنشطتها.

ــرار  - ١٦٩ ــدمي     )٢٠١١( ١٩٧٧ويف القـ ــجيع تقـ ــى تشـ ــة علـ ــن اللجنـ ــس األمـ ــث جملـ ، حـ
ــة        ــد وتلبي ــدول يف حتدي ــها بشــكل كامــل ملســاعدة ال ــة واالســتفادة من ــة الطوعي التربعــات املالي

. ومعظم الدعم الـذي يقدمـه مكتـب األمـم     )٢٠٠٤( ١٥٤٠احتياجاهتا من أجل تنفيذ القرار 
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املتحدة لشؤون نزع السالح لألنشطة الفنيـة للجنـة، مبـا يف ذلـك عقـد حلقـات العمـل وإيفـاد         
بعثــات التنفيــذ أو تيســري املســاعدة، يــتم متويلــه مــن املــوارد اخلارجــة عــن امليزانيــة مــن صــندوق 

الســالح علــى الصــعيدين العــاملي واإلقليمــي. ويتلقــى األمــم املتحــدة االســتئماين ألنشــطة نــزع 
الصــندوق االســتئماين، الــذي يــديره مكتــب األمــم املتحــدة لشــؤون نــزع الســالح، التربعــات   

  .)٢٠٠٤( ١٥٤٠اليت تستخدم لدعم األنشطة املتصلة بالقرار  ١٥٤٠واملنح املتصلة بالقرار 
، دعـــا جملـــس األمـــن األمانـــة العامـــة إىل تـــوفري اخلـــربة )٢٠١١( ١٩٧٧ويف القـــرار  - ١٧٠

الكافيـــة لـــدعم أنشـــطة اللجنـــة واحلفـــاظ عليهـــا. ويف الوقـــت احلاضـــر، تضـــم إدارة الشـــؤون 
ىل جانــب دعــم عمــل اهليئــات الفرعيــة السياســية ثالثــة مــوظفني مكلفــني بــدعم عمــل اللجنــة إ

األخرى التابعة جمللس األمن. وتقدم خدمات األمانة إىل اللجنة فيما يتعلق باجتماعاهتـا الرمسيـة   
  وغري الرمسية ومراسالهتا مع الدول األعضاء واملنظمات الدولية واجملتمع املدين.

ــرار     - ١٧١ ــة الق ــادة ملحوظــة يف أنشــطة جلن ــذ اال ١٥٤٠وحتققــت زي ســتعراض الشــامل  من
، وكـان هلـا إسـهام هـام يف منـع اجلهـات غـري التابعـة للـدول مـن احلصـول            ٢٠٠٩األخري لعام 

على أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا. ويف ضوء اإلقرار بأن منع انتشـار أسـلحة الـدمار    
يـة  الشامل على يد اجلهات غري التابعة للدول هو نشـاط أساسـي وطويـل األجـل، مت متديـد وال     

 ٢٠٠٦سـنوات يف األعـوام    ١٠ اللجنة والبعثة السياسية اخلاصة إىل سـنتني وثـالث سـنوات و   
  ، على التوايل.٢٠١١و  ٢٠٠٨  و

  االستنتاجات  - تاسعاً   
  التنفيذ  -ألف   

أسهمت الزيادة امللحوظـة يف أنشـطة اللجنـة خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير إسـهاما          - ١٧٢
التــدابري الــيت تعهــدت هبــا الــدول ملنــع اجلهــات غــري التابعــة للــدول    هــائال يف الزيــادة العامــة يف

يشــمل اإلرهــابيني مــن احلصــول علــى األســلحة النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة ووســائل   مبــا
إيصاهلا. ومن خالل تفاعل اللجنة مع الدول، حتقق تأثري مباشر فيما يتعلق باجلهود الراميـة إىل  

لشامل إىل اجلهات غري التابعة للدول. والحظـت اللجنـة أن الـدول    منع انتشار أسلحة الدمار ا
، وتالحظ كذلك الـدور الرئيسـي   )٢٠٠٤( ١٥٤٠تتحمل املسؤولية الرئيسية يف تنفيذ القرار 

ــات املنصــوص ع      ــذ االلتزام ــة لتنفي ــانيني يف ســن التشــريعات الالزم ــرار.   للربمل ــذا الق ــا يف ه ليه
وعــززت اللجنــة التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة فضــال عــن إجــراء   

  االتصاالت مع القطاعات املعنية يف اجملتمع املدين الرامية إىل تيسري عملية تنفيذ القرار.
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علـى الطريقـة    وتدرك اللجنة أن كل دولة لديها قدراهتا اخلاصة وأوضـاعها الـيت تـؤثر    - ١٧٣
. وميكن لنهج يراعي هـذه اخلصوصـيات املتعلقـة بالـدول     )٢٠٠٤( ١٥٤٠اليت تنفذ هبا القرار 

أن يساعد اللجنة على حتديد أولويات ختصـيص املـوارد حيـث تشـتد احلاجـة إليهـا. وال ينبغـي        
  .)٢٠٠٤( ١٥٤٠يذ الشامل واملتوازن للقرار أن يؤثر هذا النهج على التنف

ــدم        - ١٧٤ ــة اإلرهــاب، فضــال عــن التق ــى التطــورات احلاصــلة يف طبيع ــة عل واطّلعــت اللجن
السـريع يف جمــال العلـوم والتكنولوجيــا والتجـارة الدوليــة، وميكنـها أن تشــجع الـدول األعضــاء      

داخـل بيئـة املخـاطر القائمـة الـيت       )٢٠٠٤( ١٥٤٠إيالء االهتمام املتواصل بتنفيذ القـرار  على 
  جيري فيها هذا التنفيذ.

وعلى النحو املبني يف املعلومات الواردة يف املصفوفات احملّدثـة، تالحـظ اللجنـة حتقـق      - ١٧٥
ــدم يف  ــرار  بعــض التق ــذ الق خــالل الســنوات اخلمــس املاضــية. وتؤكــد     )٢٠٠٤( ١٥٤٠ تنفي

الوترية احلالية هلذا التقـدم أيضـا أن حتقيـق اهلـدف املتمثـل يف التنفيـذ الكامـل للقـرار هـو مهمـة           
قليمــي والــدويل إىل جانــب طويلــة األجــل تتطلــب جهــودا متواصــلة علــى الصــعد الــوطين واإل  

  الدعم املستمر واملكثف من اللجنة.
وتعتــرف اللجنــة بأمهيــة املعلومــات الــيت توفرهــا املصــفوفات باعتبارهــا مصــدرا فريــدا   - ١٧٦

للبيانات العاملية عن التدابري اليت تتخـذها الـدول للحيلولـة دون انتشـار أسـلحة الـدمار الشـامل        
غري الدول، ولتطبيق الرقابـة املناسـبة علـى املـواد املّتصـلة هبـذه        وإيصاهلا إىل اجلهات الفاعلة من

األسلحة. وتالحظ اللجنـة أن معظـم املعلومـات الـواردة يف املصـفوفات مسـتمدة مـن التقـارير         
الوطنيــة املقدمــة مــن الــدول، وتعتقــد أن قيــام الــدول بتــوفري معلومــات مســتكملة سيســاعد يف  

  إعداد مصفوفات أدق.
ــع التســ  - ١٧٧ ــا       وم ــة علم ــرار، حتــيط اللجن ــذ الق ــاع هنــج شــامل يف تنفي ليم باحلاجــة إىل اتب

باخلصائص احملددة لألسلحة النووية والكيميائيـة والبيولوجيـة، كمـا تنـّوه مبسـتويات التنفيـذ يف       
. وقـد  ٧٩إىل  ٥٥القطاعات النووية والكيميائية والبيولوجية، على النحـو الـوارد يف الفقـرات    

من التقدم عند حتديد التدابري الرامية إىل حظـر أنشـطة اجلهـات الفاعلـة مـن       أُحرز اجلزء األكرب
. وتشـري اللجنـة إىل   )٢٠٠٤( ١٥٤٠مـن القـرار    ٢غري الدول على النحو املستمد من الفقـرة  

 حظـر األسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة     أن سّن التشـريعات التنفيذيـة الوطنيـة املتعلقـة باتفـاقييت     
ومبكافحة اإلرهاب، مبا يف ذلك متويله، كان له أثـر إجيـايب يف زيـادة عـدد التـدابري ذات الصـلة       

. ومع ذلك، تالحظ اللجنة أن هذه التشريعات املتعلقة بعدم االنتشـار ال تشـمل، يف   ٢بالفقرة 
  .)٢٠٠٤( ١٥٤٠مبوجب القرار كثري من احلاالت، مجيع االلتزامات املنصوص عليها 
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تتضـمن بيانـا    ٩٨إىل  ٨٢ويف هذا السـياق، تشـري اللجنـة أيضـا إىل أن الفقـرات مـن        - ١٧٨
ــة      ــة والكيميائيــة والبيولوجي ــاملواد املتصــلة باألســلحة النووي بتــدابري احلصــر والســالمة اخلاصــة ب

مـن املنطـوق، تشـري     ٣من منطوق القرار. وكذلك فيما يتعلـق بـالفقرة    ٣نفيذ الفقرة احملددة لت
اللجنة أيضا إىل أن العديد من الدول اّتخذت تـدابري تتعلـق مبراقبـة احلـدود إال أن عـدد الـدول       

  اليت اّتخذت تدابري متصلة بضوابط التصدير كان أقل.
دول األعضـاء للمضـي قـدما بتنفيـذ القـرار      وتدرك اللجنة فائـدة احلـوار بينـها وبـني الـ      - ١٧٩

، وتدرك أيضا أن الزيارات إىل الدول بناء على دعـوة منـها قـد أسـهمت يف     )٢٠٠٤( ١٥٤٠
إذكاء الوعي وأّدت إىل قيام الدول بإعداد التقارير علـى الصـعيد الـوطين ووضـع خطـط عمـل       

  عية للتنفيذ وحتديد احتياجاهتا من املساعدة.وطنية طو
  

  املساعدة  -باء   
ــاعدة ومتلقيهــا         - ١٨٠ ــاليب املس ــة بــني ط ــدورها يف املواءم ــة أن االضــطالع ب تالحــظ اللجن

بطريقة شاملة ويف أواهنا هو من أصعب املهام املوكلـة إليهـا. وخـالل الفتـرة قيـد االسـتعراض،       
آلليـة لتقـدمي طلبـات املسـاعدة. وقـد يرجـع السـبب يف        تناقص عدد الدول اليت تستخدم هـذه ا 

ذلك إىل حمدودية عدد الردود املتلقاة وعدم تقدمي املساعدة. وقـد يكـون مـن الضـروري أيضـا      
إيــالء املزيــد مــن االهتمــام وختصــيص املزيــد مــن املــوارد لــتمكني آليــة املســاعدة مــن الــرد             

  وبفعالية.  بسرعة
ج اإلقليمـي قـد يكـون وسـيلة مفيـدة لتحسـني املسـاعدة        وتالحظ اللجنة أيضا أن النه - ١٨١

، يف بعـض احلـاالت الـيت يكـون اعتمـاده ممكنـا       )٢٠٠٤( ١٥٤٠املقّدمة يف سبيل تنفيذ القرار 
  فيها، وال سيما من خالل التعاون مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية.

وتدرك اللجنة أن مثة صعوبة أخرى تتمثل يف التمكّن من تكوين صورة واضـحة عـن    - ١٨٢
بــرامج املســاعدة القائمــة حــىت تــتمكن مــن حتســني املشــورة الــيت تســديها للــدول بشــأن تــوافر   
املوارد وجتنب التداخل يف اإلجراءات اليت تتخذها اجلهات املاحنة. ومـن شـأن ذلـك أن حيّسـن     

  وارد.الكفاءة يف ختصيص امل
وتعتقد اللجنة أنه ينبغي، بصورة عامة، صياغة طلبات املساعدة بطريقـة أكثـر حتديـدا     - ١٨٣

  .)٢٠٠٤( ١٥٤٠لكي تأخذ يف احلسبان األحكام احملددة الواردة يف القرار 
طة نزع السالح علـى الصـعيدين العـاملي    وتقر اللجنة بدور الصندوق االستئماين ألنش - ١٨٤

. فهـو ال يسـاهم يف األنشـطة اإلعالميـة فحسـب،      )٢٠٠٤( ١٥٤٠واإلقليمي يف دعم القـرار  
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بـــل يف أنشـــطة املســـاعدة املباشـــرة الـــيت تضـــطلع هبـــا اللجنـــة ويف املشـــاريع الراميـــة إىل تنفيـــذ 
  أيضا.  القرار

  
  التعاون الدويل  -جيم   

تشري اللجنة إىل مـا يكتسـيه التعـاون مـع املنظمـات والترتيبـات املعنيـة يف جمـال تقـدمي           - ١٨٥
املساعدة التقنيـة بغيـة تعزيـز قـدرة الـدول األعضـاء مـن أمهيـة بالنسـبة ألداء اللجنـة لـدورها يف            

  املساعدة للدول األعضاء.حتقيق املواءمة والعمل كمركز لتبادل املعلومات عند توفري 
وتــدرك اللجنــة أن التفاعــل مــع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة املعنيــة    - ١٨٦

وغريها من املؤسسات والترتيبات احلكومية الدولية، وال سيما تلك الـيت متتلـك خـربة يف جمـال     
  .)٢٠٠٤( ١٥٤٠عدم االنتشار، ال يزال يسهم يف التنفيذ الفعال للقرار 

ومــع ذلــك، تقــر اللجنــة أيضــا بالتحــديات الــيت تواجههــا، مــن قبيــل احلصــول علــى      - ١٨٧
؛ )٢٠٠٤( ١٥٤٠معلومـــات كافيـــة عـــن بـــرامج خمتلـــف املنظمـــات الـــيت هلـــا صـــلة بـــالقرار  

  واحلصول على تعليقات بّناءة عن طلبات املساعدة من تلك املنظمات والترتيبات.
ــها       - ١٨٨ ــد النظــر يف أحــداث يطُلــب من ــدقيق عن ــة أيضــا إىل قيمــة التنســيق ال وتشــري اللجن

التعاون فيها، حىت يتسىن تعزيز تنسيق تنفيذ األحداث اإلعالمية، وجتّنب تنظـيم أحـداث مماثلـة    
  يف الوقت نفسه.يف املنطقة نفسها و

وترى اللجنة كذلك أن التشريعات النموذجية اليت أعـدهتا املنظمـات الدوليـة املرتبطـة      - ١٨٩
باملعاهــدات والصــكوك القانونيــة األخــرى ال تتطــّرق عــادة إىل مجيــع االلتزامــات امللزمــة قانونــا 

  .)٢٠٠٤( ١٥٤٠مبوجب القرار 
  

  الشفافية والتواصل  -دال   
تسهم الشفافية والتواصل يف تقوية الثقة وتعزيز التعاون وإذكـاء وعـي الـدول، وكـذلك      -  ١٩٠

ــدين والقطــاع         ــة واجملتمــع امل ــة املعني ــة ودون اإلقليمي ــة واإلقليمي ــع املنظمــات الدولي ــها م يف تعامل
، عنـد االقتضـاء. وميكـن لألوسـاط     )٢٠٠٤( ١٥٤٠اخلاص بشـأن القضـايا ذات الصـلة بـالقرار     

األكادميية واجملتمع املدين والقطاع الصناعي اليت تستعني هبا الـدول، عنـد االقتضـاء، أن تسـهم يف     
يف املائـة مـن     ٩٧التنفيذ الفعال مبا يف ذلـك عـن طريـق إذكـاء الـوعي العـام. وتالحـظ اللجنـة أن         

  العشرين).  الدول األعضاء شاركت يف أحداث سامهت فيها اللجنة (انظر املرفق
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وتبّين التجربة أمهية األحداث الـيت تنطـوي علـى تفاعـل مباشـر بـني اللجنـة وخربائهـا          - ١٩١
من جهة واملوظفني احلكوميني املسؤولني عن تنفيذ القرار من جهة أخرى، بوسـائل منـها قيـام    

خربائها بزيارات إىل الدول، بناء على دعوة منها، من أجل وضع خطـط عمـل وطنيـة    اللجنة و
  طوعية للتنفيذ وتقدمي تقارير إضافية، على سبيل املثال.

ــد االســتعراض، ركّــزت    - ١٩٢ ــرة قي ــة مــن األحــداث علــى قضــايا    ١٥وخــالل الفت يف املائ
  األسلحة الكيميائية والبيولوجية فقط.

ت اليت قامت هبا اللجنـة وخرباؤهـا إىل الـدول بنـاء علـى دعـوة منـها        وجنم عن الزيارا - ١٩٣
نتــائج ملحوظــة منــها، علــى ســبيل املثــال، وضــع خطــط عمــل وطنيــة طوعيــة للتنفيــذ وتقــدمي    

  إضافية.  تقارير
وتــدرك اللجنــة أن بإمكــان اجملتمــع املــدين أن يــؤدي دورا هامــا يف تنفيــذ القــرار، وأن  - ١٩٤

لـى حتديـد الوسـائل لتعزيـز قـدرة اآلخـرين علـى تنفيـذ القـرار. ومثّـة           يساعد، عنـد االقتضـاء، ع  
ــيني       ــة اســتخدامها يف القطــاع الصــناعي ولــدى املهن ــدة ميكــن للجن جمموعــة مــن اخلــربات املفي

  واجلامعات واملنظمات غري احلكومية، على سبيل املثال.
، مثـل املوقـع   وتالحظ اللجنـة أن اسـتخدام تكنولوجيـا االتصـاالت ووسـائط اإلعـالم       - ١٩٥

، )٢٠٠٤( ١٥٤٠الشبكي، لنقل معلومات عن أنشطة اللجنة ومسائل أخرى متصـلة بـالقرار   
يف مجلة أمور، ميكن أن يسهم يف املضي قدما بتنفيذه. وينبغـي أال يسـهم أي تـدبري مـن تـدابري      

ــى حنــو مباشــر    ــا يف ذلــك      حتســني الشــفافية عل ــدول، مب ــة مــن غــري ال ــدرة اجلهــات الفاعل يف ق
اإلرهــابيون، علــى اســتخدام املعلومــات املتاحــة للحصــول علــى األســلحة النوويــة والكيميائيــة   

  والبيولوجية ووسائل إيصاهلا وما يتصل هبا من مواد.
  

  اإلدارة واملوارد  -هاء   
نشـطة، مبـا يف ذلـك، يف مجلـة أمـور،      تدرك اللجنة الزيادة امللحوظة فيما تقوم به من أ - ١٩٦

التفاعل املباشر مـع الـدول واألنشـطة املبتكـرة مـن قبيـل املـؤمترات اإلقليميـة املعنيـة باملسـاعدة،           
والــدورات التدريبيــة املخصصــة جلهــات االتصــال، واألحــداث املســتمرة يف القطــاع الصــناعي  

مـا يتعلـق بانتشـار أسـلحة     والرسالة الفصلية اليت يوجههـا الـرئيس وظهـور مصـاعب جديـدة في     
  الدمار الشامل من قبل جهات فاعلة من غري الدول خالل الفترة املشمولة باالستعراض.
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ومع االعتراف بالدور اهلـام الـذي يؤديـه هيكـل الـدعم يف اللجنـة يف مسـاعدهتا علـى          - ١٩٧
ــذا الــ         ــن ه ــه مل ُيســتفد م ــة أن ــد النظــر، رأت اللجن ــرة قي ــها خــالل الفت دعم االضــطالع بواليت

  كاملة.  استفادة
    

  التوصيات  - عاشرا   
  التنفيذ  -ألف   

ال يزال انتشـار أسـلحة الـدمار الشـامل ووسـائل إيصـاهلا يشـكل خطـرا علـى السـالم            - ١٩٨
واألمـــن الـــدوليني، وينبغـــي للجنـــة أن تواصـــل بـــذل اجلهـــود مـــن أجـــل تعزيـــز تنفيـــذ القـــرار 

  تنفيذا كامال من قبل مجيع الدول. )٢٠٠٤(  ١٥٤٠
وينبغي للجنة أن تواصـل التأكيـد علـى هنجهـا التعـاوين مـن أجـل تيسـري تنفيـذ القـرار            - ١٩٩

ــراح      )٢٠٠٤( ١٥٤٠ ــها اقت ــدول، بوســائل من ــام  وأن تســتفيد مــن احلــوار املباشــر مــع ال القي
  بزيارات إىل الدول وإجراء هذه الزيارات بناء على دعوة من الدول ومبوافقتها.

وينبغي للجنـة أن تواصـل التعـاون مـع املنظمـات الدوليـة واملنظمـات اإلقليميـة ودون          - ٢٠٠
اإلقليمية، وأن تّتبع وتشّجع على اّتبـاع هنـج للمسـاعدة املركـزة يزيـد مـن كفـاءة املسـاعدة يف         

ت اخلاضــعة ملوافقــة الدولــة املعنيــة إىل أقصــى حــد ويلّبــي احتياجــات الــدول بفعاليــة،   التفــاعال
  عندما يكون ذلك ممكنا وحيثما يكون ذلك مناسبا.

، وتعتـرف  ١٥٤٠وتقر اللجنـة بفائـدة قـوائم الرقابـة الوطنيـة الفعالـة يف تنفيـذ القـرار          - ٢٠١
ــر تيســري      ــا ُنظــر يف أم ــدمي املســاعدة إذا م ــها تق ــا ميكن ــة مبوجــب   بأهن ــة وطني ــوائم رقاب    وضــع ق

  .)٢٠٠٤( ١٥٤٠(د) من القرار  ٣الفقرة 
وينبغــي للجنــة أن تواصــل استكشــاف ووضــع هنــج يتعلــق بالتنفيــذ واإلبــالغ يراعــي     - ٢٠٢

صـديرها، هبـدف احلـد    خصوصية الدول فيما يتعلق بقـدرهتا علـى تصـنيع املـواد ذات الصـلة وت     
مــن أعبــاء االمتثــال غــري الضــرورية وحتديــد أولويــات اجلهــود واملــوارد حبيــث توجَّــه إىل حيــث  

  تشتد احلاجة إليها، دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ القرار على حنو شامل ومتوازن.
وينبغــي للجنــة أن تنظــر يف متديــد واليــة اللجنــة خــالل االســتعراض الشــامل املقبــل يف  - ٢٠٣

  ,٢٠٢١ام ع
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وينبغــي للجنــة أن تواصــل تكثيــف جهودهــا الراميــة إىل تعزيــز التنفيــذ الكامــل للقــرار  - ٢٠٤
من قبل مجيع الدول وميكـن هلـا أن تسترشـد بنـهج أكثـر تركيـزا واسـتهدافا         )٢٠٠٤( ١٥٤٠

  لى النحو الذي حّددته اللجنة.بشأن مسائل حمددة متعلّقة بالتنفيذ ع
وينبغــي للجنــة أن تقــف ســنويا علــى التقــدم احملــرز يف تنفيــذ القــرار مــن أجــل إذكــاء    - ٢٠٥

  الوعي والعمل من أجل املضي قدما يف تنفيذ القرار.
ــة حتــديث املصــفوفات بشــكل منــهجي، وحتقيقــا هلــذا الغــرض       - ٢٠٦ ــة أمهي وتالحــظ اللجن

  خرباء يضطلع بتحديث املصفوفات، إذا ما اقتضى األمر ذلك.ميكنها النظر يف تكليف فريق 
وميكــن للجنــة أن تشــجع الــدول علــى اإلبــالغ طوعــا عــن أي معلومــات مســتكملة     - ٢٠٧

بشأن تنفيذ القرار، وينبغي هلا أن تواصـل التعريـف بالتوجيهـات املسـتخدمة إلدخـال البيانـات       
  ث املصفوفات.يف املصفوفات يف سياق تعاملها مع الدول بغرض حتدي

وميكن للجنة أن تشـّجع إدراج اإلبـالغ بوصـفه عنصـرا يف تـدريب جهـات االتصـال         - ٢٠٨
وعند تبادل املعلومات يف أي شبكة لتدريب جهات االتصـال، وأن تنشـر القواعـد الـيت تّتبعهـا      

  يف ترميز املعلومات ومنهجية مجعها.
يـة املتاحـة للجمهـور الـيت قدمتـها      وينبغي للجنة أن تواصـل اسـتخدام املعلومـات الرمس    - ٢٠٩

الدول إىل املنظمات احلكومية املعنيـة مـن أجـل وضـع سـجل يتضـمن معلومـات دقيقـة ووافيـة          
  قدر اإلمكان بالتدابري اليت تنفّذها الدول.

وميكن للجنة أن تشـجع الـدول علـى تعـيني جهـة اتصـال تيّسـر التفاعـل بشـأن تنفيـذ            - ٢١٠
  ، حيثما يكون ذلك مناسبا.)٢٠٠٤( ١٥٤٠القرار 
وينبغي للجنة أن تشـجع الـدول علـى إطالعهـا باسـتمرار وعلـى أسـاس طـوعي علـى           - ٢١١

ــذ القــرار     ــذهلا مــن أجــل تنفي ــوفري نصــوص  ، بوســائل م)٢٠٠٤( ١٥٤٠اجلهــود الــيت تب ــها ت ن
  القوانني واللوائح املتعلقة بتنفيذ القرار وإتاحة هذه النصوص جلميع الدول.

وينبغي للجنة أن تواصل تشجيع الدول اليت مل تقدم بعد أول تقرير هلا عن اخلطـوات   - ٢١٢
، علـى أن تقـوم بـذلك،    )٢٠٠٤( ١٥٤٠اليت اختذهتا أو تعتزم اختاذهـا مـن أجـل تنفيـذ القـرار      

  وأن تتيح خربهتا هلذه الدول، بناء على طلبها، من أجل تيسري تقدمي هذه التقارير.
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وينبغي للجنـة أن تسـتمّر يف تشـجيع الـدول علـى إعـداد خطـط عمـل وطنيـة طوعيـة            - ٢١٣
يهــا أولوياهتــا وخططهــا لتنفيــذ لتنفيــذ القــرار، ومبســاعدة اللجنــة إذا مــا اقتضــى األمــر، حتــدد ف 

  ، وتقدمي تلك اخلطط إىل اللجنة.)٢٠٠٤( ١٥٤٠األحكام الرئيسية الواردة يف القرار 
وينبغي للجنة أن حتّدد جمموعة من املمارسـات واألطـر التشـريعية الفعالـة وأن تشـّجع       - ٢١٤

للجنة، اليت تقّر بأن أوضاع الـدول ختتلـف مـن دولـة ألخـرى، أن تشـّجع هـذه         تبادهلا. وميكن
الــدول علــى طلــب املســاعدة يف حتديــد أولوياهتــا الوطنيــة ومواءمــة هــذه األولويــات مــع هــذه    
املمارســات والنمــاذج. وينبغــي للجنــة أن تســتعرض التقــدم احملــرز يف مــا يتعلّــق هبــذه اجلهــود     

  تتبادل اخلربات بشأهنا. املبذولة حيثما أمكن ذلك وأن
وينبغي للجنة أن تشّجع إجراء املزيد من األنشـطة مثـل تـدريبات احملاكـاة بغيـة تقيـيم        - ٢١٥

القدرات الوطنية واإلقليمية الفعلية وتعزيزها، وأن تشّجع على حنـو خـاص الـدول علـى إجـراء      
  استعراضات األقران أو أنشطة مماثلة على أساس طوعي.

ة أن تشـجع الـدول علـى تقـدمي املزيـد مـن املعلومـات عـن تـدابري اإلنفـاذ           وميكن للجن - ٢١٦
  على أساس طوعي، عند االقتضاء.

ــل           - ٢١٧ ــرار، مث ــذ عناصــر الق ــدول بشــأن تنفي ــتقين لل ــه ال ــدم التوجي ــة أن تق ــي للجن وينبغ
  مذكرات املساعدة يف التنفيذ، بناء على طلب الدولة، عند االقتضاء.

ري مناقشــات بشــأن النـهج املثلــى إلنفــاذ تــدابري احلظــر املبينــة يف  وميكـن للجنــة أن جتــ  - ٢١٨
  .)٢٠٠٤( ١٥٤٠من منطوق القرار  ٢الفقرة 
وميكن للجنة أن تنظـر يف دعـوة جلـان مكافحـة اإلرهـاب ومـا يتصـل هبـا مـن هيئـات            - ٢١٩

، بغية إبالغها باملعلومات املستجدة عن نوايا اإلرهـابيني وقـدراهتم   األمانة العامة، عند االقتضاء
املتصلة بانتشار أسلحة الـدمار الشـامل ووسـائل إيصـاهلا، حيثمـا يكـون ذلـك مناسـبا. وينبغـي          
للجنــة أيضــا أن تــدعو الــدول واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ودون اإلقليميــة املعنيــة األخــرى    

يني واجلهـات األخـرى مـن غـري الـدول وقـدراهتا املتصـلة بانتشـار         إلطالعها علـى نوايـا اإلرهـاب   
  أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا، حيثما يكون ذلك مناسبا.

، وجلنـة جملـس األمـن املنشـأة     ١٥٤٠وتوصي اللجنة بتعزيـز التعـاون بـني جلنـة القـرار       - ٢٢٠
ــالقرارات   ــيم   )٢٠١٥( ٢٢٥٣و  )٢٠١١( ١٩٨٩ و )١٩٩٩( ١٢٦٧عمـــال بـ ــأن تنظـ بشـ

الدولة اإلسالمية (داعش) وتنظيم القاعدة ومـن يـرتبط هبمـا مـن أفـراد ومجاعـات ومؤسسـات        
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ــالقرار    وكيانـــات، ــأة عمـــال بـ ــة جملـــس األمـــن املنشـ ــة  )٢٠٠١( ١٣٧٣وجلنـ بشـــأن مكافحـ
  اإلرهاب، وبأن تواصل اللجان الثالث إطالع جملس األمن على أنشطة التعاون بينها.

 وحيثمــا كــان ذلــك وميكــن للجنــة أن تســتمر يف تفاعلــها احلــايل مــع الربملــانيني، مــىت  - ٢٢١
مناســبا، بــالنظر إىل دورهــا الرئيســي يف ســن التشــريعات الالزمــة لتنفيــذ االلتزامــات املنصــوص 

  عليها يف القرار.
  

  املساعدة  -باء   
وفقا للتقديرات اليت تضمنها االستعراض الشامل، ميكن تشجيع الدول األعضـاء الـيت    - ٢٢٢

ّرة أخـرى إىل صـندوق األمـم املتحـدة االسـتئماين      لديها القدرة على القيام بذلك على التربع م
 ١٥٤٠ألنشــطة نــزع الســالح علـــى الصــعيدين العــاملي واإلقليمــي مـــن أجــل دعــم القـــرار         

، والعمــل عــن كثــب مــع اللجنــة يف وضــع مشــاريع املســاعدة املقترحــة وتصــميمها،   )٢٠٠٤(
ريع بسبل منها املنظمات الدولية ذات الصلة، من أجـل تيسـري االسـتجابة السـريعة     ومتويل املشا

  واملباشرة لطلبات املساعدة.
ــة، مشــاريع          - ٢٢٣ ــة املعني ــات الدولي ــع املنظم ــتراك م ــة أيضــا أن تضــع، باالش وميكــن للجن

مبوجـب  للمساعدة هتدف إىل تقدمي الدعم للدول، بناء على طلبها، من أجـل الوفـاء بالتزاماهتـا    
. ومن شأن تلك املشـاريع أن تسـد ثغـرة يف املسـاعدة الـيت حتصـل عليهـا الـدول         ١٥٤٠القرار 

  اليت تعّهدت الوفاء بالتزاماهتا، ولكنها ليست أولوية للدول اليت تقّدم املساعدة.
وينبغي للجنة أن تسعى إىل احلصول على تقارير عـن بـرامج املسـاعدة املعروفـة وعـن       - ٢٢٤

دة والدروس املستفادة يف هذا الصـدد اسـتنادا إىل ردود مقـدمي املسـاعدة، وأن     مقدمي املساع
 )٢٠٠٤( ١٥٤٠تعد تقارير بشأن سبل حتسني إدماج االلتزامـات املنصـوص عليهـا يف القـرار     

يــذ الســنوية الالحقــة كــذلك حتلــيال  وتســخريها يف الــربامج القائمــة وأن تــدرج يف تقــارير التنف 
  للمصاعب والفرص ولفعالية أنشطة املساعدة.

وميكن للجنة، بالتشـاور مـع املتخصصـني يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات واملسـاعدة،         - ٢٢٥
ويف حدود املوارد املتاحة، أن تضع قاعدة بيانات بأنشطة املساعدة ميكن البحـث فيهـا وجيـري    

مــا يــتم حتديــد التمويــل الضــروري وتكنولوجيــا املعلومــات الالزمــة        حتــديثها باســتمرار، ريث 
واملـــوظفني املناســـبني لضـــمان اســـتدامتها. وينبغـــي لقاعـــدة البيانـــات املقترحـــة أال تكـــّرر أي   
معلومات موجودة مجعتها من قبـل هيئـات أخـرى. وينبغـي لقاعـدة البيانـات أن تـربط عناصـر         

لتزامـات احملـددة مبوجـب القـرار وأن تشـمل وضـع       من طلبات املسـاعدة وبـرامج املسـاعدة باال   
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برامج املساعدة. وينبغي لقاعدة البيانات أن تتضّمن أيضا الدروس املستفادة املعروفة، واملـوارد  
القائمة املعروفة مثل الدورات التدريبية على اإلنترنت، والتوجيهات الـيت يسـهل فهمهـا بشـأن     

  ، وآلية لتحديث املعلومات.طلب املساعدة واالتصال بالشركاء احملتملني
وينبغـــي للجنـــة أن تشـــّجع الـــدول واملنظمـــات الدوليـــة واملنظمـــات اإلقليميـــة ودون  - ٢٢٦

اإلقليمية بانتظام على تقدمي تقارير إىل اللجنة عن نتائج ردودها على طلبات املسـاعدة وغريهـا   
  .)٢٠٠٤( ١٥٤٠من برامج املساعدة الرامية إىل بناء قدرات الدول على تنفيذ القرار 

ومن أجل دعم الدول يف تقدمي طلبات للحصول على مساعدة تتسم بقـدر أكـرب مـن     - ٢٢٧
الدقة، ينبغي للجنة أن تواصل إجراء زيـارات إىل الـدول بنـاء علـى دعـوة منـها ووضـع خطـط         

  ة، مبا يتيح فرصا إلعادة تقييم طلبات املساعدة.عمل وطنية طوعية للتنفيذ، عند الضرور
وينبغــي للجنــة أن تراجــع منــوذج املســاعدة لكــي تقــّدم مزيــدا مــن التوجيــه الفــين إىل    - ٢٢٨

الدول بشأن تقدمي طلبات أكثر تفصـيال، وينبغـي هلـا أن تنظـر أيضـا يف وضـع منـوذج لعـروض         
  تقدمي املساعدة.

الـدورات التدريبيـة علـى اإلنترنـت وأدلـة التـدريب        وينبغي للجنـة أن تزيـد مـن تـوافر     - ٢٢٩
الذايت واملواد مماثلة، مبا يف ذلـك مـواد عـن قاعـدة بيانـات مكتـب شـؤون نـزع السـالح املعنيـة           
بالتثقيف يف جمال نزع السالح وعدم االنتشار ومـوارد التـدريب املوجـودة علـى اإلنترنـت، يف      

بري من تدابري حتسني الشـفافية يف قـدرة اجلهـات    حدود املوارد املتاحة. وينبغي أال يسهم أي تد
الفاعلة من غري الـدول، مبـا يف ذلـك اإلرهـابيون، علـى اسـتخدام املعلومـات املتاحـة للحصـول          

  على األسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصاهلا وما يتصل هبا من مواد.
ملساعدة املعنيني من أجل تنفيـذ القـرار   وميكن أن تنظر اللجنة يف وضع قائمة مبقّدمي ا - ٢٣٠

٢٠٠٤( ١٥٤٠(.  
وينبغي للجنة أن تسـتمر باتبـاع هنـج املسـاعدة اإلقليميـة حيثمـا يكـون ذلـك مناسـبا،           - ٢٣١

ول، وُيطلـب  عن طريق عقد مـؤمترات إقليميـة أو دون إقليميـة معنيـة باملسـاعدة جتمـع بـني الـد        
فيها مسـاعدة مقـدمي اخلـدمات الرئيسـيني وتكـون منـربا فعـاال للمواءمـة، وتوصـي اللجنـة أن           

  ُتعّزز هذه املمارسة من خالل عقد مؤمترات إقليمية معنية باملساعدة، يف مجلة أمور أخرى.
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  التعاون  -جيم   
تعزيـز احلـوار مـع     ينبغي للجنة أن حتافظ علـى املسـتوى الـراهن للتعـاون وأن تزيـد يف      - ٢٣٢

املنظمـــات الدوليـــة واملنظمـــات اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة. وينبغـــي للجنـــة أن تواصـــل أيضـــا  
ــاون مــع هــذه         ــة مــن التع ــا حتســني االســتفادة الفعلي ــيت ميكــن مــن خالهل استكشــاف الســبل ال

  املنظمات، وال سيما فيما خيص تقدمي املساعدة.
ظمـة للمنظمـات الدوليـة واملنظمـات اإلقليميـة      وينبغي للجنـة أن تعقـد اجتماعـات منت    - ٢٣٣

ودون اإلقليميــة مــن أجــل تبــادل املعلومــات واخلــربات بشــأن اجلهــود الــيت تبــذهلا لتيســري تنفيــذ 
  ، ومن مث تعزيز تنسيق هذه اجلهود وتآزرها.)٢٠٠٤( ١٥٤٠القرار 
د، ينبغي للجنـة أن تواصـل وضـع ُنهـج للتعـاون مـع املنظمـات الدوليـة         ويف هذا الصد - ٢٣٤

واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية تراعي مراعاة تامة خصوصيات كـل منطقـة وواليـة    
  املنظمات املعنية وأهدافها واملصاحل العامة للدول األعضاء.

امال لواليـات وبـرامج املنظمـات    وحتقيقا هلذه الغاية، ينبغي للجنة أن تضـع خمططـا شـ    - ٢٣٥
الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية املتعلّقة بأحكام القرار وأن تذكر حالة التعاون مع كـل منـها   
وأن تقّدم توصيات عن االستراتيجيات اليت ينبغي اّتباعها مع كل منظمة وكـذلك معهـا مجيعـا    

  .)٢٠٠٤( ١٥٤٠لصاحل تعزيز تنفيذ القرار 
وينبغي للجنة أن تستكشف مبعيـة املنظمـات الدوليـة املعنيـة طرائـق تقاسـم املعلومـات         - ٢٣٦

  اليت من شأهنا تعزيز قدرة اللجنة على تقييم حالة تنفيذ القرار.
إبـراز االلتزامـات   وينبغي للجنة أن تتعاون مع املنظمات الدولية املعنية بغية تشجيعها علـى   -  ٢٣٧

  .يف أطرها التشريعية و/أو مبادئها التوجيهية )٢٠٠٤( ١٥٤٠املطلوبة مبوجب القرار 
وينبغي للجنة أن تعّزز تعاوهنا مع مؤسسات األمم املتحدة املعنية األخـرى وأن توّسـع    - ٢٣٨

ول على إجناز ارتباطاهتا األولية ووضع خطط عمل وطنية للتنفيـذ،  نطاقه من أجل مساعدة الد
عند االقتضاء، من أجل حتديد االحتياجـات وتنقيحهـا، ومسـاعدة الـدول الـيت ال حتصـل علـى        
مساعدة كافية مـن مقـدمي املسـاعدة اآلخـرين وتقـدمي األفـراد واخلـربات الالزمـة لـدعم عمـل           

   تنفيذ القرار.اللجنة واجلهات املعنية األخرى يف تيسري
علــى إنشــاء  ودون اإلقليميــة وميكــن للجنــة أن تشــجع املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة   - ٢٣٩

، رمبا باستخدام جهات االتصال القائمة، ووضـع  )٢٠٠٤( ١٥٤٠وظيفة منّسق لتنفيذ القرار 
ــة تعــني أعضــاء امل   ــذ القــرار    مــواد تدريبي ــة علــى حتســني تنفي ــة واإلقليمي  ١٥٤٠نظمــات الدولي
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وتدمج على حنو أفضل تنفيذ القرار يف برامج عملـها. وميكـن أن تـدعم جلنـة القـرار       )٢٠٠٤(
  القتضاء.متويل وظائف املنسقني هذه من املوارد اخلارجة عن امليزانية، عند ا ١٥٤٠

  
  الشفافية  -دال   

  .)٢٠٠٤( ١٥٤٠ينبغي للجنة أن تواصل تشجيع تنظيم األحداث املتصلة بتنفيذ القرار  -  ٢٤٠
وينبغي أن تسترشد مشاركة اللجنة وخربائها باألولويات اليت حـّددها برنـامج العمـل     - ٢٤١

  اليتها وطابعها العملي فضال عن توفّر املوارد البشرية واملالية.مع مراعاة فع
ولكي تستفيد اللجنة إىل أقصى حد ممكن من مواردها، ميكنها أن تأخـذ يف احلسـبان    - ٢٤٢

حالــة تنفيــذ القــرار والظــروف الوطنيــة احملــددة الــيت تنفّــذه الــدول األعضــاء فيهــا لــدى وضــع     
  برنامج العمل.أولوياهتا يف التفاعل مع الدول يف 

ــالقرار     - ٢٤٣ ــا مـــن تصـــميم اجتماعـــات معّينـــة خاصـــة بـ وينبغـــي متكـــني اللجنـــة وخربائهـ
والتخطــيط هلــا وتنفيــذها وذلــك مــن أجــل حتقيــق النتــائج املرجــوة. وميكــن    )٢٠٠٤( ١٥٤٠

، مـن  )٢٠٠٤( ١٥٤٠ضـيع مّتصـلة بـالقرار    التخطيط هلذه االجتماعـات حبيـث تبحـث يف موا   
  قبيل املواضيع التالية:

ــدمار الشــامل         (أ)   ــواد املتصــلة بأســلحة ال ــات حصــر امل ضــوابط التصــدير وترتيب
  وتأمينها وتوفري احلماية املادية هلا؛

  لوجية وما يتصل هبا من مواد؛األسلحة النووية والكيميائية والبيو  (ب)  
  (ج) االحتياجات املعّينة اليت حتّددها الدول، على أساس إقليمي، عند االقتضاء.  
وينبغي للجنـة أن تواصـل االخنـراط مـع اجملتمـع املـدين والقطـاع الصـناعي واألوسـاط           - ٢٤٤

، بنــاء علــى دعوهتــا، مــىت    )٢٠٠٤( ١٥٤٠األكادمييــة يف مســاعدة الــدول يف تنفيــذ القــرار     
  وحيثما كان ذلك مالئما.

وميكــن للجنــة أن تواصــل االخنــراط مــع اجملتمــع املــدين والقطــاع الصــناعي واألوســاط  - ٢٤٥
  ، عند االقتضاء.)٢٠٠٤( ١٥٤٠األكادميية يف مساعدة الدول يف تنفيذ القرار 

وميكــن للجنــة أن تنظــر يف ســبل اإلســهام، علــى النحــو املناســب، يف اجلهــود الدوليــة   - ٢٤٦
الرامية إىل منع انتشار أسلحة الدمار الشـامل عـرب اجلهـات الفاعلـة مـن غـري الـدول مـن خـالل          

ملواد املتصــلة بتلــك تعزيــز الــوعي واملســؤولية، يف مجلــة أمــور، بــني أولئــك الــذين يتعــاملون بــا   
  األسلحة، مبا يف ذلك القطاع الصناعي واألوساط األكادميية.
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وينبغي للجنة أن تواصل تعزيـز األنشـطة الـيت تسـهم يف حتسـني الشـفافية، مـن خـالل          - ٢٤٧
استخدام موقع اللجنة على شبكة اإلنترنت ووسائط االتصال على سـبيل املثـال أو مـن خـالل     

جلميع الـدول األعضـاء عنـد االقتضـاء. وينبغـي أال يسـهم أي تـدبري        إجراء اجتماعات مفتوحة 
من تدابري حتسني الشفافية يف قدرة اجلهات الفاعلـة مـن غـري الـدول، مبـا يف ذلـك اإلرهـابيون،        
علــى اســتخدام املعلومــات املتاحــة للحصــول علــى األســلحة النوويــة والكيميائيــة والبيولوجيــة    

  مواد.ووسائل إيصاهلا وما يتصل هبا من 
  

  املوارد واإلدارة  -هاء   
ــة البعثــات السياســية       - ٢٤٨ ــد مــن النظــر لتحســني كفــاءة وفعالي ــإيالء املزي ــة ب توصــي اللجن

  اخلاصة اليت تدعم عمل اللجنة.
  وميكن أن يدعو الرئيس دوال أخرى إىل اجتماعات اللجنة، عند االقتضاء. - ٢٤٩
ودون  ملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة  وقــد تتشــاور اللجنــة، يف عملــها مــع الــدول وا      - ٢٥٠

  مع القطاع الصناعي واجملتمع املدين من أجل تيسري تنفيذ القرار، عند االقتضاء. اإلقليمية
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Annex I  
 

  Experts appointed to assist the Security Council 
Committee established pursuant to resolution 1540 (2004), 
from April 2011 to April 2016 
 
 
 

 

 * At the date of the submission of the report, Terence Taylor was serving as coordinator of the group of experts. 
During the period covered in the report, Berhanykun Andemicael, Olivia Bosch, Richard Cupitt and Nicolas 
Kasprzyk also served as coordinator. Under the current mandate, the coordinator of the group of experts is 
appointed by the Secretary-General of the United Nations. 

  

Name Country 

Abidi, Zawar Haider Pakistan 

Andemicael, Berhanykun* Eritrea, until January 2012 

Bosch, Olivia* United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,  
until April 2012 

Cerini, Ana Maria Argentina, until June 2012 

Cupitt, Richard* United States of America, until March 2012 

Interlandi, Isabella Italy, until December 2011 

Kasprzyk, Nicolas* France, until March 2014 

Kiessler, Kai Germany, until September 2014 

Litavrin, Petr Russian Federation, until April 2014 

Lombard, Bennie South Africa 

Lutay, Gennady Russian Federation 

Lv, Xiaodong China 

Muhi, Senan Iraq, until April 2011 

Ochoa, Enrique Mexico 

Perkins, Dana United States of America, until December 2013 

Prenat, Raphael France 

Raca, Sandra  Germany 

Rosenthal, Michael United States of America 

Taylor, Terence* United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
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Annex II  
 

  Working group coordinators of the Security Council 
Committee established pursuant to resolution 1540 (2004), 
from 2009 to 2016 
 
 

Working 
group 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Mexico 
(from May) 

Japan Germany Germany Guatemala Argentina Chile Venezuela 

2 France 
(from May) 

France France France France France France France 

3 Austria 
(from May) 

Austria South Africa 
(interim 
coordinator) 

Togo Morocco Rwanda Jordan Egypt 

4 United 
States 
(from May) 

United 
States 

United 
States 

United 
States 

United 
States 

United 
States 

United 
States 

United 
States 
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Annex III  
 

  Selected documents relevant to the work of  
the Committee 
 
 

Title Date Reference 

Security Council resolutions   

Resolution 1540 (2004) 28 April 2004 S/RES/1540 (2004) 

Resolution 1673 (2006) 27 April 2006 S/RES/1673 (2006) 

Resolution 1810 (2008) 25 April 2008 S/RES/1810 (2008) 

Resolution 1977 (2011) 20 April 2011 S/RES/1977 (2011) 

Resolution 2055 (2012) 29 June 2012 S/RES/2055 (2012) 

Resolution 2118 (2013) 27 September 2013 S/RES/2118 (2013) 

Statements by the President of the Security Council 

Maintenance of international peace and security 19 April 2012 S/PRST/2012/14   

Non-proliferation of weapons of mass destruction 7 May 2014 S/PRST/2014/7 

Reports of the Committee established pursuant to resolution 1540 (2004) 

Report of the Committee on compliance with 
resolution 1540 (2004) 

14 September 2011 S/2011/579 

Annual reviews of implementation of resolution 1540 (2004) 

2011 Review of implementation 6 February 2012 S/2012/79 

2012 Review of implementation 27 December 2012 S/2012/963 

2013 Review of implementation 24 December 2013 S/2013/769 

2014 Review of implementation 31 December 2014 S/2014/958 

2015 Review of implementation 29 December 2015 S/2015/1052 

Programmes of work of the Committee established pursuant to resolution 1540 (2004) 

Tenth programme of work, for the period  
1 June 2011-31 May 2012 

22 June 2011  S/2011/380  

Eleventh programme of work, for the period  
1 June 2012-31 May 2013  

22 August 2012 S/2012/663 

Twelfth programme of work, for the period  
1 June 2013-31 May 2014  

31 May 2013 S/2013/327 
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Title Date Reference 

Thirteenth programme of work, for the period  
1 June 2014-31 January 2015  

23 May 2014 S/2014/369  

Fourteenth programme of work, for the period  
1 February 2015-31 January 2016  

30 January 2015 S/2015/75 

Fifteenth programme of work, for the period  
1 February 2016-31 January 2017  

28 January 2016 S/2016/86 

 

Comprehensive review of the status of implementation of resolution 1540 (2004) 

www.un.org/en/sc/1540/comprehensive-review/2016.shtml 
 

Briefings to the Security Council by the Chair of the Committee 

www.un.org/en/sc/1540/reports-and-briefings/chairman-briefings.shtml 
 

Statements by the Chair of the Committee at outreach events 

www.un.org/en/sc/1540/transparency-and-outreach/outreach-events/chairman-statements.shtml 
 

List of matrices as approved by the Committee 

www.un.org/en/sc/1540/national-implementation/1540-matrix/committee-approved-matrices.shtml 
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Annex V  
 

  Member States that had submitted a first national  
report and subsequent additional information as at 
24 April 2016 
 

 State Date of report 

1. Afghanistan 28 August 2008 
29 May 2012 

2. Albania 28 October 2004 
3 January 2008 

3. Algeria 10 November 2004 
7 September 2005 
30 April 2008 

4. Andorra 27 October 2004 
31 October 2005 
13 March 2008 

5. Angola 27 October 2004 

6. Antigua and Barbuda 6 November 2006 

7. Argentina 26 October 2004 
13 December 2005 
5 July 2007 

8. Armenia 9 November 2004 
21 December 2005 
12 December 2007 
4 March 2014 

9. Australia 28 October 2004 
8 November 2005 
14 March 2008 
6 May 2014  

10. Austria 28 October 2004 
8 November 2005 
19 December 2007 

11. Azerbaijan 28 October 2004 
17 April 2006 
26 February 2014 

12. Bahamas 28 October 2004 

13. Bahrain 22 December 2004 
12 March 2008 
15 May 2012  

 State Date of report 

14. Bangladesh 27 June 2006 
5 June 2009 

15. Barbados 28 March 2008 

16. Belarus 20 October 2004 
30 August 2005 
18 December 2007 

17. Belgium 26 October 2004 
6 December 2005 
15 December 2007 

18. Belize 20 October 2004 
10 August 2005 
22 January 2008 

19. Benin 3 March 2005 

20. Bhutan 19 August 2009 
19 March 2013 

21. Bolivia 8 March 2005 
26 October 2006 

22. Bosnia and Herzegovina 22 November 2004 
21 March 2006 
26 March 2008 
8 November 2012 

23. Botswana 18 April 2008  

24. Brazil 29 October 2004 
22 September 2005 
22 September 2005 
17 March 2006 
17 December 2007  

25. Brunei Darussalam 30 December 2004 
26 December 2007 

26. Bulgaria 18 November 2004 
10 March 2006 
4 January 2008  
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 State Date of report 

27. Burkina Faso 4 January 2005 
9 September 2013 

28. Burundi 4 April 2008 

29. Cabo Verde 29 January 2015 

30. Cambodia 21 March 2005 

31. Cameroon 8 September 2008 

32. Canada 31 December 2004 
19 January 2006 
31 January 2008 

33. Chile 27 October 2004 
9 May 2005 
1 December 2005 
19 May 2006 
24 January 2008 

34. China 4 October 2004 
2 September 2005 
4 December 2007 

35. Colombia 10 February 2005 
14 December 2011 
30 August 2013 
3 March 2014  

36. Congo 17 September 2012  

37. Costa Rica 4 August 2004  
15 January 2008 

38. Côte d’Ivoire 12 March 2010 

39. Croatia 29 November 2004 
20 December 2005 
19 December 2007 
10 August 2011 
10 April 2013 
1 May 2013 
25 June 2014 
3 March 2016 

40. Cuba 28 October 2004 
28 October 2004 
23 December 2005 
26 June 2014 

41. Cyprus 24 November 2004 
26 April 2006 
13 February 2007 

 State Date of report 

42. Czech Republic 27 October 2004 
23 January 2006 
10 July 2014  

43. Democratic Republic of 
the Congo 

28 April 2008 

44. Denmark 27 October 2004 
8 November 2005  
1 July 2013 

45. Dominica 17 April 2008 

46. Dominican Republic 7 December 2009 
5 November 2015 

47. Djibouti 17 March 2005 

48. Ecuador 7 April 2005 
10 January 2008 

49. Egypt 28 October 2004 
17 March 2006 
28 February 2008 
22 April 2016 

50. El Salvador 28 September 2005 

51. Eritrea 22 June 2006 

52. Estonia 29 October 2004 
17 December 2007 

53. Ethiopia 7 March 2011 

54. Fiji 4 February 2008 

55. Finland 28 October 2004 
5 December 2005 
27 February 2006 
14 December 2007 
20 April 2011 

56. France 28 October 2004 
25 August 2005 
14 December 2007 
17 August 2015  

57. Gabon 24 January 2011 

58. Georgia 28 October 2004 
17 December 2007 
2 October 2013  
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 State Date of report 

59. Germany 26 October 2004 
4 October 2005 
26 May 2010 
8 July 2013 
6 May 2014 

60. Ghana 5 November 2004 
2 March 2015  

61. Greece 22 October 2004 
5 January 2006 

62. Grenada 26 September 2005 

63. Guatemala 27 October 2004 
3 December 2013 

64. Guyana 11 November 2004 
8 February 2008 
5 August 2014 

65. Honduras 20 June 2006 
16 January 2008 

66. Hungary 27 October 2004 
29 December 2005 
9 February 2006 
21 January 2008 

67. Iceland 28 October 2004 
5 March 2008 

68. India 1 November 2004 
16 January 2006 
8 February 2006 
31 May 2013 

69. Indonesia 28 October 2004 
22 November 2005 
2 January 2008  

70. Iran (Islamic Republic  
of) 

28 February 2005 
14 February 2006 

71. Iraq 13 April 2005 
5 February 2006 
20 November 2007 
28 May 2013 
4 February 2014 

72. Ireland 28 October 2004 
13 January 2006 
12 December 2007 
30 July 2010 

 State Date of report 

73. Israel 22 November 2004 
10 December 2012 

74. Italy 27 October 2004 
5 December 2005 
18 December 2007 

75. Jamaica 5 April 2005 
30 May 2013  

76. Japan 28 October 2004 
17 March 2006 
29 January 2014 

77. Jordan 9 February 2005 
11 May 2006 
22 October 2014  

78. Kazakhstan 3 November 2004 
1 December 2005 
18 January 2008  

79. Kenya 20 July 2005 
17 December 2007 

80. Kiribati 1 May 2006 

81. Kuwait 31 March 2005 

82. Kyrgyzstan 14 December 2004 
15 February 2006 
14 January 2008 
5 June 2014 
26 May 2015 

83. Lao (People’s  
Democratic Republic) 

3 May 2005 

84. Latvia 28 October 2004 
22 December 2005 
14 December 2007  

85. Lebanon 20 October 2004 
19 June 2006 
11 December 2007  

86. Lesotho 15 January 2014 

87. Liberia 15 July 2013 

88. Libya 12 April 2005 
6 December 2005 
28 January 2008 
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 State Date of report 

89. Liechtenstein 29 October 2004 
16 January 2006 
15 January 2008  
17 May 2013 

90. Lithuania 27 October 2004 
21 September 2005 
18 December 2007 
22 November 2013  

91. Luxembourg 29 October 2004 
29 December 2005 
25 June 2013 

92. Madagascar 27 February 2008 

93. Malawi 3 September 2014 

94. Malaysia 26 October 2004 

95. Maldives 4 November 2008 

96. Malta 20 October 2004 
4 August 2005 
9 November 2005 

97. Marshall Islands 23 November 2004 

98. Mauritius 30 April 2007 

99. Mexico 7 December 2004 
17 January 2006 
8 June 2007 
7 January 2008 
18 July 2012 
19 September 2013  

100. Micronesia (Federated 
States of) 

27 June 2008 

101. Monaco 29 October 2004 
11 May 2006 
15 January 2008 

102. Mongolia 31 May 2005 
18 April 2014  

103. Montenegro 5 January 2005 
20 January 2006 
19 February 2008 
12 June 2014 

 State Date of report 

104. Morocco 28 July 2015 
28 October 2004 
13 September 2005 
15 January 2008 

105. Myanmar 6 April 2005 

106. Namibia 26 October 2004 
27 April 2006 

107. Nauru 4 April 2008 

108. Nepal 17 March 2006 

109. Netherlands 28 October 2004 
17 November 2005 
30 January 2008 

110. New Zealand 28 October 2004 
11 January 2006 
11 February 2008 

111. Nicaragua 26 January 2007 

112. Niger 23 October 2008 

113. Nigeria 28 October 2004 

114. Norway 28 October 2004 
12 October 2005 

115. Oman 17 December 2004 
20 March 2006 

116. Pakistan 27 October 2004 
19 September 2005 
3 January 2008 

117. Palau 10 April 2008 

118. Panama 12 July 2005 
24 February 2006 
9 September 2013 

119. Papua New Guinea 24 April 2008 

120. Paraguay 3 November 2004 
31 March 2006 
17 June 2013 

121. Peru 1 November 2004 
19 April 2006  
14 January 2008 
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 State Date of report 

122. Philippines 28 October 2004 
28 October 2005 
30 November 2005 
6 February 2008 
2 July 2013 

123. Poland 27 October 2004 
26 January 2006 
14 December 2007 
9 December 2010 
25 June 2014 

124. Portugal 28 October 2004 
5 December 2005 
15 December 2010 

125. Qatar 5 November 2004 
2 February 2006 
5 August 2011 
21 October 2011 
16 January 2008 

126. Republic of Korea 27 October 2004 
26 September 2005 
14 December 2007 
12 November 2013 

127. Republic of Moldova 17 December 2004 
21 November 2005 
17 April 2013 
16 January 2008  

128. Romania 27 October 2004 
11 November 2005 
21 December 2007 
15 April 2011  

129. Russian Federation 26 October 2004 
23 August 2005 
24 December 2007 
15 July 2014 

130. Rwanda 1 April 2011 

131. Samoa 13 April 2006 

132. Saint Kitts and Nevis 30 June 2008 

133. Saint Lucia 3 December 2009 

134. Saint Vincent and the 
Grenadines 

17 September 2008 

135. San Marino 13 December 2007 

 State Date of report 

136. Sao Tome and Principe 9 July 2015 

137. Saudi Arabia 1 November 2004 
28 March 2006 
24 March 2011 

138. Senegal 31 March 2005 

139. Serbia 5 January 2005 
20 January 2006 
30 June 2008 
4 January 2012 
12 May 2014 

140. Seychelles 7 April 2008 

141. Sierra Leone 17 December 2007 

142. Singapore 21 October 2004 
29 August 2005 
28 May 2013  

143. Slovakia 2 November 2004 
14 December 2005 
14 December 2007 

144. Slovenia 28 October 2004 
8 November 2005 
22 June 2012  

145. South Africa 31 January 2005 
3 January 2006 
14 December 2007  

146. South Sudan 6 August 2013 

147. Spain 26 October 2004 
22 March 2006 
8 February 2008 
11 March 2014 

148. Sri Lanka 17 June 2015 
11 May 2005 
21 December 2005 

149. Suriname 23 January 2008 

150. Sweden 28 October 2004 
8 November 2005 
1 February 2008 

151. Sudan 20 March 2009 
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 State Date of report 

152. Switzerland 22 October 2004 
19 September 2005 
16 January 2008 
4 December 2013 

153. Syrian Arab Republic 14 October 2004 
26 August 2005 
29 September 2005 
7 November 2005 
29 May 2013 

154. Tajikistan 11 January 2005 
28 December 2005 

155. Thailand 5 November 2004 
14 December 2007  

156. The Former Yugoslav 
Republic of Macedonia 

22 November 2004 
16 January 2006 
2 July 2008 
8 May 2014 

157. Togo 30 July 2010 
9 October 2014 

158. Tonga 5 April 2006 

159. Trinidad and Tobago 7 April 2006 

160. Tunisia 10 November 2004 

161. Turkey 1 November 2004 
16 January 2006 
1 February 2008 
19 May 2015 

162. Turkmenistan 10 September 2004 

163. Tuvalu 13 March 2007 

164. Uganda 14 September 2005 
8 October 2010 

165. Ukraine 25 October 2004 
6 October 2005 
23 February 2011  
28 January 2008 
9 January 2014 

 State Date of report 

9 June 2016 

166. United Arab Emirates 9 December 2004 
11 March 2014 

167. United Kingdom of 
Great Britain and 
Northern Ireland 

29 September 2004 
19 September 2005 
14 December 2007 
13 December 2013  

168. United Republic of 
Tanzania 

29 August 2005 

169. United States of 
America 

12 October 2004 
15 September 2005 
21 December 2007 
11 October 2013 
29 September 2014 
23 March 2016 

170. Uruguay 22 December 2004 
7 November 2005 

171. Uzbekistan 15 November 2004 
28 December 2007  

172. Vanuatu 22 February 2007 

173. Venezuela (Bolivarian 
Republic of) 

16 November 2004 
7 November 2005 
5 December 2005 
7 May 2015 

174. Viet Nam 26 October 2004 
12 December 2005 
7 March 2008 

175. Yemen 29 December 2004 

176. Zambia 26 October 2015 

 

Other submission:  

European Union   28 Oct 2004 
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Annex VI  
 

  Member States that had yet to submit a report as at  
24 April 2016 
 
 

Central African Republic  

Chad  

Comoros  

Democratic People’s Republic of Korea 

Equatorial Guinea  

The Gambia  

Guinea  

Guinea-Bissau  

Haiti  

Mali  

Mauritania  

Mozambique 

Solomon Islands 

Somalia  

Swaziland  

Timor-Leste 

Zimbabwe 

  



S/2016/1038

 

76/123 16-21668 
 

Annex VII  
 

  Adherence by States to non-proliferation-related  
treaties, conventions, protocols and other instruments 
relevant to Security Council resolution 1540 (2004) as at 
24 April 2016 
 
 

 Number of States parties 

Treaty 2011 2016 

Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) 190 191 

Nuclear-Weapon-Free Zones* 91 101 

Convention for the Suppression of Acts of Nuclear 
Terrorism  77 104 

Convention on the Physical Protection of Nuclear 
Material (CPPNM) 145 153 

2005 Amendment to the CPPNM 52 103 

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)* 
(Not yet in force) 153 164 

Chemical Weapons Convention (CWC) 188 192 

Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) 164 173 

1925 Geneva Protocol 137 140 

1997 International Convention for the Suppression of 
Terrorist Bombings 164 168 

1999 International Convention for the Suppression of the 
Financing of Terrorism 177 187 

2005 Protocol to the 1988 Convention for the 
Suppression of Unlawful Acts against the Safety of 
Maritime Navigation 21 40 

2005 Protocol to the Protocol for the Suppression of 
Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms 
Located on the Continental Shelf 17 35 

2010 Convention on the Suppression of Unlawful Acts 
Relating to International Civil Aviation (not yet in force) 0 14 

Other  

International Atomic Energy Agency (IAEA) 151 168 

Hague Code of Conduct Against Ballistic Missile 
Proliferation (HCOC) 132 137 
 

 * Aggregate number of States Parties to the Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in 
Latin America and the Caribbean, South Pacific Nuclear Free Zone Treaty, Treaty on the 
Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone, African Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty and 
the Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in Central Asia. 
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Annex VIII  
 

  Status of implementation of resolution 1540 (2004) based  
on the Committee matrices: comparative information for 
2011 and 2016 for Member States — paragraph 2:  
nuclear weapons  
 
 

  Number of Member States 
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Annex IX  
 

  Status of implementation of resolution 1540 (2004) based  
on the Committee matrices: comparative information for 
2011 and 2016 for Member States — paragraph 2:  
chemical weapons  
 
 

  Number of Member States 
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Annex X  
 

  Status of implementation of resolution 1540 (2004) based  
on the Committee matrices: comparative information for 
2011 and 2016 for Member States — paragraph 2: 
biological weapons  
 
 

  Number of Member States 
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Annex XI  
 

  Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on 
the Committee matrices: comparative information for 2011 
and 2016 for 193 Member States — paragraphs 2 and 3: 
means of delivery  
 
 

 A. Prohibitions (para. 2) 
 
 

  (Number of United Nations Member States) 
 

 Legislative framework Enforcement measures 

Weapons category 2011 2016 2011 2016 

Nuclear 40 41 36 37 

Chemical 54 116 48 93 

Biological 90 105 43 68 
 
 
 

 B. Account for/secure/physically protect (para. 3 (a) and (b)) 
 
 

  (Number of United Nations Member States) 
 

 Legislative framework Enforcement measures 

Weapons category 2011 2016 2011 2016 

Nuclear 26 14 14 12 

Chemical 23 16 16 14 

Biological 13 15 13 14 
 
 
 

 C. Border and export controls (para. 3 (c) and (d)) 
 
 

  (Number of United Nations Member States) 
 

 Legislative framework Enforcement measures 

Weapons category 2011 2016 2011 2016 

Nuclear 65 68 49 63 

Chemical 64 72 49 67 

Biological 64 69 49 64 
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Annex XII  
 

  Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on 
the Committee matrices: comparative information for 2011 
and 2016 — paragraph 3 (a) and (b): materials related to 
nuclear weapons  
 
 

  Number of Member States 
 

 
 

 *  Not included in the 2011 matrix format. 
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Annex XIII  
 

  Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on 
the Committee matrices: comparative information for 2011 
and 2016 — paragraph 3 (a) and (b): materials related to 
chemical weapons  
 
 

  Number of Member States 
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Annex XIV 
 

  Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on 
the Committee matrices: comparative information for 2011 
and 2016 — paragraph 3 (a) and (b): materials related to 
biological weapons  
 
 

  Number of Member States 
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Annex XV  
 

  Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on 
the Committee matrices: comparative information for 2011 
and 2016 — paragraph 3 (c) and (d): materials related to 
nuclear weapons  
 
 

  Number of Member States 
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Annex XVI  
 

  Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on 
the Committee matrices: comparative information for 2011 
and 2016 — paragraph 3 (c) and (d): materials related to 
chemical weapons  
 
 
Number of Member States 
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Annex XVII  
 

  Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on 
the Committee matrices: comparative information for 2011 
and 2016 — paragraph 3 (c) and (d): materials related to 
biological weapons  
 
 

  Number of Member States 
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Annex XVIII  
 

  Member States that had submitted a voluntary national 
implementation action plan as at 24 April 2016  
 
 

Canada 16 March 2016 

Malawi 3 February 2016 

Dominican Republic 5 November 2015 

Senegal 25 September 2015 

Togo 6 July 2015 

Bosnia and Herzegovina 18 June 2015 

Spain 27 May 2015 

Grenada 20 March 2015 

Armenia 5 February 2015 

Mexico 21 November 2014 

Montenegro 12 June 2014 

Colombia 30 May 2014 

Croatia 8 April 2014 

Niger 14 March 2014 

The former Yugoslav Republic of Macedonia 3 March 2014 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 13 December 2013 

Kyrgyzstan 2 April 2013 

Belarus 2 July 2012 

Serbia 6 June 2012 

France 27 September 2011 

Canada 12 August 2010 

Argentina 17 March 2009 

United States of America 20 April 2007 
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Annex XIX  
 

  Number of assistance requests from 25 April 2011 to 
24 April 2016  
 
 

Date 
State requesting 
assistance Assistance request 

Offers of assistance in 
response to requests 

6 June 2011 and 
18 July 2012 

Mexico Training for Customs officials in detecting materials 
related to weapons of mass destruction. 

Funding to acquire and implement detection equipment at 
border entry points. 

Advice, technical assistance and model legislation in 
other areas (e.g., access to justice, extradition, illegal 
arms trafficking, police services). 

Establishment of international cooperation mechanisms 
for investigating suspicious outbreaks of diseases and 
procedures for addressing concerns relating to compliance 
with the Prohibition of the Development, Production and 
Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin 
Weapons and on Their Destruction, and training of 
personnel for international rapid response teams in the 
event of biological emergencies. 

(2012) 
Assistance for the implementation of the Collaborative 
Programme between the Government of Mexico and the 
Inter-American Committee against Terrorism (CICTE) of 
the Organization of American States for the physical 
protection and control of chemical, biological, 
radiological and nuclear material. 

Japan(10) 

17 September 
2012 

Congo Establishment of a national coordination mechanism for 
monitoring and combating weapons of mass destruction. 

Holding of awareness-raising campaigns concerning the 
conventions on weapons of mass destruction through 
workshops and seminars. 

Support for construction of facilities. 

Acquisition of monitoring equipment and laboratories. 

Establishment of a legal and institutional framework for 
the implementation of resolution 1540 (2004). 

Capacity-building for various stakeholders in the 
implementation of resolution 1540 (2004). 

United Nations 
Office on Drugs and 
Crime (UNODC) 

__________ 

  (١٠)  Invitation to participate in a workshop.  
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Date 
State requesting 
assistance Assistance request 

Offers of assistance in 
response to requests 

28 May 2013 Iraq Assistance on using the European Union Control lists 
(dual use and military). 

 

2 April 2013 and 
25 July 2014 

Kyrgyzstan Technical and financial assistance for the implementation 
of the specific measures of the National Action Plan on 
Implementation of resolution 1540 (2004). 

(2014) 
Training in export control for customs control officers 
through the organization of seminars, training 
programmes and forums on export control issues, 
including field training courses. 

Training for personnel in laboratories and in chemical and 
radiation investigative units at leading chemical 
laboratories and nuclear and radiation safety centres on 
identifying nuclear materials in the event of a disaster and 
determining public health risk levels of nuclear 
substances, including fieldwork. Training and exchange of 
expertise and experience among centres operated by State 
agencies. 

Establishment of an interactive online portal and a unified 
automated information system that will enable real-time 
monitoring of the results of different types of State 
controls in order to achieve timely inter-agency 
information exchange on export control issues. 

Assistance from experts in implementing the provisions 
and requirements of the Biological and Toxin Weapons 
Convention. 

Equipment for dosimetry, investigations and urgent 
monitoring of airborne and waterborne pollutants and 
toxic substances (list available). 

Equipment for laboratories to detect chemical substances 
and to determine the public health risk level of toxic 
substances (list available). 

Equipment for a chemical investigative unit, including 
protective filters, gas masks, personal protective 
equipment, portable chemical agent detectors, 
semi-automatic chemical agent detectors and medical and 
veterinary chemical agent detectors with display tubes. 

Japan(11) 

Russian Federation 

International 
Atomic Energy 
Agency (IAEA) 

WCO(12) 

UNODC 

World Animal 
Health Organization 
(OIE)(13) 

__________ 

  (١١)  Invitation to participate in a workshop.  
  (١٢)  Subject to resources.  
  (١٣)  Ongoing assistance projects.  
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Date 
State requesting 
assistance Assistance request 

Offers of assistance in 
response to requests 

21 October 2013 Grenada Legislative assistance for the development of a regulatory 
mechanism for the compliance and implementation of 
resolution 1540 (2004). 

Strengthening the institutional and regulatory framework 
for the management of chemicals, pesticides and 
fertilisers. 

Disposal of obsolete pesticides and chemicals. 

Enhancing capacity for testing chemical, biological and 
radiological substances. 

Training to adequately detect and respond to chemical, 
biological and radiological events. 

Technologies to detect explosive, weapons and illegal 
items in baggage or on passengers. 

Enhancing capabilities to identify, respond to and 
adequately resolve chemical, biological, radiological and 
nuclear (CBRN) incidents. 

Argentina 

South Africa 

Spain 

IAEA 

IMO 

OIE 

UNODC(14) 

Missile Technology 
Control Regime 
(MTCR)(15) 

14 March 2014 Niger Strengthening the legislative framework in the nuclear 
chemical and biological fields. 

Holding of a regional ECOWAS workshop, which the 
Niger intends to host to commemorate the tenth 
anniversary of the adoption of resolution 1540 (2004), 
with a focus on the drafting of control lists. 

Holding a National workshop on the control of strategic 
goods. 

Training the trainers in the area of border control. 

Participation in workshops on resolution 1540 (2004) 
organized outside the country by partners, with 
subsequent briefing of national stakeholders. 

Integration of issues related to resolution 1540 (2004) in 
the curricula of higher education establishments. 

Acquisition of equipment. 

Institutional support and training of specialists and 

IAEA(16) 

OIE 

WCO(17) 

World Bank 

__________ 

  (١٤)  Subject to resources.  
  (١٥)  Offer sharing the definition contained in MTCR annex.  
  (١٦)  Will provide assistance in accordance with the INSSP for Niger.  
  (١٧)  Requires more detail information to be able to consider technical assistance.  
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Date 
State requesting 
assistance Assistance request 

Offers of assistance in 
response to requests 

researchers. 

3 September 2014 
and 30 September 
2014 

Malawi Assistance required in areas of legislation, capacity-
building and technical support. 

Support to harmonize the draft legislation to implement 
the Chemical Weapons Convention (CWC) and Biological 
Weapons Convention. 

Development of a comprehensive and harmonized 
legislation on counter-terrorism. 

Training of personnel in the security services and border 
control agencies in areas of detection of malicious 
materials as well as equipment. 

Support towards a survey to determine schedules of 
chemicals to be reported in accordance with the Chemical 
Weapons Convention. 

Assistance for capacity-building of border management 
and security agencies in the handling of potential sources 
of chemical and biological weapons. 

Support to establish and enhance the human and technical 
capacity of the Border Management Agencies to manage 
the threat posed by potential sources of weapons of mass 
destruction. 

Support for the training of border management and 
security agents and provision of relevant technology to 
assist in the detection of potential elements that could be 
used in chemical and biological weapons. 

Assistance to strengthen biosecurity measures and 
infectious disease surveillance, detection and diagnostic 
capacity. 

OIE  

WCO(18) 

UNODC  

IAEA(19) 

World Bank(20) 

__________ 

  (١٨)  Subject to resources.  
  (١٩)  Informed about ongoing activities in the framework of the INSSP for Malawi.  
  (٢٠)  Informed about ongoing activities.  
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Date 
State requesting 
assistance Assistance request 

Offers of assistance in 
response to requests 

25 July 2014 Togo Establishment of a continuous dialogue between the 
Committee and the national focal point on the 
Committee’s activities at the international level. 

Establishment of a national follow-up and coordination 
mechanism for monitoring and combating weapons of 
mass destruction. 

Campaigns to raise awareness of the conventions on 
weapons of mass destruction through workshops and 
seminars, particularly in the country’s cities and border 
towns. 

Assessment of steps and actions taken by Togo in the 
implementation of the resolution. 

Capacity-building for Togolese experts responsible for 
matters relating to chemical, biological, nuclear and 
radiological weapons.  

Acquisition of appropriate monitoring equipment and 
laboratories. 

Establishment of a legal and institutional framework for 
the implementation of resolution 1540 (2004). 

Capacity-building for the various stakeholders involved in 
the implementation of resolution 1540 (2004). 

Organization of working visits by the Committee to meet 
with civil society organizations, manufacturers, media 
figures, laboratory technicians, researchers and law 
enforcement agencies. 

WCO(21) 

OIE 

UNODC 

9 October 2014 Montenegro Training on export/import control, specialist training 
course for the members of Montenegrin CBRN team and 
training on modern standards and equipment used by the 
customs service for control of weapons of mass 
destruction. Personal protective equipment, equipment for 
radiological detection and dosimeters (lists available). 

WCO(22) 

IAEA(23) 

UNODC 

OIE 

__________ 

  (٢١)  Subject to resources.  
  (٢٢)  Subject to resources.  
  (٢٣)  Informed about ongoing activities in the framework of the INSSP for Montenegro.  
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Date 
State requesting 
assistance Assistance request 

Offers of assistance in 
response to requests 

29 January 2015 Cabo Verde Harmonize Legislation or regulations. 

Interested to learn more about existing control lists (such 
as the European Union’s dual-use export control 
regulations: Council Regulation (EU) No 388/2012 
(amends 2009 Council Regulation (EC) No 428/2009) 
containing the European Union Dual-Use List of 
controlled items). 

Workshops and seminars on the 1540 UN Resolution 
issues addressed to the public servants awareness, in the 
high schools and universities should be organized in Cabo 
Verde, with technical UN support. 

India 

Portugal 

WCO 

IAEA 

Organization for the 
Prohibition of 
Chemical Weapons 
(OPCW)(24) 

2 March 2015 Ghana Technical assistance on: 

Drafting a Voluntary National Implementation Action Plan 
(NAP). 

Detection equipment. 

Training for administrators and regulatory officials on the 
use of equipment. 

Assistance to set up a Chemical, Biological, Radiological 
and Nuclear (CBRN) Team under the auspices of the 
Ministry of Environment Science and Technology. 

1540 Committee 
visited Ghana from 
12-15 October 2015 
to assist with the 
development of a 
voluntary NAP 

25 March 2015 Armenia Assistance in translating the regular updates of European 
Union Dual-use items control lists into Armenian 
language. 

Exchange of experience and training for chemical and 
toxicology laboratory specialists. 

Recommendations and exchange of experience on 
establishment of toxicology laboratory and chemical 
laboratory network. 

Development of a laboratory in Marzes (Administrative 
region of the Republic). 

Expert assistance in laboratory accreditation. 

Belarus 

Russian Federation  

WCO(25) 

OIE 

IAEA(26) 

UNODC 

__________ 

  (٢٤)  Informed about ongoing activities.  
  (٢٥)  Subject to resources.  
  (٢٦)  Informed about ongoing projects in accordance with the INSSP for Armenia.  
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Date 
State requesting 
assistance Assistance request 

Offers of assistance in 
response to requests 

10 April 2015 Guyana  Development of an Action Plan for 1540 implementation. 

Training in dealing with CBRN materials. 

Equipment to detect CBRN materials. 

CBRN materials control list. 

CBRN Sensitization programmes. 

WCO(27) 

UNODC 

OIE 

IAEA 

International 
Criminal Police 
Organization 
(INTERPOL)(28) 

26 October 2015 Zambia Provision of equipment for border posts for the 
identification of items that could be used for Weapons of 
Mass Destruction, including dual use materials. 

Training in customs- related work by the World Customs 
Organization. 

Training of personnel dealing with chemical, biological, 
radiological and nuclear materials. 

Guidance in drafting a National Implementation Action 
Plan for resolution 1540 (2004). 

Assistance to draft legislation to implement the 
obligations under Treaties dealing with nuclear, chemical 
and biological weapons as well as resolution 1540 (2004). 

South Africa  

IAEA 

UNODC 

OIE 

21 March 2016 Lesotho Assistance to draft anti-terrorism legislation to include 
1540 aspects. 

Training of law enforcement officers and/or prosecutors 
dealing with terrorism and terrorism financing crimes. 

Development of a voluntary National Implementation 
Action Plan (NAP). 

1540 Committee 
visited Lesotho 
from 12-14 April 
2016 to assist with 
the development of 
a voluntary NAP 

Regional organizations  

15 January 2013 Central 
American 
Integration 
System 

Funding for the continuation of the SICA 1540 
programme of work (incl. the position of the 1540 
regional coordinator). 

 

4 June 2013 Caribbean 
Community 
Secretariat 

Funding for the position of the Regional Coordinator 
through to March 2014. 

Funding of two experts with drafting experience in 
strategic trade legislation. 

Australia 

__________ 

  (٢٧)  Subject to resources.  
  (٢٨)  The request would be considered for prioritization and support.  
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Annex XX  
 

  Outreach events organized, co-organized by, or involving, 
international, regional, and subregional organizations and 
other arrangements with the participation of the Committee 
and/or group of experts, from 25 April-24 April 2016 
 
 

Date and Location Title IRO organizer(s) IRO participant(s) 

4 May 2011,  
Auckland, New Zealand 

Meeting of the Pacific Forum 
Working Group on Counter-
Terrorism (WGCT) 

Pacific Islands 
Forum (PIF) 

Asia/Pacific Group on Money 
Laundering (APG), Pacific 
Islands Chiefs of Police 
(PICP), Pacific Immigration 
Directors Conference (PIDC), 
United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC), 
Counter-Terrorism Committee 
Executive Directorate (CTED) 

17-18 May 2011, 
Doha 

Subregional Workshop on the 
UNSC Resolutions against 
Terrorism and their 
Implementation Mechanisms 

UNODC/Terrorism 
Prevention Branch 

Cooperation Council for the 
Arab States of the Gulf (GCC), 
League of Arab States (LAS), 
United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC), 
Analytical Support and 
Sanctions Monitoring Team 
established pursuant to 
Security Council resolution 
1526 (2004) (1267 Monitoring 
Team), CTC/CTED 

24-25 May 2011, 
Mexico City 

Secretariat of the 
Inter-American Committee 
against Terrorism of the 
Organization of American 
States (OAS/SMS/CICTE) 
Pilot Project on Physical 
Protection and Accounting of 
CBRN Materials 

Organization of 
American States 
(OAS), Office for 
Disarmament 
Affairs  
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Date and Location Title IRO organizer(s) IRO participant(s) 

24-26 May 2011, 
Singapore  

The 12th Annual international 
export control conference 

European Union Association of Southeast Asian 
Nations (ASEAN), Australia 
Group (AG), International 
Atomic Energy Agency 
(IAEA), NUICRI, UNODC, 
Wassenaar Arrangement on 
Export Controls for 
Conventional Arms and Dual-
Use Goods and Technologies 
(WA), 1874 Committee, World 
Customs Organization (WCO) 

26-27 May 2011, 
Vienna 

IAEA working level nuclear 
security information exchange 
meeting 

IAEA  

6-8 June 2011, 
Riyadh 

Arab Regional Workshop on 
“Monitoring and Securing 
Movement of Goods and 
Individuals from Terrorist 
Threats” 

LAS WCO, UNODC, CTC/CTED 

21-22 July 2011, 
Almaty, Kazakhstan 

The Third Expert Meeting of 
the project “Implementing the 
United Nations Global 
Counter-Terrorism Strategy in 
Central Asia,”  

Counter-Terrorism 
Implementation 
Task Force 
(CTITF), European 
Union, United 
Nations Regional 
Centre for 
Preventive 
Diplomacy for 
Central Asia 
(UNRCCA)  

Central Asian Regional 
Information and Coordination 
Centre for Combating the Illicit 
Trafficking of Narcotic Drugs, 
Psychotropic Substances and 
Their Precursors (CARICC), 
Conference on Interaction and 
Confidence-building Measures 
in Asia (CICA), 
Commonwealth of Independent 
States (CIS), Collective 
Security Treaty Organization 
(CSTO), International Criminal 
Police Organization 
(INTERPOL), Organization for 
Security and Cooperation in 
Europe (OSCE), Shanghai 
Cooperation Organization 
(SCO), Office of the United 
Nations High Commissioner 
for Refugees (UNHCR), 
UNRCCA, CTED, United 
Nations Development 
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Date and Location Title IRO organizer(s) IRO participant(s) 

   Programme (UNDP), United 
Nations Department of Public 
Information (UNDPI), United 
Nations Interregional Crime 
and Justice Research Institute 
(UNICRI), UNODC, Analytical 
Support and Sanctions 
Monitoring Team established 
pursuant to Security Council 
resolution 1526 (2004) 1267 
Monitoring Team 

27-28 July 2011, 
Addis Ababa 

Workshop on the Regional 
Implementation of the United 
Nations Global Counter-
Terrorism Strategy in the 
Eastern African region 

CTITF African Union, Department of 
Safety and Security, 
INTERPOL, United Nations 
Educational, Scientific and 
Cultural Organization 
(UNESCO), UNODC, Office 
of the United Nations High 
Commissioner for Human 
Rights (OHCHR), 1267 
Monitoring Team, CET/CTED 

7-9 September 2011, 
Paris 

Inter-sessional Meeting of 
Financial Action Task Force 
(FATF) working group on 
terrorist financing and 
moneylaundering on 
Proliferation Financing and 
UN Security Council 
Resolutions 

FATF 1267 Monitoring Team, CTED, 
Panel of Experts on the 
Democratic People’s Republic 
of Korea, 1737 Panel of 
Experts, World Bank 

19 September 2011, 
New York 

Secretary-General’s 
Symposium on International 
Counter-Terrorism 
Cooperation 

CTITF  

22-23 September 2011, 
New York 

Workshop on “Legislative 
Gap Analysis vis-à-vis 
UNSCR 1540: Status of 
Regulatory Framework in the 
Caribbean Community” 

in Cooperation 
with the 
CARICOM 

Comprehensive Nuclear-Test-
Ban Treaty Organization 
(CTBTO), OPCW, UNODC, 
Panel of Experts on the 
Democratic People’s Republic 
of Korea 
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Date and Location Title IRO organizer(s) IRO participant(s) 

27-29 September 2011, 
Astana 

Workshop on Implementing 
Security Council Resolution 
1540 (2004) for Central Asian 
States 

OSCE European Union, Biological 
Weapons Convention 
Implementation Support Unit 
(BWC ISU), CICA, CIS, 
CSTO, CTED, Eurasian 
Economic Community 
(EAEC), IAEA, OSCE, SCO, 
Office for Disarmament 
Affairs, UNICRI, UNODC, 
UNRCCA, WCO, World 
Health Organization (WHO) 

10 October 2011, 
Paris 

G8 Global Partnership 
Working Group (GPWG) 
meeting 

Global Partnership 
(GP) 

European Union 

17-21 October 2011, 
Vienna 

International Conference on 
the Safe & Secure Transport 
of Radioactive Materials 

IAEA ICAO, IMO, European Union, 
OSCE 

27-28 October 2011, 
Tarnów 

Seminar on development of 
the international centre for 
chemical safety and security 

OPCW NATO, OPCW 

1-4 November 2011,  
Vienna 

Pilot workshop on 
implementing legislation for 
the Comprehensive Nuclear-
Test-Ban Treaty 

Comprehensive 
Nuclear-Test-Ban 
Treaty 
Organization 
(CTBTO) 

IAEA, UNODC 

17-18 November 2011, 
Chisinau 

Mission to Moldova to assist 
in preparation of a voluntary 
national action plan 

OSCE, Office for 
Disarmament 
Affairs 

 

21 November 2011, 
Bogota 

Meeting on priority areas on 
physical protection and 
management of chemical, 
biological, radiological and 
nuclear materials (CBRN) 
between the Secretariat of the 
Inter-American Committee 
against Terrorism of the 
Organization of American 
States and Colombian 
authorities 

OAS, Office for 
Disarmament 
Affairs 
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Date and Location Title IRO organizer(s) IRO participant(s) 

21-25 November 2011, 
Yangon and Nay Pyi 
Taw, Myanmar 

Counter-Terrorism Executive 
Directorate (CTED) 
comprehensive visit to 
Myanmar 

CTED  

24 November 2011, 
Vienna 

Joint country-specific activity 
to assist in the preparation of 
a national action plan as 
requested by Serbia 

OSCE, Office for 
Disarmament 
Affairs 

 

7-8 December 2011, 
Bishkek 

Joint country-specific activity 
to assist in the preparation of 
a national action plan as 
requested by Kyrgyzstan 

OSCE Office for Disarmament Affairs

12-14 December 2011, 
New York 

Training to the officials of 
Afghanistan on national 
reporting within the 
framework of Security 
Council Resolutions 1267 
(1999), 1373 (2001) and 1540 
(2004) 

UNODC/Terrorism 
Prevention Branch 

 

24-25 January 2012, 
Washington, D.C.  

G8 Global Partnership 
Working Group (GPWG) 
meeting 

GP BWC ISU, FAO, IAEA, 
INTERPOL, World Animal 
Health Organization (OIE), 
OPCW, UNICRI, Office for 
Disarmament Affairs, WCO, 
WHO 

24-26 January 2012, 
Valletta 

Regional Workshop on 
Customs Procedures and 
Licensing Issuance: 
Integrating the National 
Processing of Dual Use Goods 
and Conventional Weapons 
through Information Sharing 

OSCE, Office for 
Disarmament 
Affairs 

WCO 

31 January-2 February 
2012, Vienna 

Topical Meeting on “The 
Nuclear Security Plan 2010-
2013: Establishment of Self-
sustaining Nuclear Security 
Support Centres” 

IAEA Office for Disarmament 
Affairs, UNODC 



S/2016/1038

 

100/123 16-21668 
 

Date and Location Title IRO organizer(s) IRO participant(s) 

3-4 February 2012, 
Brussels 

European Union 
Non-Proliferation and 
Disarmament Conference 

European Union IAEA, OPCW, BWC ISU, 
NATO, UNIDIR, Office for 
Disarmament Affairs, Panel of 
Experts on the Democratic 
People’s Republic of Korea, 
1929 Panel of Experts 

6 February 2012, 
Vienna 

Nuclear security information 
exchange 

IAEA  

15-16 February 2012, 
Brussels 

Second Meeting of Border 
Management Working Group 
(BMWG) of the United 
Nations Counter-Terrorism 
Implementation Task Force 
(CTITF) 

CTITF 
(CTED,WCO) 

CTITF, IMO, IOM, UNHCR, 
UNICRI, UNODC 

20-21 February 2012, 
Cairo 

Workshop on “Cooperation 
between Regional and 
Subregional organizations in 
implementing the United 
Nations Global Counter-
Terrorism Strategy and the 
UN Security Council 
resolutions” 

LAS, 
UNODC/Terrorism 
Prevention Branch 

African Union, GCC, IOM, 
OIC, 1267 Monitoring Team, 
CTED 

20-21 February 2012, 
Vienna 

Roundtable Meeting of IROs 
on resolution 1540 (2004) 
Co-Ordination Needs and 
Practices 

OSCE, Office for 
Disarmament 
Affairs 

 

5-9 March 2012, 
Vienna 

Consultation meeting with 
officials of the Kyrgyz 
Republic 

OSCE, Office for 
Disarmament 
Affairs 

IAEA 

8-9 March 2012, 
Sydney, Australia 

The 4th ASEAN Regional 
Forum (ARF) Inter-Sessional 
Meeting on Non-proliferation 
and Disarmament 

ARF Panel of Experts on the 
Democratic People’s Republic 
of Korea, BWC ISU, CTBTO, 
IAEA, OPCW 

12-14 March 2012, 
Bogota 

Seminar for the Andean 
Region States: resolution 
1540 (2004) 

OAS, Office for 
Disarmament 
Affairs 

Andean Community, 
CARICOM, CWC, IAEA, 
SICA 

13-15 March 2012, 
Cambridge, 
Massachusetts, United 
States 

United States G8 Global 
Partnership Working Group 
(GPWG) meeting 

GP BWC ISU, FATF, FAO, IAEA, 
INTERPOL, OIE, Office for 
Disarmament Affairs, UNODC, 
WHO 
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13-15 March 2012, 
Ashgabat 

Regional Workshop on 
Customs Procedures and 
Licensing Issuance: 
Integrating the National 
Processing of Dual Use Goods 
and Conventional Weapons 
through Information Sharing 

OSCE, Office for 
Disarmament 
Affairs 

WCO 

20-21 March 2012, 
Chisinau 

Working meeting on export 
control legislation, 
implementation of the United 
Nations Firearms Protocol and 
resolution 1540 (2004) and a 
panel meeting on the current 
status of the National Action 
Plan on resolution 1540 
(2004) with the Moldovan 
officials  

OSCE, UNODC, 
Office for 
Disarmament 
Affairs, European 
Union (BAFA) 

 

26-30 March 2012, 
Vienna 

Consultation with officials of 
the Republic of Belarus to 
assist in preparation of a 
National Action Plan 

OSCE, Office for 
Disarmament 
Affairs 

 

3-7 April 2012, 
Dushanbe 

Training on United Nations 
Security Council Resolution 
1540 (2004) Implementation 

OSCE, Office for 
Disarmament 
Affairs 

IAEA, WHO 

17-18 April 2012, 
Miami, United States 

G8 Global Partnership 
Working Group (GPWG) 
meeting 

GP IAEA, INTERPOL, OIE, 
OPCW, Office for 
Disarmament Affairs, WCO, 
WHO 

14-15 May 2012, 
Brussels 

Working with the European 
Union CBRN Centres of 
Excellence: What concrete 
role for stakeholders and 
European Union partners? 

European Union BWC ISU, IAEA, INTERPOL, 
OIE, OPCW, OSCE, UNICRI, 
UNODC, WHO 

12 June 2012, 
Skopje 

The former Yugoslav 
Republic of Macedonia 
National round-table meeting 
on the implementation of 
resolution 1540 (2004) (2004)

OSCE  
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28-29 August 2012, 
Stockholm 

Global Partnership Working 
Group (GPWG) meeting 

GP BWC ISU, FAO, IAEA, 
INTERPOL, OAS, OIE, 
OPCW, CTITF, Office for 
Disarmament Affairs, UNODC, 
WCO, WHO 

3 October 2012, 
Podgorica 

Montenegro National round-
table meeting on the 
implementation of resolution 
1540 (2004) 

OSCE  

9-11 October 2012,  
Kiev, Ukraine 

Regional Workshop on 
Customs Procedures and 
Licensing Issuance: 
Integrating the National 
Processing of Dual Use Goods 
and Conventional Weapons 
through Information Sharing 

OSCE WCO 

23-24 October 2012, 
Dushanbe, Tajikistan 

Tajikistan National round-
table meeting on the 
implementation of resolution 
1540 (2004) 

OSCE  

23-24 October 2012, 
Livermore, California, 
United States 

G8 Global Partnership 
Working Group (GPWG) 
meeting 

GP BWC ISU, FAO, IAEA, 
CTITF, INTERPOL, OIE, 
OPCW, UNIDIR, Office for 
Disarmament Affairs, UNODC, 
WCO, WHO 

8-9 November 2012, 
Tarnów, Poland 

International meeting on 
chemical safety and security 

OPCW, GP  

14-16 November 2012, 
Brussels 

Conference on Strategic Trade 
Controls Enforcement 

WCO European Union, IAEA, 
OPCW, BWC ISU, OSCE, 
Panel of Experts on the 
Democratic People’s Republic 
of Korea 

21-22 November 2012, 
Pretoria 

Workshop on the 
implementation of resolution 
1540 (2004) for African States

African Union, 
Office for 
Disarmament 
Affairs 

BWC ISU, CTBTO, IAEA, the 
Intergovernmental Authority on 
Development (IGAD), OPCW, 
SADC, UNODC, WCO, WHO 

6-7 December 2012, 
Bangkok 

Workshop on Chemical, 
Biological, Radiological, 
Nuclear (CBRN) and 
Maritime Terrorism for 
ASEAN countries 

UNODC IAEA, CTBTO, OPCW, BWC 
ISU, IMO 
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14-15 January 2013, 
Riyadh 

Training Workshop on 
resolution 1540 (2004) 

WCO  

15-17 January 2013, 
Minsk 

Workshop on the 
Implementation of United 
Nations Security Council 
Resolution 1540 (2004), 

CIS, OSCE, Office 
for Disarmament 
Affairs 

 

17 January 2013, 
Washington, D.C. 

Meeting of the Committee on 
Hemispheric Security (CHS) 
of OAS 

OAS Office for Disarmament Affairs

8 February 2013,  
London 

G8 Global Partnership 
Working Group (GPWG) 
meeting 

GP  

18-22 February 2013, 
Paris 

Plenary and Working Group 
Meetings of the FATF 

FATF CTED, 1267/1989 Monitoring 
Team, Panel of Experts on the 
Democratic People’s Republic 
of Korea and 1737 Panel of 
Experts, WB 

20-22 February 2013, 
Manila 

Regional Workshop on 
Effective Border Control 
Coordination for Asia Pacific 
and Middle East Countries 

IAEA EU JRC), GCC, ASEAN 

  

26-28 February 2013, 
Geneva 

WHO meeting on Dual Use 
Research of Concern  

WHO ICRC, FAO, OIE, BWC ISU, 
EC 

25-28 March 2013, 
Port of Spain 

Bioterrorism Preparedness 
and Response Workshop  

OAS  

3-5 April 2013, 
Vienna 

National Implementation 
Action Plan consulting 
session with the 
representatives of Bosnia and 
Herzegovina’s ministries and 
agencies 

OSCE, Office for 
Disarmament 
Affairs 

 

22-24 April 2013, 
Mexico City 

Specialized Workshop on 
International Best Practices 
on Export Controls  

OAS  

2-3 May 2013, 
San Francisco, United 
States 

Workshop on experiences in 
licensing and export control 
enforcement 

Nuclear Suppliers 
Group (NSG) 
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9-10 May 2013, 
Belgrade 

Regional Workshop on the 
Implementation of resolution 
1540 (2004) 

OSCE, Office for 
Disarmament 
Affairs 

BWC ISU, OPCW, SEESAC, 
UNDP, UNICRI, WHO 

14-15 May 2013, 
Bangkok 

ASEAN Regional Forum 
(ARF) Confidence Building 
Measure Seminar on 
Implementation of resolution 
1540 (2004) 

ARF ASEAN, WCO, IAEA, 
UNRCPD, CSCAP 

15 May 2013, 
Vienna 

Meeting of OSCE Forum for 
Security Co-operation on the 
implementation of resolution 
1540 (2004) 

OSCE  

3-5 June 2013, 
Riyadh 

Scientific Forum “Toward an 
Arab strategy for Nuclear 
Security” 

LAS IAEA 

4 June 2013, 
Suva 

Meeting of the Pacific Islands 
Forum (PIF) Working Group 
on Counter-Terrorism 

PIF  UNODC/Terrorism Prevention 
Branch, APG, PICP, PILON, 
OCO 

5-6 June 2013, 
Suva 

Pacific Islands Forum 
Regional Security Committee 
Meeting 

PIF UNODC/Terrorism Prevention 
Branch, APG, PICP, PILON, 
OCO, UNDP, PIDC, RAMSI 

5-6 June 2013, 
Dakar 

Workshop on the 2005 
Amendment to the 
Convention on the Physical 
Protection of Nuclear 
Material and the 2005 
International Convention for 
the Suppression of Acts of 
Nuclear Terrorism 

UNODC African Union, IAEA 

12-14 June 2013, 
Bogota 

Technical Meeting on 
Effective Border Control 
Coordination for Latin 
American Countries 

IAEA, 
AMERIPOL 

 

13-14 June 2013, 
London 

G8 Global Partnership 
Working Group (GPWG) 
meeting 

GP BWC ISU, IAEA, INTERPOL, 
OPCW, FAO, Office for 
Disarmament Affairs, UNIDIR, 
UNODC, WCO, WHO, OIE 
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17-19 June 2013, 
Brussels 

International Export Control 
Cooperation and Outreach 
Dialogue “Experts Debating 
Current Challenges” 

European Union  

1-5 July 2013, 
Vienna 

International Conference on 
Nuclear Security: Enhancing 
global Efforts 

IAEA ASEAN, European Union, 
INTERPOL, League of Arab 
States (LAS), OSCE, UNICRI, 
ONODA, UNODC 

12-16 August 2013, 
Geneva 

BWC Meeting of Experts BWC ISU Office for Disarmament 
Affairs, UNIDIR, European 
Union, FAO, ICRC, 
INTERPOL, OPCW, WHO, 
OIE 

19-20 September 2013, 
Rakitje, Croatia 

Seminar on Effective 
Practices of the 
Implementation of resolution 
1540 (2004) 

Regional Arms 
Control 
Verification and 
Implementation 
Assistance Center 
(RACVIAC) 

OPCW, OSCE, UNODC 

24-26 September 2013, 
Yerevan 

Armenia National round table 
to discuss the implementation 
of resolution 1540 (2004) and 
national implementation 
action plan  

OSCE, Office for 
Disarmament 
Affairs 

UNICRI 

2-3 October 2013, 
Freeport, Bahamas 

Conference “Public and 
Private Sector Avenues to 
Building Maritime and Port 
Security Infrastructure and 
Facilitating Secure Trade in 
the Caribbean”  

CARICOM   

4-11 October 2013, 
Georgetown and 
Paramaribo 

Visit of the Counter-Terrorism 
Committee (CTC) to Guyana 
and Suriname  

CTED  

7 October 2013, 
Geneva 

2013 Inter-Parliamentary 
Assembly 

IPU  
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14-16 October 2013, 
Vienna 

Consultative session with the 
representatives of the 
Government of the former 
Yugoslav Republic of 
Macedonia on national action 
plan on the implementation of 
resolution 1540 (2004) 

OSCE, Office for 
Disarmament 
Affairs 

UNICRI 

16-18 October 2013, 
Nairobi 

Workshop on the 2005 
Amendment to the 
Convention on the Physical 
Protection of Nuclear 
Material and the 2005 
International Convention for 
the Suppression of Acts of 
Nuclear Terrorism 

UNODC African Union, IAEA 

16-18 October 2013, 
Vienna 

Consultative session with the 
representatives of the 
Government of Montenegro 
on national action plan on the 
implementation of resolution 
1540 (2004) 

OSCE, Office for 
Disarmament 
Affairs 

UNICRI 

22-25 October 2013, 
London 

G8 Global Partnership 
Working Group (GPWG) 
meeting 

GP BWC ISU, IAEA, INTERPOL, 
OPCW, FAO, Office for 
Disarmament Affairs, UNICRI, 
UNIDIR, UNODC, WHO 

28-29 October 2013, 
Kuala Lumpur 

APEC Conference on 
Facilitating Trade in a Secure 
Trading Environment 

APEC  

4-7 November 2013, 
Tbilisi 

INTERPOL Chemical and 
Explosives Terrorism 
Prevention Training Course, 

INTERPOL CARICC, OSCE, OPCW 

5-6 November 2013, 
Kyiv 

Regional workshop on the 
implementation of 1540 
(2004) 

OSCE, Office for 
Disarmament 
Affairs 

European Union 

14-15 November 2013, 
Vienna 

International Workshop on 
Disarmament and 
Non-Proliferation Education 
and Capacity Development 
[by video conference] 

OPCW, VCDNP ACUNS, European Union, 
IAEA, IUPAC, OSCE, 
CTBTO, UNIDIR, UNICRI, 
Office for Disarmament Affairs
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20-21 November 2013, 
Manila 

Workshop on Countering the 
Illicit Trafficking of 
Chemical, Biological, 
Radiological and Nuclear 
Materials [by video 
conference] 

UNODC, WCO ASEAN, OPCW, UNICRI 

29 November 2013, 
Saint Petersburg, 
Russian Federation 

International conference on 
nuclear security in today’s 
world and the role of 
parliamentarians in nuclear 
disarmament and 
non-proliferation  

Inter-parliamentary 
Assembly of the 
CIS 

 

9-13 December 2013, 
Geneva 

BWC Meeting of States 
Parties 

BWC ISU Office for Disarmament 
Affairs, UNICRI, European 
Union, ICRC, INTERPOL, 
NATO, OPCW, WHO, OIE 

10-11 December 2013, 
Addis Ababa 

Workshop on the 
Implementation of United 
Nations Security Council 
Resolution 1540 (2004) 

African Union, 
Office for 
Disarmament 
Affairs 

EAC, IGAD, NARC, 
COMESA, SADC, FNRBA, 
UNREC, IAEA, CTBTO, 
OPCW, WCO, UNODC, 
UNICRI, 1737 Panel of 
Experts 

25-27 February 2014, 
Saint Petersburg, 
Russian Federation, 

G8 Global Partnership 
Working Group (GPWG) 
meeting 

GP  

26 February 2014, 
Port-au-Prince 

CARICOM Programme 
official visit to Haiti 

CARICOM   

28 February 2014, 
New York 

1540 Committee Open 
Meeting to all Member States 
(briefing by the Secretary 
General of the World Customs 
Organization, Kunio 
Mikuriya) 

WCO  

3 March 2014, 
The Hague, Netherlands 

OPCW Open Ended Working 
Group Meeting  

OPCW  

6-7 March 2014, 
Geneva 

Roundtable “10 Years of 
UNSCR Resolution 1540: 
Global and Regional Efforts 
in Non-Proliferation of 
Weapons of Mass 
Destruction” 

GCSP, OSCE, 
CARICOM 
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17 March 2014, 
Brussels 

The 33rd Session of the World 
Customs Organization (WCO) 
Enforcement Committee 

WCO  

20 March 2014, 
Washington, D.C. 

Meeting on “Support for 
Implementation at the 
Hemispheric Level of UNSC 
Resolution 1540” 

OAS  

7-9 April 2014, 
Buenos Aires 

Regional meeting on 
“Education in the Responsible 
Application of Knowledge of 
Dual-Use Chemicals” 

OPCW  

7 April 2014, 
Vienna 

IRO Open Briefing on the 
development of the 
Comprehensive Security 
Culture 

OSCE  

8-9 April 2014, 
Vienna 

IRO Round Table Meeting on 
resolution 1540 (2004) 
Activities, Focusing on 
Technical Assistance 
Programmes 

OSCE  

8-10 April 2014, 
Brussels 

2nd World Customs 
Organization (WCO) Global 
Seminar on Strategic Trade 
Controls Enforcement 

WCO  

10 April 2014, 
Vienna 

OSCE resolution 1540 (2004) 
Points of Contact meeting 

OSCE European Union, Office for 
Disarmament Affairs 

6-9 May 2014, 
Warsaw 

INTERPOL Chemical and 
Explosives (ChemEx) 
Terrorism Prevention Training 
Course 

INTERPOL   

8 May 2014, 
Vienna 

Nuclear security information 
exchange 

IAEA  
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20-23 May 2014, 
Brisbane, Australia 

Subregional national capacity 
evaluation and training 
workshop for personnel of 
national authorities of State 
Parties from Pacific Island 
States involved in the national 
implementation of the 
Chemical Weapons 
Convention (CWC) 

OPCW  

25-30 May 2014, 
Ulaanbaatar 

Visit by CTC to Mongolia CTED UNODC/Terrorism Prevention 
Branch, 1267/1989 Monitoring 
Team, WCO, OSCE 

16-17 June 2014, 
Vienna 

Armenia National Action Plan 
on the implementation of 
resolution 1540 (2004) 
consulting session  

OSCE  

17-20 June 2014, 
Phuket, Thailand 

INTERPOL Chemical and 
Explosives (ChemEx) 
Terrorism Prevention Training 
Course 

INTERPOL  OPCW, UNICRI, WCO 

18 June 2014, 
Vienna 

Dialogue Meeting of OSCE 
Forum for Security and 
Co-operation Security 

OSCE  

19-20 June 2014, 
Vienna 

Uzbekistan National Action 
Plan on the implementation of 
resolution 1540 (2004) 
consulting session  

OSCE  

26-27 June 2014, 
Zagreb 

Seminar on Effective 
Practices of the 
Implementation of resolution 
1540 (2004) 

RACVIAC CARICOM, European 
Commission, IAEA, OAS, 
OECD, OPCW, PGA, 
RACVIAC, Office for 
Disarmament Affairs, UNODC 

17-18 July 2014, 
Vienna 

Armenia National Action Plan 
on the implementation of 
resolution 1540 (2004) 
consulting session [by video 
conference] 

OSCE  

21-23 July 2014, 
Dushanbe 

3rd INTERPOL Counter 
Nuclear Smuggling Workshop 
for the Central Asia/Caucasus 
Region 

INTERPOL  
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24-25 July 2014, 
Ashgabat 

Turkmenistan National 
seminar on resolution 1540 
(2004),  

OSCE  

24-25 July 2014, 
Manila 

Regional workshop on the 
implementation of resolution 
1540 (2004) 

GP  

4-8 August 2014, 
Geneva 

BWC Meeting of Experts BWC ISU  

19-21 August 2014, 
Yogyakarta Indonesia 

Regional Workshop on 
Familiarizing Member States 
in Asia with Integrated 
Nuclear security support 
Plans (INSSP) 

IAEA  

4-5 September 2014, 
Brussels 

The Third European Union 
Non-Proliferation and 
Disarmament Conference  

European Union  

22-26 September 2014, 
Addis Ababa 

INTERPOL African Regional 
Biosecurity Workshop 

INTERPOL International Federation of 
Biosafety Associations (IFBA), 
Connecting Organizations for 
Regional Disease Surveillance 
(CORDS) 

8-10 October 2014, 
Valletta 

Visit of CTC to Malta  CTED  

6-7 November 2014, 
Bogota 

Formal Launch of the 1540 
National Action Plan of 
Colombia to promote the 
implementation of resolution 
1540 (2004) 

OAS Office for Disarmament 
Affairs, United Nations 
Regional Centre for Peace, 
Disarmament and Development 
in Latin America and the 
Caribbean (UNLIREC), 
UNODC, IAEA 

16-17 December 2014, 
Bishkek 

Launch of the Peer Review 
between Kyrgyz Republic and 
Tajikistan on the resolution 
1540 (2004) implementation 

OSCE, Office for 
Disarmament 
Affairs 

 

17 December 2014, 
Bishkek 

National round table in 
Kyrgyz Republic on the 
implementation of resolution 
1540 (2004) 

OSCE, Office for 
Disarmament 
Affairs 
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18 December 2014, 
Panama City 

Workshop to familiarize 
Government of Panama 
officials with the 
responsibilities, methods and 
resources for the 
implementation of resolution 
1540 (2004), as well as the 
creation of a National Action 
Plan  

OAS  

17-19 December 2014, 
Bangkok 

Workshop on the Promotion 
of the ratification of the 2005 
Amendment to the 
Convention on the Physical 
Protection of Nuclear 
Material and the International 
Convention for the 
Suppression of Acts of 
Nuclear Terrorism, and of the 
implementation of their 
criminalization provisions by 
selected Asian and Pacific 
Islands countries 

UNODC  

18 December 2014, 
Bishkek 

Civil Society 1540 event with 
representatives from 
Afghanistan, Kazakhstan, 
Kyrgyz Republic and 
Tajikistan  

OSCE, Office for 
Disarmament 
Affairs 

 

18 February 2015, 
The Hague, Netherlands 

Consultations with the 
Organization for the 
Prohibition of Chemical 
Weapons (OPCW) on the 
cooperation in the provision 
of assistance to the Member 
States 

OPCW  

19-20 February 2015, 
The Hague, Netherlands 

The Counter-Terrorism 
Implementation Task Force 
(CTITF) Workshop on 
Ensuring Effective 
Inter-Agency Interoperability 
and Coordinated 
Communication in Case of 
Chemical and/or Biological 
Attacks 

CTITF/UNCCT 
(OPCW)  

BWC-ISU, FAO, IAEA, 
International Civil Aviation 
Organization (ICAO), 
INTERPOL, IOM, OIE, 
OPCW, UNDPI, UNICRI, 

UNIDIR, UNOCHA, 
UNOCHA/UNEP Joint 
Programme, Office for 
Disarmament Affairs, WHO 
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27 March 2015, 
Arusha, Tanzania 

Regional Workshop on 
Integrated Nuclear Security 
Support Plans for Members of 
the Forum of Nuclear 
Regulatory Bodies in Africa 

IAEA  FNRBA 

13-16 April 2015, 
Cairo 

Session on International 
Cooperation on Nuclear 
Security in Arabic-speaking 
States, part of the Regional 
Workshop on Integrated 
Nuclear Security Support 
Plans for Arabic-speaking 
States 

IAEA AAEA 

14-16 April 2015, 
Tashkent 

Follow-up visit of the 
Counter-Terrorism Committee 
(CTC) to Uzbekistan 

CTC UNODC, 1267 Monitoring 
Team, IOM, OSCE, RATS 
SCO, EAG. ATC-CIS 

22-23 April 2015, 
Munich, Germany 

G7 Global Partnership 
Working Group (GPWG) 
meeting 

GP European Union, OSCE, BWC 
ISU, FAO, IAEA, INTERPOL, 
NATO, UNICRI, Office for 
Disarmament Affairs 

5-6 May 2015, 
Lyon, France 

Counter-Terrorism 
Implementation Task Force 
(CTITF) Experts Meeting on 
Coordinated Border 
Management 

CTITF 
(INTERPOL) 

CTED, WCO, ICAO, IMO, 
UNODC/Terrorism Prevention 
Branch, IOM, UNOHCHR, 
UNICRI, 1267/1989 
Monitoring Team 

5-7 May 2015, 
Karlsruhe, Germany 

Global Initiative to Combat 
Nuclear Terrorism (GICNT) 
Joint Nuclear Detection and 
Nuclear Forensics Workshop 

GICNT, EUJRC IAEA, European Union-EEAS 

19 May 2015, 
Vienna 

Consultation with the Director 
General of the International 
Atomic Energy Agency 
(IAEA), Yukiya Amano 

IAEA  

19 May 2015, 
Vienna 

Consultation with the Chair of 
the Nuclear Suppliers Group 
(NSG), Rafael Grossi 

NSG  

19 May 2015, 
Vienna 

Consultation with the 
Executive Director of the 
United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC), 
Yuri Fedotov 

UNODC  
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20 May 2015,  
Vienna 

Dialogue Meeting of OSCE 
Forum for Security and Co-
operation Security  

OSCE  

20-22 May 2015,  
Rome 

Visit of the Counter-Terrorism 
Committee (CTC) to Italy 

CTC UNODC, WCO, IMO, 
INTERPOL, EUROPOL 

26 May 2015,  
Belgrade 

National round table in Serbia 
on the implementation of 
resolution 1540 (2004)  

OSCE Office for Disarmament 
Affairs, RACVIAC, SEESAC 

27 May 2015,  
Belgrade 

Second Annual Meeting of the 
OSCE Points of Contact on 
resolution 1540 (2004)  

OSCE Office for Disarmament 
Affairs, UNICRI, RACVIAC 

15-16 June 2015,  
Kuala Lumpur 

The seventh ASEAN Regional 
Forum (ARF) Inter-Sessional 
Meeting on Non-proliferation 
and Disarmament 

ARF ASEAN Secretariat 

25-26 June 2015,  
Podgorica 

Workshop on the 
implementation of 
Montenegro’s Action Plan for 
Security Council resolution 
1540 

OSCE UNODC, OIE, UNICRI 

29-30 June 2015, 
Rakitje, Croatia 

Seminar on voluntary national 
implementation action plans 
for UN Security Council 
resolution 1540 (2004) 

RACVIAC, Office 
for Disarmament 
Affairs 

IAEA, OPCW, UNODC, WHO, 
OSCE 

30 June-2 July 2015, 
Paris 

Global Conference on 
Biological Threat Reduction  

OIE,WHO  

29-30 July 2015, 
Dushanbe 

Meeting with an Inter-
Ministerial Working Group of 
Tajikistan together with 
OSCE to assist with drafting 
of voluntary national 
implementation plan  

OSCE  

10-14 August 2015, 
Geneva 

Biological Weapons 
Convention (BWC) Meeting 
of Experts  

BWC ISU CTITF, UNIDIR, UNISDR, 
UNICRI, Office for 
Disarmament Affairs, European 
Union, ICRC, INTERPOL, 
IFRC, OPCW, WHO, OIE  



S/2016/1038

 

114/123 16-21668 
 

Date and Location Title IRO organizer(s) IRO participant(s) 

19-20 August 2015, 
Chiang Mai, Thailand 

IAEA workshop on 
“International Cooperation in 
Nuclear Security in South-
East Asia” 

IAEA  

24-26 August 2015, 
Johannesburg, South 
Africa 

Eastern and Southern Africa 
Anti-Money Laundering 
Group (ESAAMLG) Task 
Force of Senior Officials 
Meeting on Issues Related to 
weapons of mass destruction 
Proliferation Financing  

ESAAMLG  

26-27 August 2015, 
Vienna 

UNODC Expert Group 
Meeting on the Development 
of a Training Module on the 
International Legal 
Framework against Chemical, 
Biological, Radiological and 
Nuclear Terrorism 

UNODC UNODC 

14-15 September 2015, 
Nairobi 

Workshop for the 
Intergovernmental Authority 
on Development States on 
Enhancing Implementation of 
1540 and other 
Non-Proliferation Instruments

IGAD, African 
Union 

 

24-25 September 2015, 
Vienna 

Preparatory meeting for the 
2016 African Union 1540 
Assistance Conference  

African Union African Union, Office for 
Disarmament Affairs, UNODC, 
IAEA, OPCW, BWC-ISU, 
WHO, CTBTO, OIE, 
INTERPOL 

28-29 September 2015, 
Ashgabat 

National event assisting 
Turkmen authorities to 
develop a voluntary National 
Implementation Action Plan 
(NAP) on UN Security 
Council Resolution 1540 
(2004) 

OSCE, Office for 
Disarmament 
Affairs 

UNODC 

30 September-
1 October 2015, Berlin 

G7 Global Partnership 
Working Group (GPWG) 
meeting  

GP  
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5-7 October 2015, 
Vienna 

Meeting to review a final 
draft of the voluntary National 
Implementation Action Plan 

(NAP) for UN Security 
Council Resolution 1540 
(2004) of Tajikistan 

OSCE, Office for 
Disarmament 
Affairs 

 

8-9 October 2015, 
Chisinau 

Meeting to assist the 
Moldovan authorities to 
develop a voluntary National 
Implementation Action Plan 
(NAP) for UN Security 
Council Resolution 1540 
(2004) 

OSCE, Office for 
Disarmament 
Affairs 

UNICRI, EUJRC, European 
Union 

21-23 October 2015, 
Bangkok 

Regional Workshop for 
Judges, Prosecutors, and 
Police Officers in Northeast 
Asia on Effectively 
Countering Terrorism 

CTED INTERPOL, UNODC 

27-29 October 2015, 
Madrid 

International Maritime 
Transport Security Exercise 

IAEA  

28-29 October 2015, 
Vienna 

Workshop on the Promotion 
of the Entry into Force of the 
2005 Amendment to the 
Convention on the Physical 
Protection of Nuclear 
Material [by video 
conference] 

UNODC  

12-13 November 2015, 
Vienna 

Tenth Nuclear security 
information exchange meeting

IAEA GICNT, GP, EUJRC, OSCE, 
UNICRI, Office for 
Disarmament Affairs 

14-18 December 2015, 
Geneva 

BWC Meeting of States 
Parties 

BWC-ISU UNICRI, Office for 
Disarmament Affairs, 

ASEAN, European Union,  

ICRC, LAS, 

OPCW, WHO, 

OIE 

13-15 January 2016, 
Tokyo 

Group of Seven Global 
Partnership Working Group 
Meeting 

GP FAO, IAEA, INTERPOL, OIE, 
OPCW, UNICRI, WHO 
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22-23 February 2016, 
Abidjan, Côte d’Ivoire 

Meeting of African 
Parliamentarians  

IPU UNODC 

29 February-1 March 
2016, Dushanbe 

Workshop on the 
Implementation of the 
National Action Plan on UN 
Security Council resolution 
1540 (2004)  

OSCE   

29 February to 4 March 
2016, Madrid 

IAEA International Training 
Course on Nuclear Security 

IAEA  

9-11 March 2016, 
Kuala Lumpur 

APG Regional Workshop on 
Applying FATF Standards to 
Combat the Financing of 
Proliferation of WMD 

APG Panel of Experts on the 
Democratic People’s Republic 
of Korea 

6-7 April 2016, 
Addis Ababa 

1540 Review and Assistance 
Conference  

African Union  

11-12 April 2016, 
Vienna 

IAEA Information Exchange 
Meeting 

IAEA EUJRC, GICNT, GP, LAS, 
NSS, OSCE, Office for 
Disarmament Affairs, UNODC 

 

 

 

  



S/2016/1038 

 

16-21668 117/123 
 

Annex XXI  
 

  Outreach events with direct interactions with Member States 
by the Committee and/or group of experts 25 April 2011 until 
24 April 2016  
 
 

Date Title Location Organizer/sponsor 

Visits to States, at their invitation    

7 July 2011 United States of America country 
visit preparatory meeting 

Washington, D.C. United States, 1540 Committee

12-16 September 2011 Visit to the United States Washington D.C. United States, 1540 Committee

30 January-
1 February 2012 

Visit to Albania Tirana Albania, 1540 Committee 

9 February 2012 Additional site visit as a part of 
the visit to the United States 

Atlanta,  
United States 

United States, 1540 Committee

22-24 May 2012 Visit to Madagascar Antananarivo Madagascar, 1540 Committee 

18-21 June 2012 Visit to the Congo  Brazzaville Congo, 1540 Committee 

17-19 April 2013 Visit to Trinidad and Tobago  Port of Spain Trinidad and Tobago, 1540 
Committee 

29-31 July 2013 Visit to Grenada St. George’s Grenada, 1540 Committee 

11-15 November 2013 Visit to Burkina Faso Ouagadougou and 
Bobo Dioulasso, 
Burkina Faso 

Burkina Faso, 1540 Committee

18-19 November 2013 Visit to the Republic of Korea Seoul Republic of Korea, 1540 
Committee 

13-17 January 2014 Visit to Niger Niamey, Arlit and 
Torodi, Niger 

Niger, 1540 Committee 

21-23 April 2014 Visit to Bangladesh Dhaka Bangladesh, 1540 Committee 

5-8 August 2014 Visit to Malawi Lilongwe Malawi, 1540 Committee 

23-24 October 2014 Visit to China Beijing China, 1540 Committee 

7 November 2014 Visit to the United Kingdom London United Kingdom, 1540 
Committee 

14-17 April 2015 Visit to Zambia to assist with the 
drafting of a national report 

Lusaka Zambia, 1540 Committee, 
United Nations Regional Centre 
for Peace and Disarmament in 
Africa (UNREC) 

20-21 May 2015 Visit to Malawi to assist with the Lilongwe Malawi, 1540 Committee, 
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drafting of a voluntary National 
Implementation Action Plan 

UNREC 

4 June 2015 Visit to Jordan for a national 
round table  

Amman  Jordan, 1540 Committee, 
Office for Disarmament Affairs

15-16 June 2015 Visit to Togo to assist with the 
drafting of a voluntary National 
Implementation Action Plan 

Lomé Togo, 1540 Committee, 
UNREC  

18-19 June 2015 Visit to Senegal to assist with the 
drafting of a voluntary National 
Implementation Action Plan 

Dakar Senegal, 1540 Committee, 
UNREC 

12-14 August 2015 Visit to Antigua and Barbuda to 
provide legislative assistance  

St. John’s  Antigua and Barbuda, 1540 
Committee, Caribbean 
Community (CARICOM) 

12-15 October 2015 Visit to Ghana to assist with the 
drafting of a voluntary National 
Implementation Action Plan 

Accra Ghana, 1540 Committee 

12-14 April 2016 Visit to Lesotho to draft a 
voluntary National 
Implementation Action Plan 

Maseru Lesotho, 1540 Committee 

Joint visits to States     

21-25 November 2011 Joint visit to Myanmar with 
CTED 

Yangon and Nay 
Pyi Taw, 
Myanmar 

Myanmar, Counter-Terrorism 
Committee Executive 
Directorate (CTED) 

24 November 2011 Assistance in the preparation of a 
voluntary National 
Implementation Action Plan as 
requested by Serbia 

Vienna Serbia, 1540 Committee, 
Organization for Security and 
Cooperation in Europe (OSCE), 
Office for Disarmament Affairs

7-8 December 2011 Joint country-specific activity to 
assist in the preparation of a 
voluntary National 
Implementation Action Plan as 
requested by Kyrgyzstan 

Bishkek Kyrgyzstan, 1540 Committee, 
OSCE, Office for Disarmament 
Affairs 

4-11 October 2013 Joint Visit with the 1373 
Committee to Guyana and 
Suriname 

Georgetown and 
Paramaribo 

Guyana, Suriname, CTED 

26-30 May 2014 Joint visit to Mongolia with 
CTED 

Ulaanbaatar Mongolia, CTED 

8-10 October 2014 Joint visit to Malta with CTED Valletta Malta, CTED 

14-16 April 2015 Joint visit to Uzbekistan with Tashkent Uzbekistan, CTED 
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CTED 

20-22 May 2015 Joint visit to Italy with CTED Rome Italy, CTED 

24-26 February 2016 Follow-up visit of the Counter-
Terrorism Committee (CTC) to 
Kyrgyzstan 

Bishkek Kyrgyzstan, CTED 

Peer reviews     

18-20 June 2013 Peer review conducted by Croatia 
and Poland (visit to Croatia) 

Zagreb Croatia, Poland, 1540 
Committee, Office for 
Disarmament Affairs 

2-4 October 2013 Peer review conducted by Poland 
and Croatia (visit to Poland) 

Warsaw Croatia, Poland, 1540 
Committee, Office for 
Disarmament Affairs 

16-17 December 2014 Peer review preparatory meeting 
between Kyrgyzstan and 
Tajikistan on the implementation 
of resolution 1540 (2004) 

Bishkek Kyrgyzstan, Tajikistan, 1540 
Committee, OSCE, Office for 
Disarmament Affairs  

Other country-specific activities    

17-18 November 2011 Mission to Moldova, by invitation 
of Moldova and OSCE, to assist 
in preparation of a voluntary 
National Implementation Action 
Plan 

Chisinau Republic of Moldova, 1540 
Committee, OSCE, Office for 
Disarmament Affairs 

5-9 March 2012 Consultation meeting with 
officials of Kyrgyzstan to 
establish and coordinate further 
steps in development of a 
voluntary National 
Implementation Action Plan 

Vienna Kyrgyzstan, 1540 Committee, 
OSCE, Office for Disarmament 
Affairs 

20-21 March 2012 Working meeting on export 
control legislation, 
implementation of their Firearms 
Protocol, resolution 1540 (2004) 
and a panel meeting on the 
current status of their voluntary 
National Implementation Action 
Plan 

Chisinau Republic of Moldova, Germany 
(Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle — BAFA), 
OSCE, United Nations Office 
on Drugs and Crime (UNODC), 
UNODA 

26-30 March 2012 Consultation meeting with 
officials of Belarus to establish 
and coordinate further steps in the 
development of a voluntary 
National Implementation Action 

Vienna 1540 Committee, OSCE, Office 
for Disarmament Affairs 
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Plan 

12 June 2012 National round-table meeting on 
the implementation of resolution 
1540 (2004) 

Skopje The former Yugoslav Republic 
of Macedonia, 1540 
Committee, OSCE, Office for 
Disarmament Affairs 

3 October 2012 National round-table meeting on 
the implementation of resolution 
1540 (2004) 

Podgorica Montenegro, 1540 Committee, 
OSCE, Office for Disarmament 
Affairs 

26 June 2012 Technical meeting on the 
implementation of the Biological 
Weapons Convention and 
resolution 1540 (2004) 

Quito Ecuador, 1540 Committee, 
United Nations Regional 
Centre for Peace, Disarmament 
and Development in Latin 
America and the Caribbean 
(UNLIREC) 

23-24 October 2012 National round-table meeting on 
the implementation of resolution 
1540 (2004) 

Dushanbe Tajikistan, 1540 Committee, 
OSCE, Office for Disarmament 
Affairs 

3-5 April 2013 Voluntary National 
Implementation Action Plan 
drafting session with 
representatives of ministries and 
agencies of Bosnia and 
Herzegovina 

Vienna Bosnia and Herzegovina, 1540 
Committee, OSCE, Office for 
Disarmament Affairs 

24-26 September 
2013 

National round-table meeting to 
discuss the implementation of 
resolution 1540 (2004) and the 
voluntary National 
Implementation Action Plan 

Yerevan Armenia, 1540 Committee, 
OSCE, Office for Disarmament 
Affairs 

14-15 October 2013 Consultation meeting on the 
voluntary National 
Implementation Action Plan of 
The former Yugoslav Republic of 
Macedonia on resolution 1540 
(2004) 

Vienna The former Yugoslav Republic 
of Macedonia, 1540 
Committee, OSCE, Office for 
Disarmament Affairs 

17-18 October 2013 Consultation meeting on the 
voluntary National 
Implementation Action Plan of 
Montenegro for resolution 1540 
(2004) 

Vienna Montenegro, 1540 Committee, 
OSCE, Office for Disarmament 
Affairs 

26 February 2014 Visit to Haiti under the 
CARICOM programme on the 
non-proliferation of weapons of 

Port-au-Prince Haiti, 1540 Committee, 
CARICOM 
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mass destruction  

24 March 2014 National round-table meeting on 
resolution 1540 (2004) 

Libreville Gabon, 1540 Committee, 
Office for Disarmament 
Affairs, UNREC 

10-11 April 2014 African subregional meeting for 
English-speaking non-reporting 
States 

Pretoria South Africa, 1540 Committee, 
Office for Disarmament 
Affairs, UNREC 

6 June 2014 National round-table meeting on 
resolution 1540 (2004) 

Lomé Togo, 1540 Committee, Office 
for Disarmament Affairs, 
UNREC 

10-12 June 2014 Country-specific discussion on 
national legislation 

St. George’s Grenada, 1540 Committee, 
Office for Disarmament Affairs

17 June 2014 Consultative session with 
Armenia on the preparation of a 
voluntary National 
Implementation Action Plan 

Vienna Armenia, 1540 Committee, 
OSCE, Office for Disarmament 
Affairs 

19-20 June 2014 Consultative session with 
Uzbekistan on the preparation of 
a voluntary National 
Implementation Action Plan 

Vienna Uzbekistan, 1540 Committee, 
OSCE, Office for Disarmament 
Affairs 

17-18 July 2014 Meeting on Armenia’s voluntary 
National Implementation Action 
Plan 

Vienna Armenia, 1540 Committee, 
OSCE, Office for Disarmament 
Affairs 

13-14 October 2014 First round table with national 
stakeholders on resolution 1540 
(2004) 

Port of Spain Trinidad and Tobago, 1540 
Committee, UNLIREC 

20-21 October 2014 National round-table meeting on 
resolution 1540 (2004) 

Phnom Penh Cambodia, 1540 Committee, 
Office for Disarmament Affairs

21-22 October 2014 Workshop on the implementation 
of the Biological Weapons 
Convention 

Ouagadougou Burkina Faso, Office for 
Disarmament Affairs (Geneva) 

6-7 November 2014 Launching of Colombia’s 
voluntary National 
Implementation Action Plan 

Bogota Colombia, 1540 Committee, 
Office for Disarmament Affairs 

14 November 2014 National round-table meeting on 
resolution 1540 (2004) 

Lima Peru, 1540 Committee, 
UNLIREC 

3-5 December 2014 National round-table meeting on 
resolution 1540 (2004) 

Kingston Jamaica, 1540 Committee, 
UNLIREC 

16 December 2014 Launching of Mexico’s voluntary Mexico City Mexico, 1540 Committee, 
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National Implementation Action 
Plan 

Office for Disarmament Affairs

17 December 2014 National round table on the 
implementation of a voluntary 
National Implementation Action 
Plan 

Bishkek Kyrgyzstan, 1540 Committee, 
OSCE, Office for Disarmament 
Affairs 

18 December 2014 National round table on resolution 
1540 (2004) 

Panama City Panama, 1540 Committee, 
Organization of American 
States, Office for Disarmament 
Affairs 

14-15 January 2015 Biological Weapons Convention 
implementation national round 
table 

Porto-Novo Benin, Office for Disarmament 
Affairs (Geneva), European 
Union 

27 January 2015 National round table on resolution 
1540 (2004) 

Santo Domingo Dominican Republic, 1540 
Committee, UNLIREC 

23 February 2015 National round table on the 
implementation of resolution 
1540 (2004) 

Belmopan Belize, 1540 Committee, 
UNLIREC 

26 May 2015 National round table in Serbia on 
the implementation of their 
voluntary National 
Implementation Action Plan 

Belgrade Serbia, 1540 Committee, 
OSCE, Office for Disarmament 
Affairs 

25-26 June 2015 Workshop on the implementation 
of Montenegro’s action plan for 
resolution 1540 (2004) 

Podgorica Montenegro, 1540 Committee, 
OSCE, Office for Disarmament 
Affairs 

29-30 July 2015 Interministerial working group 
meeting on the development of a 
voluntary National 
Implementation Action Plan 

Dushanbe Tajikistan, 1540 Committee, 
OSCE 

28-29 September 
2015 

National event assisting Turkmen 
authorities in the development of 
a voluntary National 
Implementation Action Plan 

Ashgabat Turkmenistan, 1540 
Committee, OSCE 

5-7 October 2015 Meeting with Tajikistan officials 
to finalize the National 
Implementation Action Plan 

Vienna Tajikistan, 1540 Committee, 
OSCE 

8-9 October 2015 Meeting to assist the Moldovan 
authorities to develop a voluntary 
National Implementation Action 
Plan (NAP) for United Nations 
Security Council resolution 1540 

Chisinau Moldova, 1540 Committee, 
OSCE, European Union 
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19-20 January 2016 National round table on the 
implementation of United Nations 
Security Council resolution 1540 
(2004)  

Nay Pyi Taw Myanmar, 1540 Committee, 
Office for Disarmament Affairs 

29 February-1 March 
2016 

Training workshop on effective 
report writing for members of the 
Tajikistan national Working 
Group on the implementation of 
the National Action Plan for 
resolution 1540 (2004)  

Dushanbe Tajikistan, 1540 Committee, 
OSCE 

6-8 April 2016 Workshop to assist in the 
development of legislation to 
implement resolution 1540 
(2004), the Chemical Weapons 
Convention, the Biological 
Weapons Convention and 
strategic trade controls 

Kingston Jamaica, 1540 Committee, 
CARICOM, Verification 
Research, Training and 
Information Centre  

 

 


