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 موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن ٢٠٠٦أبريــل / نيــسان٢٥رســالة مؤرخــة     
  )٢٠٠٤ (١٥٤٠رئيس جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار 

  
 مـن   ٤، ووفقـا للفقـرة      )٢٠٠٤ (١٥٤٠باسم جلنة جملس األمن املنشأة عمال بـالقرار           

إىل ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ذلــك القــرار، أتــشرف بــأن أقــدم تقريــر هــذه اللجنــة عــن تنفيــذ القــرار    
  .جملس األمن لكي ينظر فيه

وسيكون من دواعي تقدير اللجنة أن تعرض هذه الرسالة باالقتران بـالتقرير ومرفقاتـه                
  .على أعضاء جملس األمن وأن تصدر كوثيقة من وثائق اجمللس

  بوريانبيتر ) توقيع(
  رئيس جلنة جملس األمـن املنشـأة

  )٢٠٠٤ (١٥٤٠عمال بالقرار 
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  )٢٠٠٤ (١٥٤٠اللجنة املنشأة عمال بالقرار تقرير     

    

  وجزم  
يشكل انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسـائل إيـصاهلا ومـا يتـصل هبـا مـن مـواد هتديـدا                       

وقـد تـصدى اجملتمـع الـدويل هلـذا التهديـد العـاملي مـن خـالل صـكوك            . للسالم واألمن الـدوليني   
لحة النووية واتفاقيـة األسـلحة البيولوجيـة    قانونية متعددة األطراف مثل معاهدة عدم انتشار األس 

بيد أن وضع الصكوك من هذا القبيل والتقيد هبا وتنفيذها . والسمية واتفاقية األسلحة الكيميائية
نـع انتـشار األسـلحة      ملعلى املستوى الوطين أمران بعيدان كل البعد عن توفري شبكة عاملية منيعـة              

  . إيصاهلا وما يتصل هبا من موادووسائلالنووية والبيولوجية والكيميائية 
، اعتمـد جملـس األمـن الـصك الـدويل األول الـذي              )٢٠٠٤ (١٥٤٠وبصدور القـرار      

يتنــاول أســلحة الــدمار الــشامل ووســائل إيــصاهلا ومــا يتــصل هبــا مــن مــواد بطريقــة متكاملــة      
 هبـدف منـع وردع    بـشأن منـع االنتـشار       فالقرار يضع التزامـات مقيـدة جلميـع الـدول           . وشاملة

ويطلـب القـرار إىل مجيـع       . إىل هذه األسـلحة واملـواد املتـصلة باألسـلحة         غري املشروع   الوصول  
اختاذها لتنفيذ االلتزامات مبقتضى القـرار     تعتزم  الدول أن تعد تقارير عن التدابري اليت اختذهتا أو          

  .واملعاهدات الرئيسية لعدم االنتشار
ضوا يف األمم املتحـدة وإحـدى    دولة ع١٢٩ قدمت ،٢٠٠٦ أبريل/ نيسان٢٠وحىت    
وهنـاك  ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠ تقاريرها الوطنية األوىل إىل اللجنة املنشأة عمال بـالقرار        *املنظمات

واستجابة ملا قامت به اللجنـة      .  دولة عضوا يف األمم املتحدة يتعني أن تقدم تقريرها األول          ٦٢
  .ية دولة معلومات إضاف٧٩من فحص التقارير الوطنية األوىل، قدمت 

ويستند هـذا التقريـر إىل فحـص البيانـات املقدمـة يف التقـارير الوطنيـة وإىل املعلومـات                      
اإلضــافية املقدمــة مــن الــدول ومــن املعلومــات املتاحــة يف قاعــدة بيانــات تــشريعية اســتحدثتها    

ويعــرض التقريــر توصــيات مفــصلة هبــدف  . اللجنــة، وهــي تتــضمن القــوانني واللــوائح الوطنيــة 
إىل جانـب متكـني الـدول       ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ألمن من مواصلة رصد تنفيذ القرار       متكني جملس ا  

  .من مواصلة تلبية املتطلبات مبوجب القرار
  

  

  .االحتاد األورويب  *  
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  رصد التنفيذ    
انتـشار أسـلحة الـدمار      يعترب إعداد وحتديث وإصدار قوانني وطنية وتدابري أخرى ملنـع             

إىل جهـات مـن غـري    األصـناف  هـذه  وحظر وصول تصلة هبا الشامل ووسائل إيصاهلا واملواد امل 
تكمـن األسـباب يف     قـد   و. الدول، عملية مستمرة قد ال تؤدي دائمـا إىل نتـائج فوريـة مباشـرة              

نقص القدرات واختالف األولويات الوطنية واإلجـراءات الربملانيـة واملـشتركة بـني الوكـاالت               
يعتـرب شـرطا أساسـيا      ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠رار  بيـد أن رصـد تنفيـذ القـ        . اليت تستغرق وقتـا طـويال     

وملعاجلـة  . الستبانة الثغرات اليت توجـد وملـساعدة الـدول علـى تلبيـة املتطلبـات مبقتـضى القـرار                  
  :هذه املسألة

  .ينبغي متديد والية اللجنة لفترة سنتني أخريني  - ١  
 ١٢يف حالة متديد الوالية، ينبغي للجنة أن تضطلع بربنامج عمل يغطـي فتـرة      - ٢  

 مـن هـذا التقريـر، علـى خـالف      ١٣٦شهرا ويشمل مجيع العناصر الواردة بالتفصيل يف الفقرة   
  .برامج عملها اليت كانت تغطي يف املاضي فترة ثالثة أشهر

ينبغي للدول أن تقدم معلومات إضـافية بـشأن التنفيـذ علـى املـستوى الـوطين                  - ٣  
  .مستمرة كعملية

  أنشطة االتصال والتوعية    
 دولة ما زال يتعني عليها تقـدمي تقريرهـا الـوطين األول،    ٦٢األخذ يف احلسبان أن  مع    

ــة تنتمــي إىل ثــالث منــاطق جغرافيــة، وأن هنــاك ثغــرات يف التقــارير    ٥٥ومــن بــني هــذه    دول
الوطنية اليت تتبع بعض األمناط اإلقليمية، ينبغي أن تركز األنشطة الراميـة إىل مـساعدة الـدول،                 

ــواردة يف القــرار، علــى املنــاطق واجملــاالت حيــث جــرى حتديــد     يف الوفــاء مبتطل بــات التنفيــذ ال
  :احتياجات حمددة وملعاجلة هذه املسألة

ينبغي توسيع نطاق أنشطة التوعية اإلقليمية ودون اإلقليمية ومـضاعفتها هبـدف تـوفري                
  .القرار لدول من أجل تنفيذ االلتزامات مبقتضىلإرشادات بطريقة منظمة 

  اعدةاملس    
ــى           ــذ عل ــرات يف التنفي ــور ثغ ــة وأســباب ظه ــارير وطني ــدمي تق ــدم تق ــنجم أســباب ع ت

عن عدم كفاية الفهم ونقـص القـدرات واخـتالف األولويـات            يف جانب منها    املستوى الوطين   
 دولــة مــساعدات يف ٣٢وبــدون إحــصاء عــدد الــدول الــيت تقــدم تقاريرهــا، طلبــت   . الوطنيــة
 دولـة تقـدمي     ٤٦وعرضـت   ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠ تنفيـذ القـرار    تقاريرهـا الوطنيـة مـن أجـل       إعداد  

  :وملعاجلة هذه املسألة. مساعدات يف هذا املضمار
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ضـا باملـساعدة والـدول الـيت تطلـب املـساعدة أن             وينبغي للدول اليت تقـدم عر       - ١  
تتخذ هنجا استباقيا علـى أسـاس ثنـائي، مبـا يف ذلـك اسـتغالل العـروض املقدمـة مـن منظمـات                        

  .دولية
ينبغي تشجيع الدول، عند إصدار قوانني واختاذ تدابري وطنية، علـى اسـتغالل               - ٢  

املعلومات األساسية املقدمـة عـن طريـق قاعـدة البيانـات التـشريعية الـيت اسـتحدثتها اللجنـة إىل                   
  .جانب املشورة التشريعية املقدمة من منظمات دولية

ــة يف ت      - ٣   ــات الوطنيــ ــى املمارســ ــرف علــ ــلة التعــ ــي مواصــ ــرار  ينبغــ ــذ القــ نفيــ
ــوفري مزيــد مــن اإلرشــادات العامــة  ) ٢٠٠٤( ١٥٤٠ ــها،   ،هبــدف ت ــدول الــيت  عنــد طلب إىل ال

  .تسعى للحصول على مساعدات تشريعية يف تنفيذ القرار
  خطط التنفيذ    

قد ال تتوافر للدول القدرة الكاملـة علـى إصـدار تـشريع حمـدد يراقـب مجيـع أو بعـض                   
، أو رمبـا تعتـرب      اهلا وما يتصل هبـا مـن مـواد يـشملها القـرار             ووسائل إيص  أسلحة الدمار الشامل  

 بيـد أنـه  . كها حاليـا داخـل أراضـيها   أهنا ال حتتاج يف الوقت احلاضر إىل ذلك، نظرا ألهنا ال متتل    
يتعني على مجيع الدول اختاذ خطوات لسن تدابري تشريعية مالئمة وإنفاذها، ألن هذا متطلـب               

ة، فقـد ال متتلـك الـدول    فويتـسم هـذا األمـر أيـضا باحلـصا       . مباشر وملزم مـن متطلبـات القـرار       
  :وملعاجلة هذه املسألة. تلك املواد ولكن أراضيها رمبا تستخدم كجزء من ممر لالنتشار

تقدمي معلومـات إضـافية عـن التنفيـذ علـى املـستوى الـوطين         ينبغي تشجيع الدول على       
لي أو خطــة عمــل هتــدف إىل علــى ســبيل املثــال وضــع دليــل تفــصي تــشمل ، مــستمرةكعمليــة 

معاجلــة التــدابري الباقيــة الــيت يــتعني اختاذهــا مــن أجــل تنفيــذ القــرار تنفيــذا كــامال، مــع مراعــاة    
  .التحليل الذي تقدمه اللجنة
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  مقدمة  -أوال   
. ٢٠٠٤أبريــل / نيــسان٢٨يف ) ٢٠٠٤( ١٥٤٠اعتمــد جملــس األمــن باإلمجــاع القــرار   - ١

ا أن انتـشار األسـلحة النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة ووسـائل              وأكد اجمللس مجلة أمور من بينه     
واهلـدف األساسـي هلــذا القـرار هـو منــع وردع     . إيـصاهلا يـشكل هتديــدا للـسلم واألمـن الــدوليني    

اجلهــات غــري التابعــة للــدول مــن احلــصول علــى أســلحة الــدمار الــشامل وعلــى وســائل إيــصاهلا    
ويسعى القرار إىل تعزيز قدرة مجيـع البلـدان         . املشروع هبا يتصل هبا من مواد، أو االجتار غري         وما

، يف   ووسـائل إيـصاهلا    لتهديد الذي يشكله انتشار أسـلحة الـدمار الـشامل         لعلى التصدي بكفاءة    
ــا      حــني ال يعرقــل التعــاون الــدويل خبــصوص مــا يتعلــق بــذلك مــن املــواد واملعــدات والتكنولوجي

أول صـك دويل يتنـاول منـع        ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠لقرار   ويعترب ا  .الستخدامها يف األغراض السلمية   
  .انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا وما يتصل هبا من مواد بطريقة متكاملة وشاملة

وأشارت اللجنة يف رسائلها املوجهـة إىل الـدول، يف مجلـة أمـور، إىل أن جملـس األمـن                      - ٢
نـه ينبغـي للـدول أن تعتمـد وتنفـذ      ضمن أمور أخرى أ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠قد قرر باختاذه القرار     

قوانني فعالة مناسبة حتظر على اجلهات مـن غـري الـدول اسـتحداث أسـلحة نوويـة أو كيميائيـة                     
ــا        أو ــذه األســلحة والوســائل أو صــنعها أو امتالكه ــازة ه ــصاهلا، أو حي ــة ووســائل إي بيولوجي
 قـرر كـذلك أنـه ينبغـي         وأشارت اللجنة أيـضا إىل أن اجمللـس       . نقلها أو حتويلها أو استعماهلا     أو

للدول أن تقوم باختاذ وإنفاذ تـدابري فعالـة لوضـع ضـوابط حمليـة ترمـي إىل منـع انتـشار أسـلحة                        
وباإلضـافة إىل ذلـك، الحظـت       . الدمار الشامل ووسـائل إيـصاهلا ومـا يتـصل بـذلك مـن مـواد               

ادرات اللجنة أن الـضوابط تـشمل تـدابري لتـأمني تلـك األصـناف ومحايتـها، والرقابـة علـى الـص                  
  . إلنفاذ القوانني ووضع التشريعات واألحكام اإلدارية املناسبة وحتسينهااًواحلدود، وجهود

ويـستند يف هيكلـه     ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ مـن القـرار      ٤وهذا التقرير مقـدم عمـال بـالفقرة           - ٣
ويركز التقرير، على النحـو الـذي يطلبـه القـرار، علـى حالـة تنفيـذه                 . إىل فقرات منطوق القرار   

  .٢٠٠٦أبريل /سانحىت ني
  

  تنظيم األعمال  -ثانيا   
، أن ينـشئ، لفتـرة ال تتجـاوز سـنتني،           )٢٠٠٤ (١٥٤٠قرر جملـس األمـن، يف القـرار           - ٤

جلنة تابعة جمللس األمن تتألف من مجيع أعضاء اجمللـس وتقـدم، باالسـتعانة خبـربات فنيـة أخـرى                 
وأعــرب . لكــي ينظــر فيهــاحــسب االقتــضاء، تقــارير إىل جملــس األمــن عــن تنفيــذ هــذا القــرار  

اجمللس أيضا عن اعتزامـه رصـد تنفيـذ هـذا القـرار رصـدا دقيقـا والقيـام، علـى الـصعيد املالئـم،                 
  .باختاذ ما قد يلزم من قرارات أخرى لتحقيق هذه الغاية



S/2006/257
 

6 06-29298 
 

، عني جملس األمن السفري مهنيا يوان موتوك من رومانيـا          ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٩ويف    - ٥
وُعينـت موظفـة أقـدم للـشؤون الـسياسية مـن إدارة             .  نائبـا لـرئيس اللجنـة      رئيسا للجنة والفلبني  

موظفـة  املـساعدة   هلـا   قـدمت   و. الشؤون السياسية يف األمانة العامة لألمـم املتحـدة أمينـة للجنـة            
وكلفت إدارة شـؤون نـزع الـسالح يف األمـم املتحـدة مبهمـة تـوفري                 . لشؤون السياسية معاونة ل 

  . اللجنة وإىل خربائهاالدعم الفين واللوجسيت إىل
، اعتمدت اللجنة املبـادئ التوجيهيـة الالزمـة لتـصريف           ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١٣ويف    - ٦

ووزعـت جمموعتـا    .  من القرار  ٤أعماهلا واملبادئ التوجيهية إلعداد تقارير وطنية عمال بالفقرة         
نـة  كمـا وضـعت اللج    . املبادئ التوجيهية بـشكل رمسـي علـى الـدول األعـضاء لالطـالع عليهـا               

وتعــرض املبــادئ التوجيهيــة . هــذه املبــادئ التوجيهيــة علــى املوقــع الــشبكي الرمســي اخلــاص هبــا
لتصريف أعمال اللجنة تفاصيل بشأن الوالية املسندة إىل اللجنة وأساليب عملها، مبـا يف ذلـك                 
تكوينها وشكل االجتماعات والوثائق واملعلومات املتلقاة والتقارير الـواردة مـن الـدول وصـنع               

وقد وضعت املبادئ التوجيهية إلعداد التقارير الوطنية ملـساعدة الـدول علـى             . لقرار والشفافية ا
، اعتمـدت اللجنـة   ٢٠٠٤سـبتمرب  / أيلـول  ٢٦ويف  . إعداد تقاريرها الوطنية بشأن تنفيـذ القـرار       

  .مبادئ توجيهية للتعاقد مع اخلرباء ملساعدة اللجنة يف أداء أعماهلا
، قررت اللجنـة إنـشاء ثـالث جلـان فرعيـة هبـدف       ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٢ويف    - ٧

وكانت كل جلنة فرعية مـسؤولة      . يف التقارير الوطنية املقدمة من الدول     النظر  املشاركة يف مهمة    
وكـان هنـاك نائـب      . عن عدد مساو من الدول، مصنفة يف جمموعـات حـسب الترتيـب األجبـدي              

، عـني اجمللـس بـنن       ٢٠٠٤أكتـوبر   /ين األول  تـشر  ٢٦ويف  . للرئيس لكي يـرأس كـل جلنـة فرعيـة         
  .كنائبني إضافيني لرئيس اللجنةلربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية واململكة املتحدة 

، أحاط جملس األمن علما باعتزام األمني العام تعـيني         ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٧ويف    - ٨
 كــانون ١ التعــيني الــذي مت يف أربعــة خــرباء ملــساعدة اللجنــة عمــال مبوافقــة اللجنــة علــى هــذا   

، أبلـغ األمـني العـام رئـيس جملـس األمـن بأنـه               ٢٠٠٥مايو  / أيار ٦ويف  . ٢٠٠٤ديسمرب  /األول
   / نيــسان١٩قــد وافــق علــى تعــيني أربعــة خــرباء إضــافيني اســتنادا إىل مقــرر اختذتــه اللجنــة يف    

 اللجنـة يف عمليـة النظـر        ملـساعدة ) األولانظر املرفـق    (وقد مت تعيني مثانية خرباء      . ٢٠٠٥أبريل  
) ٢٠٠٤ (١٥٤٠يف القــرار الــواردة  وذلــك وفقــا لألحكــام ذات الــصلة  ،يف التقــارير الوطنيــة

  .ووفقا للمبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة
، عــني اجمللــس الــسفري بيتــر بوريــان مــن ســلوفاكيا   ٢٠٠٦ينــاير / كــانون الثــاين٤ويف   - ٩

  .ابان حمل بنن والفلبني كنائبني للرئيسرئيسا جديدا للجنة، وحلت غانا والي
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 اجتماعا رمسيا وعددا من االجتماعـات واملـشاورات         ١٤وعقدت اللجنة منذ إنشائها       - ١٠
 اجتماعــا للنظــر يف التقــارير الوطنيــة املقدمــة مــن   ٥٠وعقــدت اللجــان الفرعيــة  . غــري الرمسيــة

، قـــدم ٢٠٠٥رب ديـــسم/ كـــانون األول١٦ و ٢٠٠٤ديـــسمرب / كـــانون األول٨ويف . الـــدول
الرئيس تقريرين إىل جملس األمن بشأن األنشطة املضطلع هبا والنتائج اليت حققتـها اللجنـة أثنـاء                 

، قــدم الــرئيس إحاطــة إىل ٢٠٠٥ديــسمرب / كــانون األول٢١ويف . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤الــسنتني 
  .جملس األمن، يف مشاورة مغلقة بشأن األعمال اليت اضطلعت هبا اللجنة

ــس ن٢٥ويف   - ١١ ــل/انيــ ــوز٢٠، و أبريــ ــه و / متــ ــشرين األول٢٦يوليــ ــوبر / تــ    ٢٠٠٥أكتــ
، قام الرئيس، باإلضـافة إىل رؤسـاء جلنـة جملـس األمـن املنـشأة عمـال                  ٢٠٠٦فرباير  / شباط ٢١و  

بــشأن مكافحــة اإلرهــاب وجلنــة جملــس األمــن املنــشأة عمــال بــالقرار   ) ٢٠٠١ (١٣٧٣بــالقرار 
دمي إحاطة إىل جملس األمن يف جلسة علنية بـشأن  بشأن القاعدة والطالبان، بتق   ) ١٩٩٩ (١٢٦٧

ويف اإلحاطات اإلعالمية   . التقدم الذي أحرزته هذه اهليئات الفرعية يف حتقيق املهام املسندة إليها          
ــه / متــوز٢٠أبريــل ويف / نيــسان٢٥املــشتركة الــيت جــرت يف   ، اعتمــد جملــس األمــن  ٢٠٠٥يولي

مواصـلة  الـثالث إىل  لجـان  ال، يف مجلـة أمـور، بـدعوة    البيانات الرئاسية اليت مبقتـضاها قـام اجمللـس       
  .إعداد التقارير بطريقة منسقة عن أنشطتها يف فترات منتظمة وحيثما كان ذلك مالئما

وبغية مساعدة اللجنة على تبسيط أعماهلا، وافقـت اللجنـة علـى أربعـة بـرامج للعمـل،           - ١٢
ــن        ــرة مـ ــهر للفتـ ــة أشـ ــة إىل أربعـ ــرة ثالثـ ــي فتـ ــها يغطـ ــل منـ ــسان ١كـ ــل /نيـ  إىل ٢٠٠٥أبريـ

، وهذه الـربامج حتـدد األهـداف والتوجيهـات بـشأن املـسائل املتعلقـة                ٢٠٠٦أبريل  /نيسان ٢٨
ــة، ومواصــلة إعــداد التقــارير، واملــساعدة والــشفافية     دراســة ب ــة وأنــشطة التوعي التقــارير الوطني

 الفرعيـة التابعـة     والتعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية وكـذلك مـع اهليئـات            
  .جمللس األمن

  .مجيع الوثائق ذات الصلةالثاين وترد يف املرفق   - ١٣
  

  دراستهاتقدمي التقارير الوطنية و  -ثالثا   
 من قرار جملس األمن، دعا اجمللس مجيع الدول إىل أن تقدم إىل اللجنـة يف                ٤يف الفقرة     - ١٤

ــشرين األول٢٨موعــد ال يتجــاوز   ــوبر / ت ــر٢٠٠٤أكت ا هــو األول عــن اخلطــوات الــيت   ، تقري
.  دولــة تقاريرهــا قبــل املوعــد احملــدد٥٩وقــدمت . اختــذهتا أو تعتــزم اختاذهــا لتنفيــذ هــذا القــرار

جوالت مـن املراسـالت إىل البعثـات الدائمـة لـدى جملـس              مخس  ومبوافقة اللجنة أرسل رئيسها     
بـــالغ مبقتـــضى القـــرار األمـــن للـــدول الـــيت مل تقـــدم تقـــارير مـــذكرا إياهـــا بالتزاماهتـــا إزاء اإل 

إضافة إىل ذلك، نظم رئيس اللجنة اجتماعات غري رمسيـة يف نيويـورك مـع               ). ٢٠٠٤( ١٥٤٠
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القـرار  مبوجـب   تطلبـات   املاجملموعات اإلقليمية بغية معاجلة مسألة إعداد التقارير وتيـسري تنفيـذ            
 دولـة مـن الـدول األعـضاء         ١٢٩، قـدمت    ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ٢٠  وحىت ).٢٠٠٤( ١٥٤٠

  ). الثالثاملرفقانظر (إىل اللجنة األوىل تقارير اليف األمم املتحدة ومنظمة واحدة 
قائمة بالدول األعضاء يف األمـم املتحـدة الـيت مـا زال يـتعني عليهـا            الرابع  وترد يف املرفق      - ١٥

مـي   دولة ما زال يتعني عليها تقـدمي تقاريرهـا األوىل إىل اللجنـة، تنت              ٦٢ومن بني   . تقدمي التقارير 
  .أفريقيا، ومنطقة البحر الكارييب وجنوب احمليط اهلادئ:  دولة إىل املناطق اجلغرافية الثالث٥٥
 ١٥٤٠وقامت اللجنة، بدعم من خربائها، بإعداد مصفوفة استنادا إىل أحكـام القـرار                - ١٦

 وبعد إجراء اختبار جترييب، أضيفت إىل املصفوفة بعض املعلومات املعهـودة املقدمـة            ). ٢٠٠٤(
ــة    ــارير الوطني ــة يف التق ــدول إىل اللجن ــة    . مــن ال ــصفوفة، فحــصت اللجن وباســتخدام منــوذج امل

وتتبـع املـصفوفة    . التقارير الوطنية بـشكل منـهجي مراعيـة مجيـع املعلومـات املقدمـة يف التقـارير                
وحيثما كان القرار يعاجل مـسائل متماثلـة يف أكثـر           . تسلسل الفقرات الواردة يف منطوق القرار     

ويف كـل  . ع، أدمج مضمون املعلومـات لكـي تظهـر يف املـصفوفة يف مكـان واحـد فقـط          من فر 
ل التـزام   وبالنـسبة لكـ   . حالة، تشري املصفوفة إىل مكان املعلومات املوضوعية يف الوثيقة األصلية         

، تـضمنت املـصفوفة أعمـدة متوازيـة لإلطـار القـانوين الـوطين وتـدابري         ٣ و   ٢وارد يف الفقرتني    
ال األسلحة البيولوجية والكيميائية والنوويـة ووسـائل إيـصاهلا، وتـشمل، يف إطـار               اإلنفاذ يف جم  

وقامــت اللجنــة وخرباؤهــا بــدمج املعلومــات يف مــصفوفة  .  أيــضا، املــواد ذات الــصلة٣الفقــرة 
واحدة تـسمح يف أي مرحلـة مـن عمليـات الفحـص بـأن تظهـر بـشكل بيـاين مجيـع املعلومـات               

  .الواردة يف تقرير أي دولة
وباإلضـــافة إىل املعلومـــات املقدمـــة يف التقـــارير الوطنيـــة ويف تقريـــر االحتـــاد األورويب    - ١٧

قررت اللجنة أن تستخدم يف املصفوفة البيانات ذات الصلة املبينة يف الوثائق العامة املقدمـة مـن     
الــدول إىل األمــم املتحــدة، وإىل الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وإىل منظمــة حظــر األســلحة   

  .الكيميائية وإىل سائر املنظمات الدولية
واستنادا إىل ما تقوم به اللجنـة مـن فحـص التقـارير الوطنيـة وألغـراض االسـتزادة مـن                       - ١٨

املعرفة، التمـست اللجنـة رمسيـا احلـصول علـى معلومـات وإيـضاحات إضـافية مـن الـدول الـيت                       
كـل  لبيانـات املـصفوفة     تـاح   توبروح الشفافية، عملت اللجنة على أن       . قدمت تقاريرها األوىل  
  .دولة من الدول املبلغة

وقــدمت هــذه . ذا الطلــبهلــ دولــة ٧٩، اســتجابت ٢٠٠٦أبريــل / نيــسان٢٠وحــىت   - ١٩
بـــاالقتران و. الــدول تقريــرا مـــستكمال إىل اللجنــة إمـــا بــشكل وصــفي أو بتعـــديل املــصفوفة      

. قــع الــشبكي للجنــة   علــى املوإلضــافات إىل التقــارير األويل نــشرت هــذه ا األوىل تقاريرهــا ب
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واســتخدمت اللجنــة املعلومــات الــيت قدمتــها الــدول الســتيفاء تقريرهــا األصــلي، واملــستكملة    
ببيانات مستمدة من الوثـائق الرمسيـة لكـل دولـة متاحـة بـشكل مباشـر علـى اإلنترنـت، إلجيـاد                       

ئمــة الثالــث قاوتــرد يف املرفــق . مزيــد مــن املــصفوفات الدقيقــة جلميــع الــدول مقدمــة التقــارير  
  .الدول اليت قدمت معلومات إضافيةب

ومـات الـواردة يف    طلب اللجنة مع املعل   لومبقارنة املعلومات املقدمة من الدول استجابة         - ٢٠
أن املــصفوفة تتــيح للــدول فهمــا أفــضل للمعلومــات الــيت  ميكــن أن يــستخلص ، التقــارير األويل

د ذلك إىل زيادة يف املعلومـات       ، واليت تؤدي بع   )٢٠٠٤ (١٥٤٠يتعني إبالغها مبقتضى القرار     
  . يف املائة٦٧ذات الصلة حبوايل 

  
  وصياتت    

  : مبا يليتوصي اللجنة بأن يقوم جملس األمن  - ٢١
، واضــعا يف االعتبــار أن وضــع )٢٠٠٤ (١٥٤٠مواصــلة رصــد تنفيــذ قــراره   )أ(  

  نتائج فورية؛عن بالضرورة يسفر  قوانني وتدابري أخرى وطنية يستغرق وقتا وال
اليت مل تقدم تقريرها الوطين األول، فرديـا        مبا فيها تلك     ،مواصلة توعية الدول    )ب(  

  وعلى أساس إقليمي أو دون إقليمي؛
 اإليـضاح،   لزيـادة  الـدول    الـيت توفرهـا    املعلومات اإلضـافية     فحصنتائج  إتاحة    )ج(  

  ، للدول يف وقت مناسب؛ ضرورياذلك فيها يعترب يف احلاالت اليت
ل إىل توفري معلومات إضافية ذات صلة عـن التنفيـذ الـوطين للقـرار            دعوة الدو   )د(  
   تقدمي التقارير إىل احلد األدىن؛لتقليل طلباتمستمرة بوصفه عملية ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠

إبالغ الدول اليت قدمت تقاريرها فعال إىل اللجنة بـأن اللجنـة تعتـزم االتـصال            )هـ(  
جنة لتقييم مدى التنفيذ الكامـل ألحكـام القـرار      هبا مرة أخرى بعد مضي فترة زمنية حتددها الل        

  .حبلول ذلك احلني
  

  قاعدة البيانات التشريعية  - رابعا  
ت لــدى النظــر يف التقــارير األوىل، أحاطــت اللجنــة علمــا بإتاحــة معلومــات إضــافية ذا  - ٢٢

ــرار   ــذ القـ ــلة بتنفيـ ــة علـــى   )٢٠٠٤ (١٥٤٠صـ ــع احلكومـــات واملنظمـــات الدوليـ  علـــى مواقـ
جتربـة اسـتعمال تلـك املعلومـات، قـررت اللجنـة وضـع قاعـدة بيانـات                  ضـوء   وعلـى   . نترنتإلا

  .تشريعية لغرض توفري معلومات إضافية عن التشريعات الوطنية والتدابري املتعلقة بالقرار
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ــسبة و  - ٢٣ ــوانني       لبالن ــصوص األصــلية للق ــط بالن ــات رواب ــدة البيان ــشمل قاع ــة، ت كــل دول
ويف احلالـة   .  اليت يتناوهلا القرار   باألنشطةنظمة واملقررات املتعلقة    والقوانني احمللية واملراسيم واأل   

نكليزيـة  ن أمكـن فيهـا حتديـد نـصه باللغـة اال     فيهـا حتديـد نـص قـانوين رمسـي ولكـ      ميكـن  اليت مل  
ترمجــة غــري ”وُومســت بأهنــا  النــصوصتلــك إلنكليزيــة، فقــد أدرجــت بلغــات أخــرى غــري ا أو
ــةرمس ــة، متعلقــ  . “ي ــصوص ا  وباســتثناءات قليل ــع   الة يف معظــم األحــوال بالن ــإن مجي ــة، ف نكليزي

متلكهــا احلكومــات أو الوكــاالت  علــى اإلنترنــت نــة علــى مواقــع  و بوثــائق خمزتتــصلالــروابط 
  . ويسهل لعامة الناس الوصول إليهااحلكومية أو املنظمات الدولية

ملـصفوفة  وا) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ مـن القـرار   ٣ و ٢ويتبع هيكـل قاعـدة البيانـات الفقـرتني            - ٢٤
وتشمل قاعدة البيانات روابـط جبميـع الوثـائق الـيت           . فحص التقارير الوطنية  للجنة  الاليت وضعتها   

كمـا تـدرج الوثـائق املـذكورة يف التقـارير الوطنيـة الـيت               . يسهل على عامـة النـاس الوصـول إليهـا         
  .الروابطتتمكن اللجنة من حتديد روابط هلا ولكن يهمها تلقي أي معلومات عن توافر تلك  مل

لـدول، طالبـة   لاللجنة املعلومـات الـواردة يف قاعـدة البيانـات         أتاحت  وبروح الشفافية،     - ٢٥
 موقـــع اللجنـــة العـــام علـــى منـــها إقـــرار قاعـــدة البيانـــات واســـتكماهلا واملوافقـــة علـــى نـــشرها

  .اإلنترنت على
 إىل أن   تقـصد   وبإتاحة قاعدة البيانات هذه، فـإن اللجنـة ال تؤيـد أيـا مـن حمتوياهتـا وال                   - ٢٦

). ٢٠٠٤ (١٥٤٠أي نص حمدد وارد فيها ميثل منوذجا كافيا أو شـامال لتنفيـذ أحكـام القـرار             
واردة فيهـا مـع أحكـام القـرار         القررات  املراسيم أو   املقرارات أو   ال أو   فقد تتفق بعض النصوص   

القـرار  والدول اليت تسعى إىل اعتماد ووضع تشريعات وأنظمة لتنفيذ أحكـام            . أكثر من غريها  
قاعــدة البيانــات إال للحــصول علــى    حمتويــات  ينبغــي هلــا أال تعتمــد علــى    ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠

  .املعلومات واخللفية
  

  توصيات    
  :توصي اللجنة جملس األمن مبا يلي  - ٢٧

  ؛مبساعدة من الدولبصورة منتظمة  يستكمل قاعدة البياناتأن   )أ(  
  أن يدرس جدوى حتديد أفضل املمارسات؛  )ب(  
توســيع قاعــدة البيانــات بــإدراج معلومــات تــشريعية عــن  ينظــر يف مواصــلة أن  )ج(  

  الدول اليت مل تقدم تقريرا بعد؛
الـــيت يــستعمل هــذه املعلومــات، حـــسب االقتــضاء، يف مــساعدة الــدول       أن   )د(  

  ؛ يف إعداد تقاريرها الوطنيةتقدم تقاريرها بعد مل
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النــاس مــن أجــل حتديــد  عامــة أن يكلــف اخلــرباء بالبحــث يف املواقــع املتاحــة ل   )هـ(  
التشريعات للدول الـيت مل تقـدم بعـد تقاريرهـا إىل اللجنـة، وتقاسـم تلـك املعلومـات مـع تلـك                        

  .الدول يف حماولة لتشجيعها على إعداد تقاريرها األويل وتقدميها
  

  التنفيذحالة   - خامسا 
  

  سائلا يتصل هبا من م وم١الفقرة   -ألف   
متتنـع مجيـع الـدول      ”، أن   )٢٠٠٤ (١٥٤٠القـرار    مـن    ١قرة  يف الف قرر جملس األمن،      - ٢٨

 اليت حتاول استحداث أسـلحة      ،لدولا من غري عن تقدمي أي شكل من أشكال الدعم للجهات         
حيازهتــا أو نقلــها  أو صــنعها أو اقتنائهــابيولوجيــة ووســائل إيــصاهلا، أو  نوويــة أو كيميائيــة أو

  .“ أو استعماهلاحتويلها أو
 االعتماد العـاملي    تشجيعالدول إىل    ٨يف الفقرة   ىل ذلك، دعا جملس األمن      وباإلضافة إ   - ٢٩

الـيت هتـدف إىل منـع انتـشار األسـلحة           الـيت هـي أطـراف فيهـا، و        للمعاهدات املتعددة األطـراف     
  . الكامل لتلك املعاهداتالنووية أو البيولوجية أو الكيميائية، والتنفيذ

 ١٥٤٠مــن االلتزامــات الــواردة يف القــرار    وقــرر جملــس األمــن أيــضا أال يفــسر أي       - ٣٠
على حنو يتضارب مع حقـوق والتزامـات الـدول األطـراف يف معاهـدة عـدم انتـشار                   ) ٢٠٠٤(

 األسـلحة الكيميائيـة   حظـر اسـتحداث وإنتـاج وتكـديس واسـتخدام           األسلحة النووية، واتفاقية    
ــلحة   ــك األس ــدمري تل ــة وت ــاج وتكــديس    ، واتفاقي ــر اســتحداث وإنت ــلحة احظ ــة األس لبيولوجي

يغــري تلــك احلقــوق وااللتزامــات، أو يغــري مــسؤوليات   أووتــدمري تلــك األســلحة، والتكــسينية 
  .الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو منظمة حظر األسلحة الكيميائية

النظــر يف املعلومــات املــوفرة مــن ِقبــل الــدول األطــراف والــواردة يف مــصادر أخــرى    و  - ٣١
انتشار أسلحة الدمار الشامل يبّين أنه مـن بـني الـدول األعـضاء يف     بشأن التقيد مبعاهدات عدم  

  : دولة١٢٩ وعددها األمم املتحدة اليت قدمت تقارير إىل اللجنة
أعـضاء يف الوكالـة     دولـة    ١١١ أطـراف يف معاهـدة عـدم االنتـشار، و            هي  دولة ١٢٦  -  

  الدولية للطاقة الذرية؛
ــة ١٢٠و   -   ــي  دول ــة األســلح  ه ــة، و أطــراف يف اتفاقي ــى   دول ٣ة الكيميائي ــة عل موقع

  االتفاقية؛
  .موقعة عليها دول ٧أطراف يف اتفاقية األسلحة البيولوجية، و  دولة هي ١١٢و   -  
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أيـضا أن   عـدم انتـشار أسـلحة الـدمار الـشامل           معاهـدات   وُيظهر فحص االنـضمام إىل        - ٣٢
  : دولة٦٢ها  وعدداليت مل تقدم تقريراالدول األعضاء يف األمم املتحدة من بني 

يف عـضوا     دولـة  ٢٧ يف معاهدة عدم انتشار األسلحة النوويـة، و          طرفا  دولة ٦٢هناك    -  
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛

  موقعة عليها؛ دول ٥ يف اتفاقية األسلحة الكيميائية، و طرفا  دولة٥٥و   -  
  .موقعة عليهال دو ٩، و  والتكسينية يف اتفاقية األسلحة البيولوجيةطرفا  دولة٤٢و   -  

 أن يكـون يف     ُيفتـرض  يف هـذه الـصكوك،       كدول أطـراف  إىل وضعها   نظرا  والكثري من الدول،    
عن اخلطوات اليت اختذهتا لتنفيذ االلتزامات مبقتـضى هـذه      يف غضون فترة وجيزة     وسعها التبليغ   

  .االتفاقات يف تشريعاهتا الوطنية
دول أيـضا معلومـات عـن التزامهـا بـرتع            أدرجـت الـ    ،للجنـة إىل ا  ها املقدمة ويف تقارير   - ٣٣

 اتفاقيـات مكافحـة اإلرهـاب       انضمامها إىل عضويتها، أو    وأالسالح وعدم االنتشار، ووضعها     
، وبأحكـام املنـاطق   الـصادرات  علـى    بالرقابـة تتعلـق   الـيت   بـادرات   املترتيبات و الوعدم االنتشار و  

وأحاطـت اللجنـة    . خـرى األثنائيـة   التعددة األطـراف و   املصكوك  الاخلالية من األسلحة النووية و    
 فحـصها اللجنـة  قـصرت  وبالقيام بـذلك،    .  يف مصفوفة كل دولة    وأوردهتاعلما هبذه املعلومات    

 يف العمـل مـع      يـة ابتغـاء جتنـب االزدواج    ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠على املعلومات ذات الـصلة بـالقرار        
  .هيئات فرعية أخرى تابعة جمللس األمن

  
  توصيات    

  : مبا يلييقوم جملس األمنتوصي اللجنة بأن   - ٣٤
تكـرار تأكيـد قـراره بأنـه ينبغـي جلميـع الـدول أن متتنـع عـن تقـدمي أي شــكل             )أ(  

أشكال الدعم للجهات من غـري الـدول الـيت حتـاول اسـتحداث أسـلحة نوويـة أو كيميائيـة                    من
ــها      أو ــها أو حتويلــ ــا أو نقلــ ــنعها أو حيازهتــ ــا أو صــ ــصاهلا أو اقتنائهــ ــائل إيــ ــة ووســ بيولوجيــ
  استخدامها؛ أو

زيــادة أنــشطة التوعيــة الــيت إىل دعــوة الــدول واملنظمــات الدوليــة ذات الــصلة   )ب(  
ــرار        ــب القـ ــات مبوجـ ــني االلتزامـ ــة بـ ــصلة الوثيقـ ــشرية إىل الـ ــا، مـ ــوم هبـ ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠تقـ

وجتديد دعوتـه إىل الـدول إىل تعزيـز االعتمـاد العـاملي للمعاهـدات املتعـددة          واملعاهدات القائمة   
يت دخلــت أطرافــا فيهــا وهتــدف إىل منــع انتــشار األســلحة النوويــة أو البيولوجيــة    األطــراف الــ

  .الكيميائية وتنفيذ تلك املعاهدات تنفيذا كامال وتعزيزها حسب الضرورة أو
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  )١(٢الفقرة   -باء   
ميـع الـدول،   أنه ينبغي جل  ،  )٢٠٠٤ (١٥٤٠ من القرار    ٢لفقرة  يف ا قرر جملس األمن،      - ٣٥

مـن  ، باعتماد وإنفاذ قوانني فعالة مناسـبة حتظـر علـى أي جهـة                أن تقوم  الوطنيةوفقا إلجراءاهتا   
 حيازهتــا صــنع األســلحة النوويــة أو الكيميائيــة أو البيولوجيــة ووســائل إيــصاهلا، أو  غــري الــدول

امتالكهــا أو تطويرهــا أو نقلــها أو حتويلــها أو اســتعماهلا، ال ســيما يف األغــراض اإلرهابيــة،   أو
الت االخنــراط يف أي مــن األنــشطة اآلنفــة الــذكر أو الــضلوع كــشريك فيهــا  كمــا حتظــر حمــاو

  .املساعدة على القيام هبا أو متويلها أو
بعـض الـدول يف     اليت واجهتـها    صعوبة  ال  التقارير الوطنية، الحظت اللجنة    وعند دراسة   - ٣٦

التـشريعية  والحظـت أن التـدابري       ال تتناول سـوى األسـلحة ووسـائل إيـصاهلا            ٢فهم أن الفقرة    
ــدابري   أو ــرإصــدار غريهــا مــن ت ــة   املتعلقــة خيص االت ــها ليــست كافي ــاملواد ذات الــصلة ومراقبت ب

  .٢مبفردها لوفاء الدول بالتزاماهتا مبوجب الفقرة 
عمليــات احلظــر اللجنــة أن معظــم التــشريعات الوطنيــة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ   والحظــت   - ٣٧

ــرة     ــا يف الفق ــشار إليه ــاذ امل ــان قا٢واإلنف ــرار     ك ــاذ الق ــل اخت ــا قب ــذا ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠ئم وهل
بقـــدر اتـــصاله باألســـلحة النوويـــة  ،الـــسبب، فـــإن التـــشريعات الوطنيـــة فيمـــا يتعلـــق بالتنفيـــذ 

تتفــق يف املقــام األول مــع االلتزامــات مبوجــب معاهــدة عــدم انتــشار  والبيولوجيــة والكيميائيــة، 
 ولكنـها   ، والتكـسينية  األسلحة البيولوجية األسلحة النووية واتفاقية األسلحة الكيميائية واتفاقية       

االخـتالف يف   هـذا   و.  مـن القـرار    ٢ال تعكس بالـضرورة مجيـع املتطلبـات املـذكورة يف الفقـرة              
جـزءا مـن   تلـك الـصكوك   يصبح أشد وضوحا يف الدول اليت تعترب االلتزامات مبوجب       الصياغة  

  .تشريعاهتا الوطنية، وفقا لعملياهتا الدستورية
ريقــة يف تنفيــذ االلتزامــات مبوجــب معاهــدة عــدم انتــشار األســلحة النوويــة   وهــذه الط  - ٣٨

الـيت تعـاجل يف املقـام األول        والتكسينية  واتفاقية األسلحة الكيميائية واتفاقية األسلحة البيولوجية       
اجلهــات غــري التابعــة األنـشطة احملظــورة مــن ِقبــل دولــة حيــال دولـة أخــرى، ال تتنــاول صــراحة   

الـيت تعاقـب أيـضا      احملـددة   إال عن طريـق وضـع التـشريعات          سد هذه الفجوة  ميكن   وال. للدول
  .اجلهات غري التابعة للدولعلى األنشطة احملظورة من ِقبل 

لتقارير، نفذت بعض الدول التزامات احلظر بسّن تـشريعات تـشمل    ملا ورد يف ا   ووفقا    - ٣٩
 بـشكل مـشترك، بطـرق منـها         إمـا كـل علـى حـدة أو         األسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية   

وتتنـاول دول أخـرى قواعـد احلظـر      . اجلمع بني التشريعات اإلطارية وتدابري اجلـزاءات العقابيـة        
__________ 

 ألــف ويف املرفقــات اخلــامس إىل - بــاء إىل ثامنــا -وع خامــسا تــستند البيانــات اإلحــصائية الــواردة يف الفــر   )١(  
  . دولة١٢٧ واليت تتصل بـ ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٧التاسع، إىل التقارير اليت جهزهتا اللجنة حىت 



S/2006/257
 

14 06-29298 
 

وهـذا النـوع مـن      .  الـصلة  هذه ضمن تشريعات تنظم وتضبط االستعمال الـسلمي للمـواد ذات          
فتـرض  وُي. الالتشريعات يقوم بوجه عام على منح التراخيص لألنشطة املسموح هبا يف هذا اجمل            

أن احلجــج الكامنــة يف ذلــك هــي أنــه بــالنظر إىل أن األنــشطة املتعلقــة بأســلحة الــدمار الــشامل  
لن تكون مرخصة فإنه يكون قد مت الوفـاء بااللتزامـات مبوجـب معاهـدة عـدم         ووسائل إيصاهلا   

. التكـسينية  و انتشار األسلحة النووية واتفاقية األسلحة الكيميائية واتفاقية األسـلحة البيولوجيـة          
ويكشف نظر متعمق يف تلك املعلومات اليت وفرت للجنة أن القيام بإجراءات مـن هـذا القبيـل        

  .ال يقوم يف العادة إال على أساس عقوبات إدارية على انتهاك متطلبات منح الترخيص
ــاز واســتعمال       وإذ أدركــت  - ٤٠ ــة احتي ــل يف إمكاني ــد املتمث ــؤخرا، التهدي ــدول م  بعــض ال

قـوانني ضـد اإلرهـاب تـشمل      فقـد سـّنت    ، ووسـائل إيـصاهلا    سـلحة الـدمار الـشامل     إرهابيني أل 
، مبــا يف ذلــك  ووســائل إيــصاهلاجمموعــات مــن قواعــد احلظــر املتعلقــة بأســلحة الــدمار الــشامل 

، كاجلهـات غـري التابعـة للـدول الـيت تـشتر           بيـد أن    . املعاقبة على كل انتهاك من ِقبل اإلرهـابيني       
إىل منعهـــا قـــد تكـــون ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠هـــدف القـــرار يأنـــشطة عـــن علـــم أو دون علـــم، يف 

مدفوعة بدوافع إرهابية أو ليست لديها دوافع مـن هـذا القبيـل أو قـد ال ينطبـق عليهـا تعريـف                       
 ،وباإلضـافة إىل ذلـك    . مبوجب قوانني تلك الدولة ولذا ال يشملها هذا التـشريع         “ اإلرهابيني”

ــد ال      ــاب ق ــوانني مكافحــة اإلره ــن أن ق ــالرغم م ــى     وب ــة عل ــات جنائي ــى عقوب ــشتمل إال عل  ت
  .االنتهاكات، فقد يكون من املناسب فرض عقوبات مدنية إضافية

وأوضحت الدول أيضا أن تشريعاهتا الوطنيـة الـيت تتنـاول منـع غـسل األمـوال ومتويـل                      - ٤١
 مــن ٢ويــل مبوجــب الفقــرة ماإلرهــاب تتــضمن أحكامــا للحظــر واإلنفــاذ تتــصدى جلوانــب الت

بيد أن معظم تلك األحكام ذات نطاق ضيق وال هتـدف حتديـدا إىل              ). ٢٠٠٤( ١٥٤٠القرار  
وقد تكون التشريعات من هذا القبيل مفيدة ولكنها ليست كافية لتنفيـذ            . حظر متويل االنتشار  

بيــد أن دولــة واحــدة علــى . )٢٠٠٤ (١٥٤٠  مــن القــرار٢التزامــات الــدول مبوجــب الفقــرة 
ويل االنتـشار بوضـع برنـامج جـزاءات         يتصل بتم الذي   ٢األقل نفذت ذلك اجلانب من الفقرة       

. مالية موجهة جتمد مبوجبه أصـول القـائمني بنـشر أسـلحة الـدمار الـشامل وشـبكاهتم الداعمـة                   
وحتظر تلك الدولة أيضا على رعاياهـا وغريهـم مـن اخلاضـعني لواليتـها القـضائية االشـتراك يف                    

  .معامالت مع الذين طبقت عليهم اجلزاءات
ــدول    وأ  - ٤٢ ــاول بعــض ال ــورة  خــريا، ال تتن ــشطة احملظ ــرة  األن ــرار  ٢مبوجــب الفق ــن الق  م

ومبوجب كل من املعاهدات املتعددة األطراف إال يف سياق القـوانني اجلنائيـة بـإدراج عقوبـات                 
  .نتهاكاتالعلى ا
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ولـة   د ٧٦ دولة تتناول بعض قواعد احلظر يف أطرها القانونيـة، و            ٨٢وحددت اللجنة     - ٤٣
بيد أن هناك تباينات كبرية يف تنفيـذ االلتزامـات          . ام ذات صلة يف تشريعاهتا العقابية     لديها أحك 

وباإلضـافة إىل ذلـك     . فيما يتعلق بالفئات الثالث من أسـلحة الـدمار الـشامل ووسـائل إيـصاهلا              
الـدول الـيت    تلـك   هـي    بعض التدابري اإلطارية القانونيـة ليـست بالـضرورة           لديهافإن الدول اليت    

  .املناسبةك األعمال عن طريق التشريعات العقابية جتّرم تل
 دولة يف تقاريرها أهنا مـددت تطبيـق التـشريعات العقابيـة إىل مـا يتجـاوز                  ٢٣وأفادت    - ٤٤

إقليمها الوطين بإدراج معاقبة على أنشطة أسلحة الـدمار الـشامل غـري املـشروعة الـيت يقـوم هبـا                 
  .مواطنوها الذين يعيشون يف اخلارج

عـدد الـدول الـيت مل تـضع بعـد تـشريعات حتظـر االسـتعمال               القلق إزاء    اللجنة   ورويسا  - ٤٥
 آمن لألنـشطة املتعلقـة بأسـلحة الـدمار          كمالذلدول إلقليمها   ا من غري اجلهات  املمكن من ِقبل    

  .ووسائل إيصاهلا وتعاقب عليهالشامل 
ــات يف   - ٤٦ ــةواالختالف ــذ يف    حال ــق بالتنفي ــة فيمــا يتعل ــشريعات الوطني ــات األســلحة   الت فئ

  . الفقرات الفرعية التاليةتتناوهلاالثالث 
  

  األسلحة البيولوجية  -  ١  
دولـة بعـض قواعـد احلظـر الـيت           ٥٦ لدى   ،يف جمال األسلحة البيولوجية ووسائل إيصاهلا       - ٤٧

دولــة علــى انتــهاكات قواعــد احلظــر يف  ٧٥ تــشملها تــشريعاهتا اإلطاريــة الوطنيــة، بينمــا تعاقــب
إنتـاج واقتنـاء األسـلحة البيولوجيـة هـي األنـشطة احملظـورة الـيت حتظـى                  /إن صنع . ائيةقوانينها اجلن 

  .بأعلى معدل من تقدمي التقارير يف التشريعات اإلطارية الوطنية وأيضا يف التشريعات العقابية
ولكــن ال تــشملها اتفاقيــة  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ القــرار يتناوهلــاواألنــشطة احملظــورة الــيت    - ٤٨

ــةاألســلحة البيو ــل، هلــا معــدل     ، والتكــسينيةلوجي ــضلوع كــشريك والتموي أي االســتعمال وال
 منـه يف التـشريعات العقابيـة، حيـث أن األخـرية تـنص علـى        أقـل تغطية يف التشريعات اإلطاريـة    

شــروط عقابيــة متعلقــة مبختلــف اجلــرائم اجلنائيــة وبــذلك تنطبــق أيــضا علــى األنــشطة املتعلقــة    
عــن التنفيــذ علــى ألــف وبــاء تفاصــيل  -اخلــامس  املــرفقني ويــرد يف. بأســلحة الــدمار الــشامل

  .املستوى الوطين لقواعد احلظر املتعلقة باألسلحة البيولوجية مقدمة
  

  األسلحة الكيميائية  -  ٢  
باملقارنــة باألســلحة البيولوجيــة فــإن التــشريعات الوطنيــة املتعلقــة باألســلحة الكيميائيــة    - ٤٩

دولة بعض قواعـد احلظـر       ٦٩ما جمموعه   لدى  و. خبري أعمّ ووسائل إيصاهلا تقدم صورة واعدة      
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ومـرة  . رعلـى انتـهاكات قواعـد احلظـ        دولـة    ٨٠املشمولة يف إطارها القـانوين الـوطين وتعاقـب          
واالستعمال أيضا هي األنشطة احملظورة اليت حتظـى بـأعلى          اإلنتاج واالقتناء   / فإن الصنع  ،أخرى

  .طارية وأيضا العقابيةمعدل من تقدمي التقارير يف التشريعات اإل
ــدم   - ٥٠ ــورة    ويق ــشطة احملظ ــذ األن ــل تنفي ــواردةحتلي ــرار ال ولكــن ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ يف الق
ويـرد يف  . تشملها اتفاقية األسلحة الكيميائية نفس الصورة فيما يتعلق باألسـلحة البيولوجيـة         ال

ظـر املتعلقـة    عـن التنفيـذ علـى الـصعيد الـوطين لقواعـد احل             ألـف وبـاء تفاصـيل        اخلـامس املرفقني  
  .باألسلحة الكيميائية ووسائل إيصاهلا

  
  األسلحة النووية  -  ٣  

 تـشريعات وطنيـة تتعلـق باألسـلحة النوويـة ووسـائل إيـصاهلا        لديهاعدد الدول اليت إن    - ٥١
دولـة   ٥١ما جمموعـه    ن  ذلك أ . خيتلف اختالفا كبريا عن احلالة يف جمال األسلحة البيولوجية         ال

.  علـى انتـهاكات قواعـد احلظـر يف قوانينـها اجلنائيـة              دولـة  ٧٠تعاقـب    و هلا إطـار قـانوين وطـين      
 هـي األنـشطة     واالقتناءاإلنتاج  /فباإلضافة إىل املعاقبة على استعمال األسلحة النووية فإن الصنع        

احملظــورة الــيت هلــا أعلــى معــدل مــن تقــدمي التقــارير يف التــشريعات اإلطاريــة الوطنيــة وأيــضا يف  
  .ةالتشريعات العقابي

وفيما يتعلق بتغطية تدابري حظر حمددة يف اإلطار الوطين وأيضا يف التـشريعات العقابيـة              - ٥٢
 يف جمـــال األســـلحة البيولوجيـــة الـــيت تكـــشفتنتـــائج إىل حـــد كـــبري الاحلالـــة متاثـــل  ،الوطنيـــة

  .ألف وباء -خامسا  كما يبني املرفقان ،والكيميائية
  

  )٢(وسائل إيصال أسلحة الدمار الشامل  -  ٤  
 دولــة أن لــديها بعــض التــشريعات الــيت حتظــر اســتحداث اجلهــات مــن غــري  ٣٦أفــادت   - ٥٣

ــها        ــها ونقل ــها وحتويل ــشامل وصــنعها وحيازهتــا وختزين ــدمار ال ــدول لوســائل إيــصال أســلحة ال ال
وتــرد يف املــرفقني .  دولــة علــى بعــض انتــهاكات األنــشطة احملظــورة ٣٨وتعاقــب . واســتخدامها

  .بوسائل إيصال الفئات الثالث من أسلحة الدمار الشاملاملتعلقة فاصيل  ألف وباء الت-خامسا 
  

  توصيات    
  : مبا يليتوصي اللجنة بأن يقوم جملس األمن  - ٥٤

__________ 
القذائف والـصواريخ واملنظومـات غـري املأهولـة القـادرة علـى إيـصال األسـلحة النوويـة             : وسائل اإليصال هي    )٢(  

  .أو البيولوجية واملصممة خصيصا هلذا االستعمالالكيميائية  أو
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حبـث تـشريعاهتا     تشجيع الدول اليت وضعت فعال قـوانني وأنظمـة علـى إعـادة              )أ(  
دت ثغــرات حيثمــا وجــ واســتكماهلا  ٢املتــصلة جبميــع جوانــب الفقــرة     ثغراهتــابقــصد ســد  

  ؛)٢٠٠٤ (١٥٤٠مع متطلبات القرار يتمشى  مبا
ــأن االفتقــار إىل     )ب(   ــوعي ب ــق ال ــشريعات حمواصــلة تعمي ــة  ت ــشطة املتعلق ظــر األن

كات قواعــد احلظــر تلــك  انتــهاوعــدم املعاقبــة علــى ووســائل إيــصاهلا بأســلحة الــدمار الــشامل
  .لدولا غري منللجهات ملالذ اآلمن ية ايعرضان الدولة للخطر بتوفري إمكان

  
  )ب ( و)أ( - ٣الفقرتان   -جيم  

الـدول  ، أنـه ينبغـي جلميـع        )٢٠٠٤ (١٥٤٠ من القرار    ٣قرر جملس األمن، يف الفقرة        - ٥٥
انتـشار األسـلحة النوويـة      منـع   باختاذ وإنفاذ تدابري فعالة لوضع ضوابط حملية ترمـي إىل           أن تقوم   

وضــع ضــوابط مالئمــة علــى    ائل منــها بوســ أو الكيميائيــة أو البيولوجيــة ووســائل إيــصاهلا،    
  : وأن تقوم من أجل حتقيق هذه الغاية مبا يلي،)٣(يتصل بذلك من مواد ما

تلــك األصــناف وتأمينــها حلــصر تــدابري فعالــة مالئمــة  وضــع ومواصــلة تنفيــذ  )أ( 
  خالل مراحل إنتاجها أو استعماهلا أو ختزينها أو نقلها؛

  .مالئمة لتوفري احلماية املادية مواصلة تنفيذ تدابري فعالةووضع و  )ب( 
تعلق بالدول اليت متتلك أسلحة نوويـة وال تـزال حتـتفظ مبخزونـات              توباستثناءات قليلة     - ٥٦
قدميــة، تــشري املعلومــات املقدمــة يف التقــارير الكيميائيــة الســلحة األكيميائيــة أو الســلحة األمــن 

ــالفقرتني   إىل املــواد اخلطــرة ذات الــصلة  ، األوىل بالدرجــة )ب ( و)أ( ٣الوطنيــة فيمــا يتعلــق ب
باألســلحة النوويــة والكيميائيـــة والبيولوجيــة واألنـــشطة واملنــشآت العاملـــة ألغــراض ســـلمية      

 دولة معلومات تتعلق مبا لديها من تـدابري حلـصر   ١٤ وباإلضافة إىل ذلك، قدمت    .هبامسموح  
 دول أهنــا ١٠ضــحت وســائل إيــصال أســلحة الــدمار الــشامل أو تأمينــها أو محايتــها ماديــا وأو 

  .تعاقب على القيام بأنشطة من هذا القبيل
، أشارت الدول يف تقاريرهـا إىل مـنح التـراخيص    جلميع هذه املواد الثالثفئات  الويف    - ٥٧
ــوطين إجــراءات التــسجيل علــى الــصعيد   أو اهليئــات لالســتخدام الــسلمي هلــذه املــواد، وإىل  ال

وباإلضــافة إىل ذلــك،  . واألنــشطة املتعلقــة هبــاالــيت تراقــب إجــراءات مــنح التــراخيص الوطنيــة 

__________ 
تعين املواد واملعدات والتكنولوجيا املشمولة باملعاهدات والترتيبات املتعـددة األطـراف           : ما يتصل هبا من مواد      )٣(  

ذات الصلة، أو املدرجة يف قـوائم الرقابـة الوطنيـة، الـيت ميكـن اسـتعماهلا مـن أجـل تـصميم األسـلحة النوويـة                           
  .يائية والبيولوجية ووسائل إيصاهلا، أو من أجل استحداثها أو إنتاجها أو استعماهلاوالكيم
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وأحاطـت اللجنـة علمـا       .مـنح هـذه التـراخيص     أدرجت بعض الدول تفاصـيل تتعلـق مبتطلبـات          
  . املعلومات وأدرجتها يف املصفوفةهبذه
 حىت تتمكن أي دولـة مـن مراقبـة       رئيسياوتعد عملية منح التراخيص أو التسجيل شرطا          - ٥٨

 عمليـة  ولـئن كانـت   .، ومكان وجودها والغرض منهإقليمهاموجود داخل  أي األنواع من املواد     
الفرصـة  تتـيح   عمليـة مـنح التـراخيص    فـإن املعرفـة عـن املكـان فحـسب،       سـوى    توفر   الالتسجيل  

  .آليات املراقبةباإلضافة إىل لوضع معايري السالمة واألمن، ومتطلبات تقدمي التقارير، 
 اتفاقيــة حظــر اســتحداث الــيت تــستوجبهاتطلبــات املأحــد وطنيــة هيئــات يعــد إنــشاء و  - ٥٩

وباإلضـافة إىل ذلـك،    .وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائيـة وتـدمري تلـك األسـلحة    
ضمانات الـ املواد النوويـة ومراقبتـها، وذلـك مبوجـب اتفاقـات            حلصر  يلزم إنشاء نظام حكومي     

إىل لـصدد، أشـارت الـدول يف تقاريرهـا          ويف هـذا ا   . الوكالة الدولية للطاقة الذرية   اليت وضعتها   
منح التراخيص لألنشطة املسموح هبا اليت تشمل مواد ذات صلة، فإهنا أنـشأت             عالوة على   أنه  

  .إنفاذأنشطة أو / ويةوطنية خمتصة تقوم بأنشطة تنظيمهيئات 
د ووسـائل إيـصاهلا واملـوا     وفيما يتعلق بالتـدابري املتخـذة لتـأمني أسـلحة الـدمار الـشامل                 - ٦٠

ــدول إىل طائفــة مــن القــوانني و   ذات الــصلة  ــة، أشــارت معظــم ال ــها املادي الــيت األنظمــة ومحايت
سـيما   ، وال املاديـة سالمة  الـ تشمل املسائل األمنية فحسب، بل تشمل أيضا األوجه املتعلقـة ب           ال

  هـذه التـشريعات ميكـن أن تـشمل بعـض        وتعترب اللجنة أن   .يف جمال الصحة املهنية ومحاية البيئة     
  . وليس مجيعها من القرار)ب ( و)أ( ٣ الفقرتني املنصوص عليها يفلتزامات اال
وتــدرك اللجنــة أن بعــض الــدول رمبــا تعتــرب يف الوقــت احلاضــر أهنــا ال حتتــاج إىل ســن    - ٦١

ووسـائل إيـصاهلا   أسـلحة الـدمار الـشامل    بكل أو بعض املواد ذات الـصلة   حلصر  تشريع خاص   
بيـد أنـه يـتعني       .ث ال توجد لديها اآلن هذه املواد داخل أراضـيها          حي ،وتأمينها ومحايتها املادية  

على مجيع الدول اختاذ خطـوات لـسن تـدابري تـشريعية مالئمـة وإنفاذهـا، ألهنـا مـن املقتـضيات                   
ة، فقـد ال متتلـك الـدول تلـك املـواد            ف ويتـسم هـذا األمـر أيـضا باحلـصا          .املباشرة وامللزمة للقرار  

  .زء من ممر لالنتشارولكن أراضيها رمبا تستخدم كج
ــة تفاصــيل     - ٦٢ ــة التالي ــوي األجــزاء الفرعي ــة  وحتت ــارير الوطني ــق بواردة يف التق ــات التتعل فئ

  .من األسلحة ووسائل إيصاهلا وما يتصل هبا من موادالثالث 
  

  حة البيولوجية واملواد ذات الصلةاألسل -  ١  
 اإلنفـاذ فيمـا يتعلـق بـاملواد         معلومـات عـن التـدابري التـشريعية وتـدابري          دولة ٥٤قدمت    - ٦٣
وقدمت معظم هذه الدول معلومات عن القـوانني واألنظمـة           .ولوجية ذات الصلة باألسلحة   البي
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واسـتعماهلا  إنتـاج العوامـل البيولوجيـة اخلطـرة       خالل مراحل   األمن والسالمة   اهلادفة إىل ضمان    
  .وختزينها ونقلها

 البيولوجيـة يف التـشريع الـوطين بطريقـة          اللجنة أنه ميكن تنـاول حـصر املـواد         الحظتو  - ٦٤
وختزينـها يف كميـات     واسـتعماهلا   خمتلفة عن حصر املواد الكيميائية والنووية اليت جيري إنتاجهـا           

طبيعتـها بوصـفها   متأصال يف ويعد اخلطر املتعلق بعوامل احلرب البيولوجية    .قابلة للقياس حمددة  
عــن املــواد التكــسينية، فــإن تــدابري احلــصر  وفــضال  . التكــاثركائنــات حيــة لــديها القــدرة علــى

ــام األول علــى االحتفــاظ بــسجالت املخــزون       ــذلك يف املق ــة تركــز ل ــة احلي للعوامــل البيولوجي
دولــة بــأن لــديها قــوانني   ١٧وأفــادت  .هــذه األنــواع مــن العوامــل واســتخدام املتعلقــة حبيــازة 

أشـارت بعـض الـدول       و .ةوأنظمة تتوافق مع مجيع أو بعض متطلبات حصر العوامل البيولوجيـ          
إىل تــشريعات وطنيــة لتنفيــذ اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكــديس واســتخدام األســلحة   

 يف اجلـدول  حـسبما هـو وارد  الكيميائية وتدمري تلك األسلحة، تـشمل حـصر املـواد التكـسينية       
  .األول من هذه االتفاقية

ــلحة البيولوجيــة عوامــل تــ        - ٦٥ ــشمل املــواد ذات الــصلة باألس سبب أمراضــا لإلنــسان  وت
وبناء على ذلك، ُتنظم مناولة العوامل املسببة لألمـراض يف معظـم الـدول يف     .واحليوان والنبات

وعــادة مــا تقــسم عمليــة مــنح      .قــوانني منفــصلة تتنــاول صــحة اإلنــسان واحليــوان والنبــات      
حة العامـة   التراخيص لألنشطة املسموح هبا ومراقبة مناولة هذه العوامل فيما بني وكاالت الـص            

ذلــك بتنظــيم باإلضــافة إىل وتقــوم بعــض الــدول  .والــصحة البيطريــة العامــة ومراقبــة النباتــات 
  .منفصلةأنشطة اهلندسة الوراثية املتعلقة بالعوامل البيولوجية يف قوانني 

نح التـــراخيص ملـــمتطلبـــات تـــنص علـــى دولـــة بـــأن لـــديها تـــشريعات   ٤٨وأفـــادت   - ٦٦
ــة اخلطــرة والتــسجيل فيمــا خيــص العوامــل  أو إىل أن لــديها قــوانني وأنظمــة  أشــارت  البيولوجي

 تناول خمتلف شواغل السالمة واألمن، مبا يف ذلك أنظمـة تتطلـب التحقـق مـن موثوقيـة                 حمددة ت 
، يــشمل احلــاالتويف معظــم  .ساسةاحلــبيولوجيــة الواد املــمجيــع األفــراد الــذين يتعــاملون مــع   

تـأمني إنتـاج املـواد البيولوجيـة اخلطـرة           وأحـصر   التشريع الساري علـى احلمايـة املاديـة كـذلك           
  .وختزينهاواستعماهلا 

 معينـة   دولة إىل أن قوانينها اجلنائيـة أو قـوانني         ٤٩وفيما يتعلق بتدابري اإلنفاذ، أشارت        - ٦٧
  .انتهاكات متطلبات السالمة واألمن عقوبات وجزاءات جنائية أو إدارية ضد لديها تتضمن

 ٣ا الفقرتـان    تناوهلـ تالتفاصيل اخلاصة بتدابري التنفيذ الوطنية اليت       س  السادويضم املرفق     - ٦٨
  . ووسائل إيصاهلا وما يتصل هبا من موادالبيولوجيةباألسلحة  فيما يتعلق )ب(  و)أ(
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  حة الكيميائية واملواد ذات الصلةاألسل  -  ٢  
مراقبــة إنتــاج يف تقاريرهــا الوطنيــة إشــارة إىل تـدابري معينــة تــستهدف   دولـة  ٩٦أوردت   - ٦٩

إال أن اللجنـة وجـدت      . أراضيهاداخل  وختزينها ونقلها   واستعماهلا  خمتلف أنواع املواد الكيميائية     
أن عدد الدول اليت لديها تشريعات وتدابري شاملة من أجل حصر هـذه املـواد وتأمينـها ومحايتـها              

لحة البيولوجيـة، تعـد     ألسـ با املتعلقـة املتطلبـات   ومع ذلك، ومقارنـة بـنفس        .أقل من ذلك  املادية،  
اتفاقية حظر  مبوجب  عملية التنفيذ يف اجملال الكيميائي أكثر تقدما بسبب آليات اإلبالغ واملراقبة            

  .استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة
ــار التنفيـــذ الـــوطين مب   ٨١وأفـــادت   - ٧٠ جـــب ودولـــة قـــدمت بعـــض املعلومـــات عـــن إطـ

ومبوجب اتفاقية حظـر اسـتحداث وإنتـاج     . وطنية ات، بأهنا أنشأت هيئ   )ب ( و )أ( ٣ نيالفقرت
 يـتعني علـى اهليئـة الوطنيـة أن    وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية وتـدمري تلـك األسـلحة،         

 إىل منظمـة حظـر   ا االتفاقية، وأن تقدم سنويذلتنفياإلدارية املتخذة تبلغ عن التدابري التشريعية و    
الثـــاين  وأة الكيميائيــة بيانـــات تتعلــق بــاملواد الكيميائيـــة املدرجــة يف اجلــداول األول      األســلح 

دولة بأهنا إما لديها قوانني مالئمـة امتثـاال ألحكـام            ٥٣ويف هذا اخلصوص، أفادت      .الثالث وأ
ــدم ســنوي    ــا تق ــة، أو أهن ــالغ اخلاصــة باالتفاقي ــة  امل إىل ااإلب ــا الوطني ــة نظمــة بياناهت ــاملوااملتعلق د ب

وأكد حتقق مقارن جلميـع املعلومـات       .الثالث وأالثاين   وأالكيميائية املدرجة يف اجلداول األول      
املعلومـات املتعلقـة     وتقـدمي دولة لديها تشريعات وطنية جزئيـة أو شـاملة حلـصر             ٤٥املتاحة أن   

  .زينهاوختواستعماهلا املواد الكيميائية املدرجة يف اجلداول األول والثاين والثالث، بإنتاج 
بإنشاء هذه اهليئة، وفق ما أكدتـه       بالفعل   دولة ممن قامت     ٣٥كما الحظت اللجنة أن       - ٧١

البيانات املتاحة على املوقع الشبكي ملنظمة حظـر األسـلحة الكيميائيـة، مل تقـدم أيـة معلومـات                   
  .عن هذا املوضوع يف تقاريرها

ــالغ    - ٧٢ ــدول الب ــيت ،٤٦وعــدد ال ــنح التــ   ال ــغ عــن أحكــام م ــواد   تبل راخيص الســتخدام امل
اهليئات الوطنية املعنية باتفاقيـة حظـر اسـتحداث         عدد  مع  ال يتفق بالضرورة    الكيميائية اخلطرة،   

قــد ختتلــف وإنتــاج وتكــديس واســتخدام األســلحة الكيميائيــة وتــدمري تلــك األســلحة، حيــث   
علـق بتـأمني   يت وفيمـا  .الوكاالت الوطنية ملـنح التـراخيص يف معظـم احلـاالت عـن تلـك اهليئـات              

 أن  وتـبني أو التخـزين أو النقـل،       االسـتعمال   اإلنتـاج أو    خـالل مراحـل     املواد الكيميائية اخلطرة    
معظم الـدول الـيت لـديها أحكـام ملـنح التـراخيص، يوجـد لـديها كـذلك تـشريعات وأنظمـة يف               

يعية وذكرت بعض الدول أن لـديها تـدابري تـشر    .إطارها القانوين ويف اإلنفاذ اجلنائي واإلداري    
  .دون اإلشارة إىل إجراءاهتا املتعلقة مبنح التراخيصمالئمة 
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 بتـدابري   ة املتعلقـ  اتويشري فحص املعلومـات الـواردة يف تقـارير الـدول إىل أن التـشريع                - ٧٣
األفـراد الـذين     احلماية املاديـة للمـواد الكيميائيـة ذات الـصلة باألسـلحة وبـالتحقق مـن موثوقيـة                 

وتـرد يف    . باحلـصر والتـأمني    ة املتعلقـ  التـشريعات  مـن    إحكامـا عـد أقـل     تواد  امليتعاملون مع هذه    
معلومات مفـصلة عـن حالـة التـدابري الوطنيـة التـشريعية واإلداريـة وتلـك املتعلقـة                   السابع  املرفق  

 ووسـائل إيـصاهلا واملـواد ذات الـصلة، مبـا فيهـا         الكيميائيـة باألسـلحة    واملتعلقـة باإلنفاذ اجلنـائي    
  .ستخداماملواد املزدوجة اال

تنفيـذ اتفاقيـة حظـر اسـتحداث وإنتـاج          لتخذ التـدابري الالزمـة      تدولة بأهنا    ٢٧وأفادت    - ٧٤
كما أفاد عدد من الـدول الـيت         .وتكديس واستخدام األسلحة الكيميائية وتدمري تلك األسلحة      

ة،  صـياغة مـشاريع قـوانني حمـدد    بـسبيل  إمـا  بأنـه ،  تفاقيةاالمبوجب  تتعامل مع تنفيذ االلتزامات     
الـواردة  تقـدمي مقترحـات للوفـاء بااللتزامـات         ل جلـان إنـشاء   ل التشريعات احلالية، أو     اتكماسأو  
  ).٢٠٠٤ (١٥٤٠ بتنفيذ القرار تتعلقو، تفاقيةااليف 
  

  موادما يتصل هبا من األسلحة النووية و -  ٣  
 ونظام الـضمانات   صكوك من قبيل معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية          ة عد تضعُو  - ٧٥
 ومدونـة قواعـد   اتفاقية السالمة النوويةحلماية املادية للمواد النووية و   ااملعدلة املتعلقة ب  تفاقية  الوا

السلوك املتعلقة بسالمة املصادر املشعة وأمنها والتوجيهات املتعلقـة باسـترياد وتـصدير املـصادر               
وما يتـصل هبـا      النووية   انتشار األسلحة يف مجلة أمور، مبنع      ،عاجلة مسائل حمددة تتعلق   مل ،املشعة

  . وأمنها وضماناهتا ومحايتها املاديةمن مواد
غــري وســيلة رئيــسية للتحقــق مــن امتثــال الــدول  الــشاملة وتــشكل الــضمانات الدوليــة   - ٧٦

اسـتعمال  اللتزاماهتا القانونيـة بعـدم   احلائزة لألسلحة النووية األطراف يف معاهدة عدم االنتشار       
الـضمانات   ويتطلـب اتفـاق      . نووية أخـرى   تفجريحة نووية أو أجهزة     أسللتصنيع  املواد النووية   

النموذجي بغية حتقيق الضمانات الشاملة من الدولة إنشاء نظام للحـصر واملراقبـة يكـون قـادرا                 
ضمانات تتعلــق جبميــع املــواد النوويــة بــتقبــل  علــى تتبــع املــواد النوويــة ويطلــب مــن الــدول أن 

ية السلمية يف أراضيها أو يف إطار واليتـها القـضائية أو حتـت    املستخدمة يف مجيع األنشطة النوو    
  .عمال بصكوك إقليمية وثنائيةبذلك قامت بعض الدول مراقبتها؛ وقد 

 ١٥٤٠جابة ملتطلبات القـرار    دولة قوانني وأنظمة حمددة است     ٤٣وتبني للجنة أن لدى       - ٧٧
ــة غ عــن واإلبــالصر حلــتــدابري تنفيــذ فيمــا يتعلــق بوضــع ومواصــلة  ) ٢٠٠٤( األســلحة النووي

وتتوافـق   .أو التخـزين أو النقـل     االسـتعمال   اإلنتـاج أو    خـالل مراحـل      يتصل هبـا مـن مـواد       وما
واملـواد ذات الـصلة بـشكل       لدى الدول احلائزة لألسلحة النووية      أنظمة حصر األسلحة النووية     
تتنـاول  اريـة  وهـي تـسن يف شـكل قـوانني إط     .دول معينـة  جتريهـا   عام مع األنشطة النوويـة الـيت        
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احلماية من اإلشـعاع والـسالمة       وأعدم االنتشار النووي، واالستخدام السلمي للطاقة النووية،        
احلمايـــة املاديـــة للمـــواد والتكنولوجيـــات  وأألنـــشطة النوويـــة، لمـــنح التـــراخيص أو النوويـــة، 
ــة ــة  ،النووي ــة املــواد النووي ــة ملراقب م اإلنفــاذ، وفيمــا يتعلــق بأحكــا  . أو أنظمــة الــضمانات الفردي

لديها عقوبات جنائية أو مدنية أو إدارية لألشـخاص         توجد  دولة   ٤١متكنت اللجنة من حتديد     
 اإلنتــاجخــالل مراحــل أو املــواد ذات الــصلة  أنظمــة حــصر األســلحة النوويــة الــذين ينتــهكون

  .والنقل والتخزينواالستعمال 
ة علـى املوقـع الـشبكي الرمسـي      وباإلضافة إىل ذلك، وباستخدام البيانـات العامـة املتاحـ           - ٧٨

 مـن الـدول املقدمـة للتقـارير      ٦٠، حـددت اللجنـة       على اإلنترنت  للوكالة الدولية للطاقة الذرية   
ــة      ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــع الوكال ــات ضــمانات م ــيت أبرمــت اتفاق ــصا يف   .ال ــاك نق إال أن هن
 اتات هـذه يف التـشريع     املعلومات املتعلقـة بالطريقـة الـيت ُترمجـت هبـا أحكـام اتفاقـات الـضمان                

فيمــا يتعلــق بتــدابري اإلنفــاذ مل جتمــع معلومــات هلــذه اجملموعــة مــن الــدول بالنــسبة  و.ةالداخليــ
  .هذه يف سياق تنفيذ اتفاقات الضمانات املنطبقة
االسـتعمال  اإلنتـاج أو    خـالل مراحـل     وترتبط التـدابري التـشريعية لتـأمني املـواد النوويـة              - ٧٩
ومتــنح الــدول التــرخيص   . بأنظمــة حــصر هــذه األصــناف وثيقــارتباطــا التخــزين أو النقــل ا أو

 يف  قـررة أحكـام اإلنفـاذ امل     وتـشمل    .من خالل هيئاهتـا التنظيميـة الوطنيـة       معينة  واإلذن ألنشطة   
لمتطلبـات  ل إنفاذ االمتثـال     متلك صالحيات هذا اخلصوص معلومات عن اهليئات التنظيمية اليت        

اإلجــراءات اهلادفــة إىل حتديــد إجــراءات اإلنفــاذ     شمل أيــضا  وتــ ،املبينــة يف اإلطــار القــانوين  
انتـــهاكات القواعـــد القانونيـــة أو التقنيـــة  املتعلقـــة بعقوبـــات الرائم واجلـــوممارســـتها، وحتديـــد 

  .زدوجة االستخدام وتأمينهااملواد املنصوص عليها بشأن حصر امل
 جزئية حتتـوي علـى تـدابري      إما تشريعات شاملة أو     لديها   دولة ٧٢هناك   أن للجنة وتبني  - ٨٠

 اومع بعض االستثناءات، الـيت متثـل أساسـ    .اوختزينها ونقلهواستعماهلا املواد النووية  لتأمني إنتاج 
قـد  استكماالت للتـشريعات القائمـة أو قواعـد جديـدة، فـإن األنظمـة الـيت جـرى اإلبـالغ عنـها                       

اجل مــسألة احلــصر، أُدجمــت ألنظمــة الــيت تعــبالنــسبة لال احلــ يوكمــا هــ .قبــل اختــاذ القــرارســنت 
وختزينها ونقلها يف التشريع اإلطاري املتعلق      واستعماهلا  أمني إنتاج املواد النووية     املتعلقة بت تدابري  ال

قــوانني الطاقــة  بالــسالمة مــن اإلشــعاع ومراقبتــه، أو يف القــوانني املعنيــة مبناولــة املــواد اخلطــرة، أو
لـسالمة النوويـة،    لاهليئات التنظيمية   املتعلقة ب ، أو األنظمة    الذرية، أو قوانني مراقبة املواد احلساسة     

ومن هـذه اجملموعـة،      .أو قوانني عدم االنتشار أو املبادئ التوجيهية حلصر املواد النووية ومراقبتها          
املـواد النوويـة    استعمال  دولة لديها أحكام شاملة أو جزئية من أجل إنفاذ تدابري تأمني             ٦٧هناك  

  .عن طريق عقوبات جنائية أو إداريةوختزينها ونقلها 
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ويف جمــال احلمايــة املاديــة للمــواد النوويــة، تعــد اتفاقيــة احلمايــة املاديــة للمــواد النوويــة     - ٨١
عـام  يف االتفاقيـة   وقد اعتمـد تعـديل هلـذه    . أهم الصكوك القانونية الدولية١٩٨٠املعتمدة عام   

تفاقيــة املعدلــة الُتلزم ا النفــاذ، ســومبجــرد دخولــه حيــز. ذولكنــه مل يــدخل حيــز النفــا . ٢٠٠٥
نــشآهتا وموادهــا بإنــشاء وتعهــد نظــام محايــة ماديــة ملقانونــا األطــراف فيهــا ويف التعــديل الــدول 
دولـة   ٤٩وقـدمت   .ةسلمييف األغراض الداخلي النقل  الوأتخزين  الواالستعمال أ  عندالنووية  

ايـة املاديـة للمـواد واملنـشآت وأعمـال          تعلق بقوانينها وأنظمتها الوطنية يف جمـال احلم       تمعلومات  
 قــد اعتمــد منــذ فتــرة تعــديل اتفاقيــة احلمايــة املاديــة للمــواد النوويــة  ونظــرا ألن .النقــل النوويــة

 الــيت ُنفــذت تــدابريبعــض الإىل مل ُتــشر ســوى قلــة مــن الــدول ، وجيــزة ومل يــدخل حيــز النفــاذ
وقـدمت اثنتـان     .ذلكتبعـا لـ    ةئمـ  القا اتتستهدف إقرار التعديل أو استكمال التـشريع      و مؤخرا

مــن الــدول احلــائزة لألســلحة النوويــة، باإلضــافة إىل ذلــك، معلومــات عــن التــدابري التــشريعية    
  .وتدابري اإلنفاذ فيما يتعلق باحلماية املادية ألسلحتها النووية ووسائل اإليصال

ــة   مــوفيمــا يتعلــق مبــسألة    - ٨٢ ــات النووي ــراخيص للمنــشآت والكيان ــواد واســتعمال نح الت امل
أن لـديها تـشريعات وأنظمـة حمـددة يف     إىل دولـة أشـارت    ٦٩ أن علـن لجنة أن تبوسع ال النووية،  

بعـض التـدابري اإلداريـة وتـدابري        باإلضـافة إىل    األفـراد    موثوقية من هذا اجملال، مبا يف ذلك التحقق     
 الوطنية، حيـث ذكـرت   دولة معلومات حمددة عن اهليئات التنظيمية     ٧١وقدمت   .العقايباإلنفاذ  

ــؤدي   ــا تـ ــا أهنـ ــي  أساسـ ــام، وهـ ــالث مهـ ــة،     :ثـ ــشطة النوويـ ــشآت واألنـ ــراخيص للمنـ ــنح التـ مـ
 الـــسارية والتقيـــيم اهلـــادف إىل التحقـــق مـــن االمتثـــال لألنظمـــة والـــشروط   ،التفتـــيش وإجـــراء
  .بالتراخيص املتعلقة
 ٣ تناولتـها الفقرتـان      التفاصيل اخلاصة بتدابري التنفيـذ الوطنيـة الـيت        الثامن  ويضم املرفق     - ٨٣

  .موادما يتصل هبا من وووسائل إيصاهلا  فيما يتعلق باألسلحة النووية )ب ( و)أ(
  

  توصيات    
  : مبا يلين يقوم جملس األمنأتوصي اللجنة ب  - ٨٤

ــدول   )أ(   ــوة ال ــل    إىل دع ــا خبطــط العم ــات أن حتــيط علم ــشريعات والتوجيه والت
 ومـن بينـها الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة ومنظمـة               ،ية اليت تقدمها املنظمات الدول    ،النموذجية

  ؛ واالستفادة منها،حظر األسلحة الكيميائية
تشجيع مجيع الدول األطـراف يف اتفاقيـة احلمايـة املاديـة للمـواد النوويـة علـى                    )ب(  

  . أو قبوله أو إقراره٢٠٠٥يوليه / متوز٨التصديق على التعديل املعتمد يف 
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  )د ( و)ج( ٣الفقرتان   -دال   
القاضــية باختــاذ وإنفــاذ تــدابري فعالــة  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ مــن القــرار ٣مبوجــب الفقــرة   - ٨٥

 مبـا يف ذلـك وضـع ضـوابط علـى      ،ترمي إىل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا       
  : املواد ذات الصلة، تقوم الدول، يف مجلة أمور، مبا يلي

ومواصلة العمل هبا، وبذل ومواصـلة      راقبة احلدود   ملمالئمة  و فعالة   اختاذ تدابري  )ج(  
والوسـاطة  تنفيذ جهود إلنفاذ القـانون ترمـي إىل الكـشف عـن أنـشطة االجتـار هبـذه األصـناف                     

فيها بـصورة غـري مـشروعة وردع تلـك األنـشطة ومنعهـا ومكافحتـها، بطـرق تـشمل التعـاون                      
ة وتشريعاهتا الوطنية وباالتـساق مـع       القانونيملا تقرره هيئاهتا    الدويل عند الضرورة، وذلك وفقا      

  القانون الدويل؛
وضــع وتطــوير واســتعراض ومواصــلة تنفيــذ ضــوابط وطنيــة فعالــة مالئمــة           )د(  

ــة علــى        لتــصدير هــذه األصــناف وشــحنها العــابر، مبــا يف ذلــك قــوانني وأنظمــة مالئمــة للرقاب
ــوفري األمــوال  الــشحن وإعــادة التــصدير، وضــوابط علــى   إعــادة الــصادرات واملــرور العــابر و  ت

الــشحن مــن قبيــل التمويــل والنقــل الــذي يــسهم يف  إعــادة واخلــدمات املتــصلة هبــذا التــصدير و
االنتشار، فضال عن وضع ضوابط على املستعملني النـهائيني؛ وحتديـد وإنفـاذ عقوبـات جنائيـة                 

  . املتعلقة بالرقابة على الصادراتأو مدنية مالئمة على انتهاك هذه القوانني واألنظمة
عنــدما تقــوم الــدول بــاإلبالغ عــن الــضوابط علــى املــواد ذات الــصلة بأســلحة الــدمار     - ٨٦

املــواد واملعــدات والتكنولوجيــات الــيت تــشملها  ا، فإهنــا تتنــاول أساســ ووســائل إيــصاهلاالــشامل
املعاهــدات واالتفاقــات املتعــددة األطــراف ذات الــصلة، أو املدرجــة يف قــوائم الرقابــة الوطنيــة    

ــدمار الــشامل    والــيت ميكــن  اســتعماهلا لتــصميم أو اســتحداث أو إنتــاج أو اســتعمال أســلحة ال
، زدوجـة االسـتخدام  املاألصـناف   وتشمل تلـك األصـناف يف معظـم األحيـان           . ووسائل إيصاهلا 

ــة بالدرجــة األوىل ولكــن هلــا      ــسلع والتكنولوجيــات واخلــدمات ذات التطبيقــات التجاري أي ال
  .تطبيقات عسكريةأيضا 
ــالفقرات    علــىو  - ٨٧ ، فــإن هــذا )ب ( و)أ( ٣  و٢خــالف فــروع هــذا التقريــر املتعلقــة ب

واملواد ذات الـصلة، أي البيولوجيـة       ووسائل إيصاله   حيلل البيانات وفقا لنوع السالح       الفرع ال 
 فيمـا يتعلـق بتـدابري مراقبـة         سوى اختالفـات  يكشف  ال  ن هذا التقسيم    ألوالكيميائية والنووية،   
ــة علــ  ــصادراتاحلــدود والرقاب ــة علــى      .ى ال ــشريعات للرقاب ــديها بعــض الت ــدول الــيت ل ومــن ال

  . نفسهاالبيولوجية والكيميائية والنوويةاملواد الصادرات، تقوم كلها تقريبا مبراقبة 
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   احلدودتدابري مراقبة  -  ١  
التــشريعية  الــدول  تــضم املــصفوفة معلومــات عــن ثالثــة تــدابري فيمــا يتعلــق بقــدرة           - ٨٨
دولــة لــديها إطــار قــانوين وطــين  ٧٧رير إىل أن اشري التقــتــو .مراقبــة حــدودها علــى اإلنفاذيــةو

 .بأسـلحة الـدمار الـشامل   املتـصلة  ملراقبة تدفق السلع عرب حدودها، مبا يف ذلك تلك األصـناف          
 عقوبـات أو قـدرات إنفـاذ حمـددة تتعلـق هبـذه التحركـات                دولة بأن لديه   ٧٩ ما جمموعه    وأفاد

البيانات الواردة، فإن معظم الدول لديها علـى األقـل بعـض أشـكال      نقيضوعلى  .عرب احلدود
 جهـود الـدول يف      قـدرت بأقـل مـن حقيقتـها،       مراقبة اجلمارك، مما يوحي بأن هذه النتـائج رمبـا           

 ملـا تعـداده  مراقبة احلدود بشكل عام، مثلما تظهر قائمة حتتوي على قـوانني أو أنظمـة مجركيـة                
  .بالتقييم اجلمركي التابعة ملنظمة التجارة العاملية دولة نشرهتا اللجنة املعنية ٩٧
إال أن اإلطـار القـانوين      .  احلدودية لتدابري الرقابة  دولة وكاالت إنفاذ حمددة      ٧٣وتعني    - ٨٩

أسـلحة  الـسلطات لوكـاالت اإلنفـاذ احملـددة علـى           يف كل احلـاالت     يوفر  للضوابط احلدودية ال    
ــة عــن ٤٨وأفــادت  . حمــددبــشكلات الــصلة إيــصاهلا واملــواد ذالــدمار الــشامل ووســائل    دول

خطــوات تــوفر الــدعم الــتقين الــذي سيــساعد ســلطات مراقبــة احلــدود علــى كــشف شــحنات   
 دول  عوأشـارت بـض    .األصناف ذات الصلة بأسـلحة الـدمار الـشامل، واإلبـالغ عنـها ومنعهـا              

 .نـاطق التجـارة احلـرة    احلدودية مبا يشمل املناطق االقتـصادية اخلاصـة أو م  رقابةالمتارس  إىل أهنا   
إال أن التقارير املقدمة من الدول األعـضاء ال تتـضمن بيانـات كافيـة عـن هـذا املوضـوع ميكـن                     
مــن البــت فيمــا إذا كانــت تــدابري الوقايــة هــذه منتــشرة علــى نطــاق واســع حبيــث تــضمن عــدم  

  .حدوث حتويل للمواد احلساسة
ون على الصعيد الدويل يف كـشف       ن جهودها اجلارية من أجل التعا     م دولة   ٣١وأفادت    - ٩٠

االجتار غري املشروع بأسلحة الدمار الشامل ووسـائل إيـصاهلا واملـواد ذات الـصلة وردعـه ومنعـه                   
  .ومكافحته، وفقا لسلطاهتا وتشريعاهتا القانونية الوطنية ومبا يتمشى والقانون الدويل

أن مـن  القلـق  ة احلـدود  اليت خلـصت إليهـا اللجنـة بـشأن جهـود مراقبـ        وتثري هذه النتائج      - ٩١
القــدرة التقنيــة أو املعــدات الالزمــة لتنفيــذ النطــاق الكامــل  قــد ال ميلــك عــددا كــبريا مــن الــدول 

 أو قــد ال تفــسر ســلطاهتا القائمــة  )٢٠٠٤ (١٥٤٠مبوجــب القــرار املطلوبــة  احلدوديــة لمراقبــةل
  .حة الدمار الشاملبشأن مراقبة احلدود على أهنا تشمل األصناف والتكنولوجيات املتصلة بأسل

  
  تدابري مراقبة الصادرات  -  ٢  

يف كـثري مـن األحيــان إىل   الـدول  حتتـاج   ،)٢٠٠٤ (١٥٤٠القـرار  بغيـة تنفيـذ أحكـام      - ٩٢
ووسـائل إيـصاهلا واملـواد ذات الـصلة         أسـلحة الـدمار الـشامل       بالتمييز بني االجتار غري املشروع      
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تيـسر التـدابري الفعالـة ملراقبـة الـصادرات      وس .زدوجـة االسـتخدام  املوالتدفق املشروع لألصـناف  
الـضوابط مـن   هـذه  ويف نفس الوقت ميكن أن تقلـل        .فيما بني الدول  التجارة املشروعة واآلمنة    

ــسرقات أو  ــل حــدوث ال ــها حتوي ــا يف ذلــك   األصــناف عــن وجهت ــازة و، مب هــذه اســتخدام حي
  .األصناف بشكل غري مشروع

راقبــة الــصادرات فيمــا يتعلــق ملتــشريعات الدولــة بعــض  ٨٠مــا جمموعــه وتوجــد لــدى   - ٩٣
ــدى       ــشامل، ول ــدمار ال ــلحة ال ــصلة بأس ــذه     ٦٩باألصــناف ذات ال ــة هب ــات مرتبط ــة عقوب دول

ــشريعات ــصادرات      الت ــة ال ــشريعات مراقب ــدول يف تقاريرهــا مــسألة إنفــاذ ت  وتناولــت معظــم ال
الـصادرات   الرقابـة علـى   وميثـل أعـضاء ترتيبـات        .عموما دون إيراد تفاصيل عن أصناف حمددة      

ــشريعات   ــديها ت ــيت ل ــدول ال ــة ال ــة أغلبي ــصادرات علــى للرقاب ــشمل األصــناف ،ال ــة  ت  البيولوجي
ــة ــة والكيميائي ــدول غــري املــشاركة يف هــذه    .  ووســائل إيــصاهلاوالنووي كمــا اختــذ عــدد مــن ال

   .الترتيبات خطوات ملراقبة التجارة املرتبطة بأسلحة الدمار الشامل
  

  منح التراخيص  )أ(    
دولة بأهنا متارس ضوابط على األقل على بعض املواد ذات الـصلة بأسـلحة         ٦٩أفادت    - ٩٤

كما أشارت بعـض الـدول إىل        .الدمار الشامل من خالل منح تراخيص الصادرات والواردات       
عـن   بـديال بوصفها  ا،  هبالكيانات اليت تنتج هذه األصناف أو تتاجر        تلك  أهنا متارس رقابة على     

ــصادرات   ــراخيص ال ــنح ت ــا  أو ُمكَمــالم ــسبة  .هل ــداده وبالن ــا تع ــنح    ٦٩ مل ــديها نظــم مل ــة ل دول
 ادد منــهويقــوم عــ .ملــنح التــراخيص أو أكثــراللجنــة هيئــة وطنيــة تــراخيص التــصدير، حــددت 

  .بإجراء استعراضات مشتركة بني الوكاالت لتراخيص التصدير
ملتعلقـة بالرقابـة علـى      وفضال عن العقوبات املذكورة يف املناقشة العامة عـن التـشريعات ا             - ٩٥

 دول معلومـات عـن أيـة عقوبـات علـى االنتـهاكات، أو               عبـض سـوى   تقدم  مل  الصادرات أعاله،   
 . فيما يتعلق بأجزاء معينة من نظام منح التراخيص هباتتخذهاإجراءات إنفاذ، أو تدابري للتنفيذ 

  
  األصنافتدابري الرقابة على   )ب(    

ــة إدراج األصــناف يف  ل  - ٩٦ ــد أمهي ــوائم، تأكي ــزم  ق ــا يل ــة   مم ــة وفعال  لوجــود ضــوابط مالئم
، حيــث  الفعالــةفائــدة قــوائم الرقابــة الوطنيــةب جملــس األمــن قــر مــن القــرار، أ٣ب الفقــرة مبوجــ

إىل أن تـسعى، عنـد الـضرورة، إىل وضـع هـذه           مـن القـرار      ٦يف الفقرة   مجيع الدول   يطلب من   
  .القوائم يف أقرب فرصة

كــذلك  قــوائم رقابــة ،شريع للرقابــة علــى الــصادراتكــل دولــة تــلــدى يكــاد يكــون و  - ٩٧
،  دولـة تراقـب وسـائل اإليـصال    ٥٥ مبـا يف ذلـك     لألصناف ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل     
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دولـة األصـناف البيولوجيـة       ٥٩وتدرج   . يتفاوت ةيعدد الدول اليت لديها قوائم رقاب     وإن كان   
 دولـة األصـناف النوويـة       ٦١تـدرج   دولـة األصـناف الكيميائيـة، و       ٦٦على قوائم، فيما تـدرج      

وتستكمل معظم هذه الدول قوائم الرقابـة لـديها بانتظـام،     .فيما يتعلق بالرقابة على الصادرات   
صـناف  األفر  ا وتـو  ، جديـدة  اقتنـاء ظهور تكنولوجيات جديدة، وأمناط     حبيث تأخذ يف احلسبان     

  .من مصادر أجنبية، إضافة إىل عوامل أخرى
زدوجــة  املرقابتــها علــى األصــناف    أهنــا  تقاريرهــا الوطنيــة   يف دولــة  ٢٥وأوضــحت   - ٩٨

 قائمــة الرقابــة لــدى تلــك الــدول قــوائم الرقابــة تنــاظرو . تــشريع موحــدعــن طريــقاالســتخدام 
عــدم االنتـــشار والرقابـــة علـــى  املتعـــددة األطـــراف املتعلقـــة بترتيبــات  الاملوضــوعة مـــن خـــالل  

ها علـى صـادراهتا وال تـشارك يف الـنظم           تنـسق رقابتـ    أن بعـض الـدول الـيت ال          على .الصادرات
بتكييــف قوائمهــا لألصــناف اخلاضــعة  املتعــددة األطــراف ملراقبــة الــصادرات قامــت مــع ذلــك   

  .تعددة اجلنسيةاملمع هذه القوائم حبيث تتفق  للرقابة
التكنولوجيــات باإلضـــافة إىل الـــسلع، وتــشمل قوائمهـــا وســـائل    دولـــة ٥٩وتراقــب    - ٩٩

ىل ذلك، متارس بعض الـدول الواليـة القـضائية علـى أصـناف غـري حمـددة         وباإلضافة إ  .اإليصال
ومقارنة مبمارسـة إدراج أصـناف معينـة         .على قوائم الرقابة ولكنها ميكن أن تسهم يف االنتشار        

الرقابـة علـى   أيـضا    دولـة    ٣٨ومتـارس    .“اجلامعـة ”على القوائم، يعرف هـذا النـهج بالـضوابط          
  .غري ملموسةتكنولوجيات 

دولة عملية توفري اخلدمات املالية املتعلقة بتـصدير األصـناف ذات الـصلة              ١٦تراقب  و - ١٠٠
  . دول إىل أهنا طبقت ضوابط على خدمات النقل٩بأسلحة الدمار الشامل، فيما أشارت 

  
   املتعلقة باملعامالتتدابري املراقبة  )ج(    

هنائيـــا عمال مـــست شملدولـــة أهنـــا تراقـــب املعـــامالت الـــيت ميكـــن أن تـــ  ٤٩ذكـــرت  - ١٠١
 وقــفوســيترتب علــى عــدم  .النــهائي ملــواد ذات صــلة بأســلحة الــدمار الــشاملاالســتعمال  أو

  .، تقويض أهداف القرارغري مناسبنيهنائيني مستعملني املعامالت اليت تشمل 
قوم العديد من الدول بإنتاج األصناف ذات الصلة بأسـلحة الـدمار الـشامل              يورمبا ال    - ١٠٢

هـذا  إال أن    .األصـناف احلـساسة أمـرا ضـروريا       انتـشار    الرقابـة علـى      ا تبـدو هلـ    حمليا، ولذلك ال  
القـدرة علـى مراقبـة املـرور        فحسب، ولكن   ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ليس متطلبا من متطلبات القرار      

اسـتغالل  منـع   إعـادة التـصدير لتلـك األصـناف تـساعد الـدول علـى                وأالشحن العابر    وأالعابر  
مـا جمموعـه    وأفـاد  .الشامل ووسائل إيصاهلا واملواد ذات الصلة    أراضيها النتشار أسلحة الدمار     

ذات الصلة بأسلحة الـدمار الـشامل،       املواد  راقب على األقل بعض الواردات من       ي دولة أنه  ٨٤
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) دولـة  ٦٩(األصـناف البيولوجيـة     مـا يتعلـق ب     في  عنـه   هذا الرقم خيتلـف بعـض الـشيء        وإن كان 
 عدد حمدود من الدول إىل أهنـا تراقـب املـرور العـابر              وأشار ).٧٦(والنووية  ) ٧٦(والكيميائية  

 هـذه   شريوتـ  .إعادة التصدير لألصناف ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل        وأالشحن العابر    وأ
سـيما مـع زيـادة اسـتخدام       ال،تـستغل يف النظام الدويل ميكن أن   أخرى  وجود ثغرة   إىل  النتائج  

البلــدان الــيت لــديها مراكــز شــحن عــابر  مــن  ددا أن عــ.منــاطق التجــارة احلــرة أو أراض مماثلــة 
رائدة، متتلـك بالفعـل هياكـل أساسـية مالئمـة ملراقبـة احلـدود والرقابـة علـى الـصادرات، وهـي                 

  .تنفذ هذه التدابري
دولــة أعمــال السمــسرة يف األصــناف احلــساسة الــيت ُيخــشى أن تــساعد  ٤٠ وتراقــب - ١٠٣

 . بغـري ذلـك مـن األشـكال    شأهنا أو املساعدة يف بيعهاعلى االنتشار أو االجتار هبا أو التفاوض ب 
وميكن هلذه الضوابط أن متتد لتـشمل تعـامالت جتـرى بالكامـل خـارج حـدود الدولـة، وتطبـق          

  .كذلك على تصرفات مواطنيها املقيمني يف اخلارج
ــضم املرفـــق   - ١٠٤ ــع ويـ ــة الـــيت      التاسـ ــدابري التنفيـــذ الوطنيـ   ا تناوهلـــتالتفاصـــيل اخلاصـــة بتـ
فيمــا يتعلــق مبراقبــة احلــدود والرقابــة علــى الــصادرات مــن   القــرار  مــن )د ( و)ج (٣تــان الفقر

  . وما يتصل هبا موادأسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا
  

  توصيات    
  : مبا يليتوصي اللجنة بأن يقوم جملس األمن - ١٠٥

ابـة علـى   احلاجة إىل مواصلة تنفيذ تشريعات مراقبة احلـدود والرق     التأكيد على    )أ(  
  ؛)٢٠٠٤ (١٥٤٠القرار مبوجب لوفاء بااللتزامات لدرات وتدابري اإلنفاذ ذات الصلة الصا

ــرار     )ب(   ــة الق ــى أمهي ــد عل ــة مكافحــة االجتــار غــري   ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠التأكي لفعالي
املشروع بأسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا عـرب احلـدود واجلمـع بـني القـوانني واألنظمـة                  

يعات الوطنية من قبيل حظر ملكية أو حيازة أسلحة الـدمار الـشامل ووسـائل             اجلمركية والتشر 
إيصاهلا وما يتصل هبا من مواد، والتأكيد على أنه ينبغي تنفيـذ هـذه الرقابـة وإنفاذهـا ألغـراض                    

  منع االنتشار؛
طنيـــة لتـــرخيص صـــادرات والنظم الـــتـــشجيع الـــدول علـــى إنـــشاء أو تعزيـــز   )ج(  

اخلاضــعة نح التــراخيص، وقــوائم األصــناف مبــد اهليئــات املختــصة يف ذلــك حتديــ األصــناف، مبــا
  ؛للرقابة
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الوطنيـــة ملراقبـــة املعـــامالت األنظمـــة تـــشجيع الـــدول علـــى إنـــشاء أو تعزيـــز  )د( 
، مبــا يف ذلــك تــدابري مراقبــة املــرور العــابر )٢٠٠٤ (١٥٤٠التجاريــة املتعلقــة مبتطلبــات القــرار 
  والشحن العابر وإعادة التصدير؛

تشجيع الدول األعـضاء يف الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة علـى املـشاركة يف                    )هـ(  
برنــامج قاعــدة بيانــات الوكالــة عــن االجتــار غــري املــشروع بوصــفه وســيلة لتحــسني تفهــم            

  التهديدات واالجتاهات املتعلقة بالتهريب؛
تشجيع الدول على تقدمي معلومات إضافية عـن التنفيـذ علـى الـصعيد الـوطين                  )و(  

بوصفه عملية جارية، مبا يف ذلك، علـى سـبيل املثـال، يف شـكل دليـل تفـصيلي أو خطـة عمـل                        
، بغيـة  للجنـة ملعاجلة التدابري املتبقية املقرر اختاذها لتنفيذ القرار، مع مراعـاة التحليـل املقـدم مـن ا            
  استكمال نظمها التجارية ونظم مراقبتها للحدود على األصناف املشمولة بالقرار؛

خطـط عملـها   إتاحة معلومات إضافية تشمل أدلـة تفـصيلية أو         وة الدول إىل    دع )ز( 
  .لمجلس، هبدف تيسري التعاون الدويل املمكن يف جمال تقدمي املساعدةلاملذكورة أعاله 

  
  أنشطة االتصال واملساعدة -سادسا  

عنها بعض الـدول عـن عـدم وجـود قـدر            أعربت  أحاطت اللجنة علما بالشواغل اليت       - ١٠٦
 باإلضـافة إىل نقـص القـدرة علـى     ،)٢٠٠٤ (١٥٤٠ف من الفهم اللتزاماهتا مبوجب القرار   كا

  .كما أبرزت بعض الدول االختالفات يف وضع األولويات الوطنية .الوفاء مبتطلباته
جدول أعمـال اللجنـة موضـوع االتـصال بالـدول علـى الـصعيدين اإلقليمـي                 يتصدر  و - ١٠٧

اون مع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة ودون اإلقليميـة، وذلـك             ودون اإلقليمي، مبا يف ذلك التع     
نـع  ملمن أجل تيسري اإلبـالغ ومـساعدة الـدول يف تنفيـذ التـدابري التـشريعية والتنظيميـة الوطنيـة                     

  . ذات الصلةانتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاهلا واملواد
سن تـدابري قانونيـة     مـثال، بـ   اهتـا،   ويتعني أن تـدرك الـدول أنـه إن مل تـف بكامـل التزام               - ١٠٨

شــحن أســلحة الــدمار الــشامل نقــل أو ستخدم أراضــيها يف  ُتــفقــدوتنظيميــة وطنيــة وإنفاذهــا، 
واملــواد ذات الــصلة عربهــا مــن خــالل املــرور العــابر، أو لتمويــل أنــشطة غــري ووســائل إيــصاهلا 

ــا للوســاطة يف بيــع   قــد تــسهم يف االنتــشار  مــشروعة،  مــواد ذات صــلة  أو بوصــفها مــالذا آمن
ــشامل   ــدمار ال ــصلة   بأســلحة ال ــواد ذات ال ــصاهلا وامل ــدان أخــرى، أو لتطــوير  ووســائل إي يف بل

  .أراضيها علىهذه األصناف وصناعة 
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  أنشطة االتصال  -ألف   
أثار الرؤساء هذه القـضايا يف أنـشطة االتـصال يف نيويـورك مـع دول أمريكـا الالتينيـة                   - ١٠٩

أكتـوبر  /تـشرين األول  مـن    اآلسيوية والدول األفريقية يف الفترة       ومنطقة البحر الكارييب والدول   
 مبـا يف  ،)٢٠٠٤ (١٥٤٠ لتـذكريها بالتزاماهتـا مبوجـب القـرار         ٢٠٠٦مارس  /آذارإىل   ٢٠٠٥

  .ذلك تقدمي تقارير عن اخلطوات اليت اختذهتا أو تعتزم اختاذها لتنفيذ القرار
) ٢٠٠٤( ١٥٤٠تعلــق بتنفيــذ القــرار واشــترك يف عقــد االجتمــاع اإلقليمــي األول امل - ١١٠

 ٢٧طقـة البحـر الكـارييب يف      سبانيا لفائدة بلدان من أمريكـا الوسـطى ومن        إكل من األرجنتني و   
 يف أنتيغوا بغواتيماال، وتناول االجتماع إعداد التقارير على وجـه           ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٢٨ و

ألرجنــتني واململكــة املتحــدة يف كمــا أدت احللقــة الدراســية اإلقليميــة الــيت نظمتــها ا . التحديــد
لمـشاركني مـن دول أمريكـا       ل،   يف بـوينس آيـرس     ٢٠٠٥سبتمرب  /أيلول ٢٨إىل   ٢٦من  الفترة  

الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب، إىل إذكـاء الـوعي وقـدمت توجيهـات عـن كيفيـة االسـتجابة                    
قليميــة أخــرى وتعتــزم الــصني تنظــيم حلقــة دراســية إ . لاللتزامــات املنــصوص عليهــا يف القــرار 

بــريو عــن رغبتــها يف أعربــت و. ٢٠٠٦، يف عــام ركني مــن الــدول اآلســيوية يف بــيجني لمــشال
وتنظـر غانـا يف تقـدمي       . ٢٠٠٦عـام   قبـل انتـهاء      تنظيم حلقة دراسية إقليمية بشأن تنفيذ القـرار       

  .طلب باستضافة نشاط من هذا القبيل لفائدة أفريقيا
 ٢٨و  ٢٧ء يف منتــدى جــزر احملــيط اهلــادئ يف وســيتيح اجتمــاع مــع الــدول األعــضا - ١١١
يتعلـق بالتزاماهتـا     الدول فيمـا   يف أوكلند بنيوزيلندا فرصة لشرح متطلبات        ٢٠٠٦أبريل  /نيسان

  .وملساعدهتا يف القيام بذلك) ٢٠٠٤ (١٥٤٠بتقدمي التقارير مبوجب القرار 
ات دراســية وإضــافة إىل ذلــك، شــارك رئــيس اللجنــة وأعــضاؤها وخرباؤهــا يف حلقــ    - ١١٢

وأنـشطة اللجنـة بغـرض      ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠وحلقات عمـل ومـؤمترات لـشرح متطلبـات القـرار            
  .قائمة بكل من هذه املناسباتالعاشر وترد يف املرفق . التوعية بالقرار والتماس الدعم لتنفيذه

  
  املساعدة  -باء   

إىل ، بـــأن بعـــض الـــدول قـــد حتتـــاج )٢٠٠٤ (١٥٤٠القـــرار باختـــاذه أقـــر اجمللـــس،  - ١١٣
املساعدة يف تنفيذ أحكام هذا القرار داخل أراضيها، ودعا الدول القادرة على ذلـك إىل تقـدمي         

، استجابة لطلبات حمددة موجهة إىل الـدول الـيت تفتقـر إىل اهلياكـل        ب االقتضاء املساعدة، حس 
  .ضيات القرارللوفاء مبقتأو املوارد / ويف جمال التنفيذاخلربة أو /األساسية القانونية والتنظيمية و

املقدمــة مــن  لــدى النظــر يف التقــارير الوطنيــة واملعلومــات اإلضــافية ،وحــددت اللجنــة - ١١٤
تنفيـذ  احلصول عليها على السواء مـن جانـب الـدول ل          طلبات  تقدمي املساعدة و   عروض   ،الدول
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الـذي تفهمنـا    ،  لمعلومـات تنسيق ل اللجنة بدور مركز    اضطلعت  وإذ  ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠القرار  
ين الــسماح بتبــادل املعلومــات الــواردة مــن الــدول بــشأن العــروض والطلبــات علــى حنــو أنــه يعــ

. قامــت بتجميــع كــل تلــك العــروض والطلبــات علــى حنــو مــنظم فقــد أفــضل وتــشجيع ذلــك، 
دولــة يف موقــع  ٤٦مــن املقدمــة وميكــن االطــالع علــى املعلومــات املتعلقــة بعــروض املــساعدة   

ــة   ــشبكة العاملي ــة علــى ال ــد أو. اللجن ــد حمــدد تقــدمي     وق ــة اجملــاالت الــيت ميكــن لبل ضــحت اللجن
. إقامة اتصاالت على أساس ثنائي من أجل احلصول علـى املـساعدة   املساعدة فيها، وكذا سبل

 دولـة بواسـطة مـذكرة شـفوية ُوجهـت إىل      ٣٢وقد ُعممت قائمة الطلبات املقدمة من جانـب      
  .املساعدة مجيع الدول اليت تعرض

ــتمكني  - ١١٥ ــة ولـ ــن أداء اللجنـ ــات     مـ ــادل املعلومـ ــزا لتبـ ــا مركـ ــة باعتبارهـ ــا بفعاليـ دورهـ
فقــد طلبــت إىل الــدول تعــيني جهــات االتــصال ، ١١٤، املوضــح يف الفقــرة ملــساعدةبا املتعلقــة
  .املالئمة الوطنية
أظهرت الدراسة اليت أجرهتا اللجنة بوضوح أن مستوى تنفيـذ القـرار والقـدرة علـى                 و - ١١٦

ات االسـتراتيجي الـدول  وبالتايل، ينبغـي لـدى وضـع    . نطقة إىل أخرىذلك يتفاوتان كثريا من م   
صـورة التنفيـذ كمـا      الوطنية لتقـدمي املـساعدة يف هـذا اجملـال مراعـاة             وحتديد األولويات   الوطنية  

وهبــذه الطريقــة قــد تــتمكن   .ة الــواردة مــن خمتلــف منــاطق العــامل انبثقــت عــن التقــارير الوطنيــ 
جهـود املـساعدة بـصفة خاصـة علـى املنـاطق الـيت تكـون يف                 كيـز   مـن تر  اجلهات املاحنة احملتملـة     

  .أمس احلاجة إىل املساعدة
  

  توصيات    
 :توصي اللجنة جملس األمن مبا يلي - ١١٧

الــدول الــيت مل تقــدم تقاريرهــا الوطنيــة علــى تركيــز أنــشطة التوعيــة تكثيــف و  )أ(  
  األوىل؛

الــدول، مــع تــشجيع تكييــف أنــشطة التوعيــة حبيــث تلــيب احتياجــات فــرادى    )ب(  
الــدول املوجــودة يف منــاطق بعينــها أو ذات األولويــات الوطنيــة املماثلــة علــى تقاســم الــدروس   

  املستفادة؛
تشجيع ومساعدة الدول، بناء على طلبها، من وضع أدلـة تفـصيلية أو خطـط                )ج(  

ريعية عمل، مع مراعاة، حـسب االقتـضاء، التحليـل الـذي أجرتـه اللجنـة، ملعاجلـة التـدابري التـش                    
 ١٥٤٠ مــن أجــل التنفيــذ الكامــل ألحكــام القــرار   اوتــدابري اإلنفــاذ الــيت يــتعني عليهــا اختاذهــ  

  ؛)٢٠٠٤(
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تشجيع الدول على بيان املواعيد احملددة للتنفيذ وتقدمي تفاصـيل عـن اجملـاالت           )د(  
  اليت حتتاج إىل املساعدة فيها لسد الثغرات التشريعية واملتعلقة باإلنفاذ املوجودة؛

تشجيع اللجنة على مواصلة إجراء احلوار مـع الـدول علـى أسـاس مـصفوفاهتا                  )ـه(  
 اليت أقرهتا اللجنة بغية دراسة تنفيذ القرار؛

أن تقــدم علــى ومــساعدة الــدول الــيت مل تقــدم ســوى التقريــر األول   تــشجيع  )و(  
ــوطين لاللتزامــات املنــصوص عليهــا يف القــر      ــصعيد ال ــذ علــى ال ار معلومــات إضــافية عــن التنفي

  ؛)٢٠٠٤ (١٥٤٠
الدول القادرة على تقدمي املساعدة على االستعانة بقائمـة الـدول الـيت              تشجيع  )ز(  

  ؛ ومتعدد األطرافتطلب املساعدة على أساس ثنائي
تشجيع جمموعات الدول اليت تواجه حتديات مماثلة تتعلـق بـاإلبالغ أو التنفيـذ                )ح(  

كــل منــها تقــدمي التقــارير الوطنيــة والوفــاء   علــى الــصعيد الــوطين علــى العمــل معــا، ممــا يتــيح ل  
  بالتزاماهتا؛
علـى تـوفري     الدول اليت تعرض املساعدة والدول اليت تطلـب املـساعدة          تشجيع  )ط(  

 ؛ت تتصل باستكمال عروضها وطلباهتابيانا

تــشجيع اللجنــة علــى االضــطالع، عــن طريــق خربائهــا، بــدور مركــز تنــسيق     )ي(  
 أعاله، الذي يشمل مجع معلومـات مـستوفاة عـن مـسألة             ١١٤للمعلومات، املوضح يف الفقرة     

املساعدة واالتصال بالدول بصورة غري رمسية ملعرفة ما إذا كانت مهتمـة بتلقـي معلومـات عـن        
  عروض وطلبات املساعدة، وتشجيع تقدمي املساعدة بالتشاور بصورة وثيقة مع الدول املعنية؛

ساعدة الــيت تقــدمها منظمــة حظــر  الــدول علــى االســتعانة بــربامج املــ  تــشجيع  )ك(  
  .ا من املنظمات الدوليةاألسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغريمه

  
  التعاون  -سابعا   

  التعاون مع اهليئات الفرعية جمللس األمن التابع لألمم املتحدة  -ألف   
ملنـشأة عمـال بـالقرار      قامت اللجنة تعاونا وثيقا مع جلنة مكافحـة اإلرهـاب واللجنـة ا             أ - ١١٨
ــرار   )١٩٩٩ (١٢٦٧ ــوخى يف الق ــى النحــو املت ــصلة   )٢٠٠٤ (١٥٦٦، عل ــات ذات ال والبيان

  .إعالمية مشتركة باملوضوع اليت أدىل هبا رؤساء جملس األمن واليت اعتمدت خالل إحاطات
وعمــل خــرباء اللجنــة عــن كثــب مــع زمالئهــم يف املديريــة التنفيذيــة ملكافحــة اإلرهــاب  - ١١٩
 ، باذلني قصارى جهـدهم    اجلزاءات بشأن تنظيم القاعدة والطالبان    رصد  الدعم التحليلي و  ريق  وف
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فيما بني خرباء تلك اللجان الثالث إىل أقـصى حـد ولتفـادي االزدواجيـة        والتآزر  لزيادة التعاضد   
قارير الدول اليت مل تقدم ت    ملفاحتة   األنشطة املشتركة    ، مجلة أمور  ، يف وقد ناقش اخلرباء  . يف العمل 

فيمــا يتعلــق ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠، وقــدموا معلومــات عــن تنفيــذ القــرار   مجيعــاإىل اللجــان الــثالث
 وشـاركوا يف    ؛ذية ملكافحة اإلرهاب وفريق الرصـد     ممثلني عن املديرية التنفي   للالزيارات القطرية   ب

 تـاون بغيانـا، كمـا اشـتركوا يف منهجيـة           اجتماع مشترك مع أمانة اجلماعـة الكاريبيـة يف جـورج          
  .للدولاملساعدة التقنية العمل وناقشوا الُنُهج املشتركة يف تقدمي 

  
  التعاون مع املنظمات والترتيبات الدولية   -باء   

اللجنة أن بعض الدول قد حتتاج إىل املساعدة التقنية من املنظمات الدولية الـيت               تدرك   - ١٢٠
، وال سـيما مـن الوكالـة    )٢٠٠٤ (١٥٤٠يف اجملـاالت الـيت تناوهلـا القـرار     لديها الدرايـة الفنيـة    

الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة حظـر األسـلحة الكيميائيـة، لـذا فقـد دعـت كلتـا املنظمـتني إىل              
يف جمــال مــساعدة الــدول يف تنفيــذ اتفاقيــة حظــر األســلحة الكيميائيــة   عــن أنــشطتهمااإلعــالم 

  .االتفاقيات واالتفاقات املعنية يف اجملال النووي أو
، قــام املــدير العــام ملنظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة ٢٠٠٥أبريــل / نيــسان١٣ ويف   - ١٢١

ســيما يف جمــاالت  وممثلــو الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة بــإبالغ اللجنــة بأنــشطة املنظمــتني، ال
اتفاقيــة حظــر األســلحة املترتبــة مبوجــب تحــسني التنفيــذ الــوطين لاللتزامــات لاملــساعدة املقدمــة 
ــة، ومع ــة    الكيميائي ــشار األســلحة النووي ــع انت ــدة من ــن   واه ــسالمة واألم ــة بال ــات املتعلق االتفاقي

وأســهم ممثلــون عــن منظمــة حظــر األســلحة . وقــد اتفــق علــى تبــادل نقــاط االتــصال. النــوويني
ــها         ــيت نظمت ــة ال ــة الدراســية اإلقليمي ــة يف احللق ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــة وعــن الوكال الكيميائي

  .دة يف بوينس آيرساألرجنتني واململكة املتح
، ألقــى رئــيس اللجنــة كلمــة أمــام املــؤمتر العــاملي الثــاين  ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول٨ويف  - ١٢٢

قادة اهليئـات التـشريعية     ملد اجلسور مع    وكانت تلك املناسبة الفرصة األوىل      . لرؤساء الربملانات 
الل إدمـاج   والتماس دعمهم يف تنفيذه من خـ      ) ٢٠٠٤( ١٥٤٠الوطنية إلطالعهم على القرار     
  .أحكامه يف التشريعات الوطنية

ويف رسائل متبادلة أعرب رؤساء كل من منظمة األمن والتعاون يف أوروبا وجمموعـة               - ١٢٣
موردي املواد النووية ونظام مراقبة تكنولوجيا القـذائف وجلنـة زانغـر واألمانـة التنفيذيـة ملدونـة                  

ــزامهم بالــدعم الكامــل ل    عــرب ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠تنفيــذ القــرار الهــاي لقواعــد الــسلوك عــن الت
وقـد اجتمـع رئـيس اللجنـة مبمـثلني عـن املنظمــة        .اختـصاصها أنـشطة مناسـبة يف إطـار جمـاالت     

الدولية للشرطة اجلنائية، ومنظمـة اجلمـارك العامليـة، ومعهـد األمـم املتحـدة األقـاليمي لبحـوث                   
  .وهنا مع اللجنةاجلرمية والعدالة، وناقش السبل املمكنة لتفاعل هذه املنظمات وتعا
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  توصيات    
  :توصي اللجنة جملس األمن مبا يلي - ١٢٤

مواصــلة وحتــسني التعــاون مــع املنظمــات والترتيبــات الدوليــة لالســتفادة مــن      )أ(  
) ٢٠٠٤ (١٥٤٠تنــاول التزامــات الــدول بتنفيــذ القــرار  يف االجتماعــات مــع هــذه املنظمــات  

  تنفيذا كامال؛
وحلقــات دوليــة للمــشاركة يف حلقــات عمــل  دعــوة ممــثلني عــن املنظمــات ال   )ب(  

 ).٢٠٠٤ (١٥٤٠دراسية تتصل بالقرار 
  

  الشفافية -ثامنا   
وقـد نـشرت علـى موقـع      .هلا يف مناخ يسوده االنفتـاح والـشفافية  اعمأاللجنة باشرت  - ١٢٥

اخلاص باللجنة مجيع التقارير واملعلومات اإلضافية اليت قدمتها الـدول، عـالوة            الرمسي   اإلنترنت
  .لى مجيع الوثائق ذات الصلة بعمل اللجنةع

النتــائج الــيت توصــلت إليهــا مــن  إتاحــة ومتــسكا بــروح الــشفافية، عمــدت اللجنــة إىل   - ١٢٦
وعممـت االسـتنتاجات يف شـكل مـصفوفة          .دولـة كـل   لخالل دراستها ألوىل التقارير الوطنيـة       

موافقـة الـدول علـى      لبـت   وطُ .على كل دولة طلبت تأكيدا أو تعـديالت أو معلومـات إضـافية            
ــالقرار    ــة،  )٢٠٠٤ (١٥٤٠اســتعمال املعلومــات اإلضــافية ذات الــصلة ب ، كمــا حــددهتا اللجن

اخلاصـة بـاألمم املتحـدة والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة ومنظمـة                الرمسية   اإلنترنتعلى مواقع   
  .ئية وغريها من املنظمات الدوليةحظر األسلحة الكيميا

الـيت  لدول أيضا قاعدة البيانات التـشريعية،       لاللجنة  أتاحت  افية،  مع روح الشف  ومتشيا   - ١٢٧
تعليقاهتـا وموافقتـها علـى نـشر املعلومـات الـيت حتتويهـا قاعـدة البيانـات                  استحدثتها، والتمست   

  . اخلاص باللجنةاإلنترنتلى موقع شريعات هذه الدول ععن ت
 اخلاصـة   اإلنترنـت ة على موقـع     وترد مجيع عروض املساعدة الواردة يف التقارير الوطني        - ١٢٨

  .باللجنة، إضافة إىل جهات االتصال هبدف تيسري االتصاالت املباشرة
لجهــود الــيت تبــذهلا الــدول لتنفيــذ القــرار  لويعــد تــشجيع الــشفافية جانبــا هامــا أيــضا   - ١٢٩
دولـة   ٦٣ من القرار، قـدمت ) د (٨وجتاوبا مع األحكام الواردة يف الفقرة  ).٢٠٠٤ (١٥٤٠
ــيت وضــعتها للعمــل مــع قطاعــات     معلومــ ــدابري ال ــصناعة ات عــن الت ــا  ال ــديها وإعالمه ــة ل املعني

بواجباهتــا يف ميــدان عــدم انتــشار أســلحة الــدمار الــشامل ووســائل إيــصاهلا ومــا يتــصل هبــا مــن 
  .جلمهورلعامة ادولة معلومات هبذا الصدد  ٤٦ وقدمت. مواد
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  توصيات    
  :توصي اللجنة جملس األمن مبا يلي - ١٣٠

عنـد االسـتمرار يف     احلفاظ على الشفافية واالنفتاح كمبدأ أساسـي يـستند إليـه العمـل                
  .رصد تنفيذ القرار

  
 االستنتاجات والتوصيات  - تاسعا  

 تـدبريا هامـا ومناسـبا يف وقتـه يف     )٢٠٠٤( ١٥٤٠كان اعتمـاد جملـس األمـن للقـرار         - ١٣١
لدمار الشامل ووسـائل إيـصاهلا ومـا يتـصل          انتشار أسلحة ا  إطار اجلهود الدولية الرامية إىل منع       

ووسائل إيصاهلا ومـا يتـصل هبـا    أية رابطة بني أسلحة الدمار الشامل    إمكانية قيام   هبا من مواد و   
بيـد أن هـذه اجلهـود لـن      .من غري الدول، واإلرهابيني على وجه اخلـصوص   من مواد واجلهات    

 القــرار تنفيــذا كــامال وتعاونــت  تكــون فعالــة إال إذا نفــذت مجيــع الــدول الــشروط الــواردة يف 
إمكانـات أسـلحة دمـار    أو عـدم امتالكهـا      تعاونا وثيق فيمـا بينـها، بغـض النظـر عـن امتالكهـا               

جتد نفسها اليـوم يف سـباق مـع         العامل  وعلى اجلميع أن يدرك أن بلدان        . ووسائل إيصاهلا  شامل
  .الزمن يف هذا اجملال

 املتمثلـة يف رصـد تنفيـذ        لرئيـسية ء وظيفتـها ا   ألداعلى أحسن وجه    نفسها  بغية إعداد   و - ١٣٢
ــررت    ــد ق ــرار، فق ــة الق ــز اللجن ــا،      أتركي ــاح أمامه ــضيق املت ــزمين ال ــار ال ــشطتها، ضــمن اإلط ن

. )٢٠٠٤ (١٥٤٠الكتساب أكرب قدر ممكن من املعلومات بشأن الوضع احلايل لتنفيذ القـرار             
ية املقدمة من الـدول، والبيانـات       عمدت اللجنة إىل دراسة التقارير الوطنية واملعلومات اإلضاف       و

ــو  ــشريعية املت ــع  االت ــى مواق ــتفرة عل ــة    اإلنترن ــة للحكومــات والوكــاالت احلكومي ــة التابع  العام
  .واملنظمات الدولية

وبعــد عــامني مــن العمــل، متكنــت اللجنــة، مبــساعدة خربائهــا، مــن التوصــل إىل فهــم     - ١٣٣
لتحديات اليت تتطلـب املعاجلـة كـي        ، وللمشاكل وا  )٢٠٠٤ (١٥٤٠واضح حلالة تنفيذ القرار     

ويــشار علــى وجــه اخلــصوص إىل أن  .يتــسىن ضــمان تنفيــذ مجيــع الــدول للقــرار تنفيــذا كــامال 
الدراسة اليت أجرهتا اللجنة للمعلومات الواردة يف التقارير الوطنية قـد برهنـت علـى أن التـدابري             

إمنـا هـي    ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ القـرار    ايتناوهلـ التشريعية وغريها من التـدابري املتعلقـة باملـسائل الـيت            
كما بينت الدراسة أنـه إثـر    .تدابري سارية يف العديد من البلدان منذ وقت سابق العتماد القرار

ــسارية كــي تتمــشى       ــشريعات ال ــدول يف إعــادة النظــر يف الت اعتمــاد القــرار، شــرعت بعــض ال
يعات جديــدة تــسّد وااللتزامــات الــواردة يف القــرار، أو يف وضــع هياكــل وطنيــة لــصياغة تــشر  

  .القائمة يف هذا اجملالالثغرات 
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ويف الوقت نفسه، ال ميكن اعتبار الرد اإلجيايب الذي صدر عـن غالبيـة الـدول مرضـيا                   - ١٣٤
ــة مل تقــدم بعــد تقاريرهــا ا  ٦٢متامــا، حيــث أنــه باســتثناء   لوطنيــة، فــإن انعــدام املعلومــات  دول

للوفـاء بالتزامـات   ك جهودا كبرية يتعني القيام هبـا  أن هنارير يشري إىل  امن التق كثري  قلتها يف    أو
  .على حنو شامل) ٢٠٠٤ (١٥٤٠القرار مبوجب التنفيذ 
وقد أحاطـت اللجنـة علمـا بافتقـار بعـض الـدول إىل القـدرة والتمـاس بعـضها اآلخـر                       - ١٣٥

 ١٥٤٠ وضـــعت اللجنـــة اســـتراتيجية توعيـــة لتعزيـــز فهـــم القـــرار ،وهلـــذا الـــسبب .ملـــساعدةا
ليست سـوى   اخلطوات اليت اختذت يف هذا االجتاه       على أن   . نفيذه على حنو كامل   وت) ٢٠٠٤(

للمـساعدة ولإلسـهام   متماسـكة  حاجـة إىل وضـع اسـتراتيجية    ما زالت هنـاك     خطوات أولية، و  
  .يف حتقيق التنفيذ الكامل ألحكام القرار

مـسعى  مـن مجيـع الـدول إمنـا هـو           ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠وحيث أن التنفيذ الكامل للقرار       - ١٣٦
  :طويل األجل يتطلب رصدا مستمرا، فإن اللجنة توصي جملس األمن مبا يلي

  ملدة عامني إضافيني؛) ٢٠٠٤( ١٥٤٠القرار املنشأة عمال بلجنة المتديد والية   )أ(  
اإليعاز إىل اللجنة مبتابعة برنـامج عمـل يـشمل مجـع معلومـات عـن حالـة تنفيـذ              )ب(  

والتوعيـة واحلـوار واملـساعدة والتعـاون، ويتنـاول          ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠الدول جلميع جوانب القرار     
:  اليت تشمل ما يلي    ٣ من القرار والفقرة     ٢ و   ١بصفة خاصة مجيع اجلوانب الواردة يف الفقرتني        

الرقابـة  ‘ ٤’الرقابة على احلـدود وجهـود إنفـاذ القـوانني؛           ‘ ٣’احلماية املادية؛   ‘ ٢’املساءلة؛  ‘ ١’
لعابر، مبا يف ذلك الرقابة على توفري األموال وتقـدمي اخلـدمات            على الصادرات الوطنية والشحن ا    

 شـهرا، خالفـا     ١٢من قبيل متويل الصادرات وإعادة الشحن، على أن يغطي هـذا الربنـامج فتـرة                
 لفترة األشهر الثالثة اليت غطتها برامج عمل اللجنة يف املاضي؛

ذ علــى الــصعيد معلومــات إضــافية بــشأن التنفيــأن تقــدم تــشجيع الــدول علــى   )ج(  
، تأخــذ مــثال شــكل دليــل تفــصيلي أو خطــة عمــل لتنــاول  الــوطين، باعتبارهــا عمليــة متواصــلة

 التدابري املتبقية املقرر اختاذها لتنفيذ القرار، مع مراعاة التحليل الذي قدمته اللجنة؛

توســيع نطــاق أنــشطة التوعيــة اإلقليميــة منــها واإلقليميــة وتكثيفهــا علــى حنــو     )د(  
لتلــك توجيــه مــنظّم بنــاء علــى طلــب حمــدد مــن دولــة أو جمموعــة دول  ،دف تــوفريملمــوس هبــ

 ؛)٢٠٠٤ (١٥٤٠ القراراملنصوص عليها يف لدول فيما يتعلق بتنفيذ االلتزامات ا/الدولة

إىل اتبـاع   علـى الـسواء     ملساعدة والدول امللتمسة هلا     اليت تعرض ا  دعوة الدول     )هـ(  
ا يف ذلــك االســتفادة مــن عــروض املنظمــات الدوليــة،   هنــج اســتباقي علــى الــصعيد الثنــائي، مبــ  

 للمسامهة يف بناء القدرات؛



S/2006/257  
 

06-29298 37 
 

فرة يف قاعــدة اساســية املتــوألتــشجيع الــدول علــى االســتفادة مــن املعلومــات ا   )و(  
البيانات التشريعية اليت أنشأهتا اللجنـة، ومـن املـشورة التـشريعية املقدمـة مـن املنظمـات الدوليـة             

 ابري الوطنية املتعلقة بالتنفيذ؛عند سّن القوانني والتد

ــتمرار  )ز(   ــة    ،االسـ ــا بدراسـ ــد قيامهـ ــة  عنـ ــارير الوطنيـ ــستقبالالتقـ يف حتديـــد  ،مـ
عنـد   ،اليت ميكـن اسـتخدامها لتـوفري      ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠املمارسات الوطنية املتعلقة بتنفيذ القرار      

تـشريعية يف   اعدة ال املـس تلـتمس   للـدول الـيت      التوجيـه العـام واخلـاص جبوانـب معينـة         طلب ذلك   
، ال سيما فيما يتعلق باألحكام اليت يبدو من التقـارير املقدمـة مـن الـدول، أن دوال      تنفيذ القرار 

 كثرية ما زال يتعني عليها تنفيذها؛

إبالغ الدول اليت قدمت تقاريرها فعال إىل اللجنة باعتزام اللجنة االتـصال هبـا                )ح(  
لتقييم مدى تنفيذ الـدول للقـرار تنفيـذا كـامال           مرة أخرى بعد مضي فترة زمنية حتددها اللجنة         

  حبلول ذلك املوعد؛
تشجيع اللجنة على أن تواصل، عن طريق خربائهـا، االضـطالع بـدور مركـز                 )ط(  

تنــسيق للمعلومــات، الــذي يــشمل مجــع معلومــات مــستوفاة عــن مــسألة املــساعدة واالتــصال    
 معلومـات عـن عـروض وطلبـات     بالدول بصورة غري رمسية ملعرفـة مـا إذا كانـت مهتمـة بتلقـي            

 .املساعدة
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  األولق رفامل
  املعينون ملساعدة اللجنةرباء اخل    

  
  منذ  البلد  االسم

  ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٣  إريتريا  برهانيكون أندميياكيل
  ٢٠٠٥فرباير / شباط١٢  أملانيا  )أ(فولكر بيك

  ٢٠٠٥فرباير / شباط٦   األمريكيةالواليات املتحدة  )ب(ريتشارد كوبيت
  ٢٠٠٥يوليه / متوز٢٣  األرجنتني  غونترييو هاينيكن
  ٢٠٠٥فرباير / شباط٢٠  الربازيل   نيتو-روكي مونيتليوين
  ٢٠٠٥يوليه / متوز١٨  فرنسا  باتريس باالنك

  ٢٠٠٥مارس / آذار١٣  االحتاد الروسي  فيكتور سليبشنكو
  ٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٧  رومانيا  سوزيانو إيونيت

  
  .منسق  )أ(  

  .جهة اتصال للمساعدة  )ب(  
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  الثاين رفقامل
  قائمة الوثائق    

  
  الشبكي على اإلنترنتوقع املأو الوثيقة رقم   التاريخ  العنوان

 S/RES/1540 (2004) ٢٨/٤/٢٠٠٤  )٢٠٠٤ (١٥٤٠قرار جملس األمن 
http://disarmament2.un.org/committee1540/w ١٣/٨/٢٠٠٤  املبادئ التوجيهية لتسيري العمل

ork.html   

املبـــادئ التوجيهيـــة إلعـــداد التقـــارير الوطنيـــة  
  )٢٠٠٤ (١٥٤٠عمال بالقرار 

١٣/٨/٢٠٠٤ http://disarmament2.un.org/committee1540/n
aprepare.html  

http://disarmament2.un.org/committee1540/hi  ٢٦/٩/٢٠٠٤  املبادئ التوجيهية لتوظيف اخلرباء
ringexpert.html  

http://disarmament2.un.org/committee1540/p   برامج العمل
rogrammeofwork.html  

 S/2004/958 and Corr.1  ٨/١٢/٢٠٠٤  ٢٠٠٤تقرير الرئيس لعام 

 S/2005/799 ١٩/١٢/٢٠٠٥  ٢٠٠٥تقرير الرئيس لعام 

 ٢٥/٤/٢٠٠٥  اإلحاطات املقدمة من الرئيس جمللس األمن
٢٠/٧/٢٠٠٥  
٢٦/١٠/٢٠٠٥ 
٢١/٢/٢٠٠٥ 

http://disarmament2.un.org/committee1540/m
eeting.html  

 جملس األمن من  رئيسرسائل موجهة إىل
  األمني العام بشأن تعيني اخلرباء

٢١/١٢/٢٠٠٤ 
٦/٥/٢٠٠٥  

S/2004/985 

S/2005/299 

رئيس جملس األمن بشأن تعيني من مذكرات 
  الرئيس ونائب الرئيس

٣٠/٩/٢٠٠٤ 
٥/١/٢٠٠٥ 
٥/١/٢٠٠٦  

٣١/١/٢٠٠٦  

S/2004/770 

S/2005/3 

S/2006/7 

S/2006/66 

 ٢٥/٤/٢٠٠٥  رئيس جملس األمنمن بيانات 
٢٠/٧/٢٠٠٥ 

S/PRST/2005/16 

S/PRST/2005/34 

  

http://disarmament2.un.org/committee1540/work.html
http://disarmament2.un.org/committee1540/work.html
http://disarmament2.un.org/committee1540/naprepare.html
http://disarmament2.un.org/committee1540/naprepare.html
http://disarmament2.un.org/committee1540/hiringexpert.html
http://disarmament2.un.org/committee1540/hiringexpert.html
http://disarmament2.un.org/committee1540/programmeofwork.html
http://disarmament2.un.org/committee1540/programmeofwork.html
http://disarmament2.un.org/committee1540/meeting.html
http://disarmament2.un.org/committee1540/meeting.html
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 الثالثرفق امل
ومعلومـات إضـافية    ألعضاء يف األمم املتحدة الـيت قـدمت تقـارير وطنيـة        الدول ا     

  ٢٠٠٦أبريل /نيسان حىت
  

  الدول املقدمة    الدول املقدمة  

  *باكستان  ٢٦  *االحتاد الروسي  ١
  البحرين  ٢٧  أذربيجان  ٢
  *الربازيل  ٢٨  *األرجنتني  ٣
  *الربتغال  ٢٩  األردن  ٤
  بروين دار السالم  ٣٠  *أرمينيا  ٥
  *بلجيكا  ٣١  إسبانيا  ٦
  *بلغاريا  ٣٢  *أستراليا  ٧
  *بليز  ٣٣  استونيا  ٨
  *بنما  ٣٤  إسرائيل  ٩

  بنن  ٣٥  إكوادور  ١٠
  بوركينا فاسو  ٣٦  ألبانيا  ١١
  البوسنة واهلرسك  ٣٧  *أملانيا  ١٢
  *بولندا  ٣٨  اإلمارات العربية املتحدة  ١٣
  بوليفيا  ٣٩  *أندورا  ١٤
  بريو  ٤٠  *إندونيسيا  ١٥
  *بيالروس  ٤١  أنغوال  ١٦
  تايلند  ٤٢  *أوروغواي  ١٧
  تركمانستان  ٤٣  أوزبكستان  ١٨
  *تركيا  ٤٤  أوغندا  ١٩
  ترينيداد وتوباغو  ٤٥  *أوكرانيا  ٢٠
  تونس  ٤٦  )*مجهورية إسالمية(إيران   ٢١
  تونغا  ٤٧  *أيرلندا  ٢٢
  جامايكا  ٤٨  أيسلندا  ٢٣
  *اجلزائر  ٤٩  *إيطاليا  ٢٤
  هاماجزر الب  ٥٠  باراغواي  ٢٥

    
  الدول اليت قدمت تقريرا وطنيا ومعلومات إضافية  *  
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  الدول املقدمة     الدول املقدمة   

  غواتيماال  ٨٢  جزر مارشال  ٥١
  غيانا  ٨٣  *اجلماهريية العربية الليبية  ٥٢
  *فرنسا  ٨٤  *اجلمهورية التشيكية  ٥٣
  *الفلبني  ٨٥  مجهورية ترتانيا املتحدة  ٥٤
  *مجهورية فرتويال البوليفارية  ٨٦  *لعربية السوريةاجلمهورية ا  ٥٥
  *فنلندا  ٨٧  *مجهورية كوريا  ٥٦
  *فييت نام  ٨٨  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية  ٥٧
مجهوريــــــة مقـــــــدونيا اليوغوســـــــالفية    ٥٨

  *السابقة
  قربص  ٨٩

  *قطر  ٩٠  *مجهورية مولدوفا  ٥٩
  *قريغيزستان  ٩١  *جنوب أفريقيا  ٦٠
  *اخستانكاز  ٩٢  جورجيا  ٦١
  *كرواتيا  ٩٣  جيبويت  ٦٢
  كمبوديا  ٩٤  *الدامنرك  ٦٣
  *كندا  ٩٥  *رومانيا  ٦٤
  *كوبا  ٩٦  ساموا  ٦٥
  كوستاريكا  ٩٧  *سري النكا  ٦٦
  كولومبيا  ٩٨  السلفادور  ٦٧
  الكويت  ٩٩  *سلوفاكيا  ٦٨
  كرييباس  ١٠٠  *سلوفينيا  ٦٩
  كينيا  ١٠١  *سنغافورة  ٧٠
  *التفيا  ١٠٢  السنغال  ٧١
  لبنان  ١٠٣  *ويدالس  ٧٢
  *لكسمربغ  ١٠٤  سويسرا  ٧٣
  *ليتوانيا  ١٠٥  *شيلي  ٧٤
  *ليختنشتاين  ١٠٦  *صربيا واجلبل األسود  ٧٥
  *مالطة  ١٠٧  *الصني  ٧٦
  ماليزيا  ١٠٨  *طاجيكستان  ٧٧
  مصر  ١٠٩  *العراق  ٧٨
  *املغرب  ١١٠  عمان  ٧٩
  *املكسيك  ١١١  غانا  ٨٠
  اململكة العربية السعودية  ١١٢  غرينادا  ٨١
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  الدول املقدمة    الدول املقدمة  

ــى     ١١٣ ــا العظمـــ ــدة لربيطانيـــ ــة املتحـــ اململكـــ
  *الشمالية وأيرلندا

  *نيوزيلندا  ١٢٢

  *اهلند  ١٢٣  منغوليا  ١١٤
  *هنغاريا  ١٢٤  موناكو  ١١٥
  *هولندا  ١٢٥  *ميامنار  ١١٦
  *الواليات املتحدة األمريكية  ١٢٦  ناميبيا  ١١٧
  ناليابا  ١٢٧  *النرويج  ١١٨
  اليمن  ١٢٨  *النمسا  ١١٩
  *اليونان  ١٢٩  نيبال  ١٢٠
  )من غري الدول األعضاء(االحتاد األورويب     نيجرييا  ١٢١
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  الرابعاملرفق 
أبريـل  /نيـسان  حـىت    دول األعضاء يف األمم املتحدة الـيت مل تقـدم تقريـرا وطنيـا             ال    

٢٠٠٦  
  

   للتقارير الوطنيةالدول غري املقدمة    الدول غري املقدمة للتقارير الوطنية  

  سوازيلند  ٣٢  إثيوبيا  ١
  السودان  ٣٣  إريتريا  ٢
  سورينام  ٣٤  أفغانستان  ٣
  سرياليون  ٣٥  أنتيغوا وبربودا  ٤
  سيشيل  ٣٦  بابوا غينيا اجلديدة  ٥
  الصومال  ٣٧  باالو  ٦
  غابون  ٣٨  بربادوس  ٧
  غامبيا  ٣٩  بنغالديش  ٨
  غينيا  ٤٠  بوتان  ٩
   االستوائيةغينيا  ٤١  بوتسوانا  ١٠
   بيساو-غينيا   ٤٢  بوروندي  ١١
  فانواتو  ٤٣  تشاد  ١٢
  فيجي  ٤٤  توغـو  ١٣
  الكامريون  ٤٥  توفالو  ١٤
  كوت ديفوار  ٤٦   ليشيت–تيمور   ١٥
  الكونغو  ٤٧  جزر سليمان  ١٦
  ليـربيا  ٤٨  جزر القمر  ١٧
  ليسوتو  ٤٩  مجهورية أفريقيا الوسطى  ١٨
  مايل  ٥٠  اجلمهورية الدومينيكية  ١٩
  مدغشقر  ٥١  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية  ٢٠
  مالوي  ٥٢  مجهورية الكونغو الدميقراطية  ٢١
  ملديف  ٥٣  دومينيكا  ٢٢
  موريتانيا  ٥٤  الرأس األخضر  ٢٣
  موريشيوس  ٥٥  رواندا  ٢٤
  موزامبيق  ٥٦  زامبيا  ٢٥
  واليات ميكرونيزيا املوحدة  ٥٧  زمبابوي  ٢٦
  ورونا  ٥٨  سان تومي وبرنسييب  ٢٧
  النيجر  ٥٩  سان مارينو  ٢٨
  نيكاراغوا  ٦٠  سانت فنسنت وجزر غرينادين  ٢٩
  هاييت  ٦١  سانت كيتس ونيفس  ٣٠
  هندوراس  ٦٢  سانت لوسيا  ٣١
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  املرفق اخلامس ألف
  ٢لوطين مبوجب الفقرة الدول اليت تبلغ عن اإلطار القانوين ا    
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 من غري الدولهات اجل

ــصلة بأســلحة       ــشطة ذات ال ــر األن ــيت حتظ ــدول ال ــدد ال ع
 الدمار الشامل يف قوانينها الوطنية
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األسلحة النووية



S/2006/257  
 

06-29298 45 
 

  اخلامس باءاملرفق 
  ٢تدابري إنفاذ العقوبات مبوجب الفقرة يت تبلغ عن الدول ال    
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  السادساملرفق 
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  من القرار) ب( و) أ (٣ابري اإلنفاذ مبوجب الفقرتني الدول اليت أبلغت عن اإلطار القانوين الوطين وتد
 األسلحة البيولوجية وما يتصل هبا من مواد

  تدابري لإلبالغ عن اإلنتاج
      

  تدابري لإلبالغ عن االستعمال
  
  

  تدابري لإلبالغ عن التخزين
  
  

  تدابري لإلبالغ عن النقل
  
  

  تدابري لتأمني اإلنتاج
  
  

  تدابري لتأمني االستعمال
  
  
  ابري لتأمني التخزينتد
      

  تدابري لتأمني النقل
      

عمليـات  /املـواد /أنظمة احلماية املادية للمرافـق    
    النقل

األشـخاص  /تسجيل املرافـق  /إصدار التراخيص 
        املتعاملني مع املواد البيولوجية
  التحقق من موثوقية املوظفني

  
ــن    ــن أمـ ــالغ عـ ــدابري لإلبـ ــة  /تـ ــة املاديـ احلمايـ

        لوسائل اإليصال
  مة العمل يف جمال اهلندسة الوراثيةأنظ
    

األنظمة األخـرى املتعلقـة بـسالمة       /التشريعات
 وأمن املواد البيولوجية

اإلطار القانوين عدد الدول
تدابري اإلنفاذ
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  السابعاملرفق 
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 من القرار) ب( و) أ (٣الدول اليت أبلغت عن اإلطار القانوين الوطين وتدابري اإلنفاذ مبوجب الفقرة 

  وما يتصل هبا من موادكيميائيةاألسلحة ال
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اســتخدام املــواد /كيانــات/إصــدار التــراخيص ملنــشآت

      الكيميائية
  التحقق من موثوقية املوظفني

    
ــائل  /تـــدابري لإلبـــالغ عـــن أمـــن  احلمايـــة املاديـــة لوسـ

  اإليصال
  

السلطة الوطنيـة املـسؤولة عـن اتفاقيـة حظـر األسـلحة             
    الكيميائية

ــة عــن املــواد  إبــالغ منظمــة حظــر األســلحة الكيم  يائي
      ٣ و ٢ و ١الكيميائية الواردة يف اجلداول 

اإلبـــالغ عـــن األســـلحة الكيميائيـــة القدميـــة وتأمينـــها 
      محايتها ماديا أو

 األنظمة األخرى ملراقبة املواد الكيميائية/التشريعات

اإلطار القانوين عدد الدول
تدابري اإلنفاذ
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  من القرار) ب( و) أ (٣وتدابري اإلنفاذ مبوجب الفقرتني الوطينالدول اليت أبلغت عن اإلطار القانوين
  وما يتصل هبا من موادالنوويةاألسلحة 

  تدابري لإلبالغ عن اإلنتاج
    

  تدابري لإلبالغ عن االستعمال
    

  تدابري لإلبالغ عن التخزين
    

    تدابري لإلبالغ عن النقل
  

  تدابري لتأمني اإلنتاج
  

  تدابري لتأمني االستعمال
  

    تدابري لتأمني التخزين
  

        تدابري لتأمني النقل
      عمليات النقل/املواد/أنظمة احلماية املادية للمرافق

ــة إصــدار ــراخيص املنــشآت النووي ــة / ت ــات النووي /الكيان
      املواد النوويةعمال است

      التحقق من موثوقية املوظفني
يصالإلاحلماية املادية لوسائل ا/تدابري لإلبالغ عن األمن       
      السلطة الوطنية املنظمة
ــضمانات  ــات الـ ــةاتفاقـ ــة الذريـ ــة للطاقـ ــة الدوليـ  الوكالـ

    )الوكالة(
مدونـــة قواعـــد الـــسلوك للوكالـــة بـــشأن أمـــن وســـالمة

    املصادر املشعة
 الوكالة عن االجتـار غـري املـشروع بـاملوادبياناتقاعدة  

    عةالنووية وغريها من املصادر املش
  ة بالوكالةاالتفاقات األخرى املتعلق

    
ــاملواد/التـــشريعات ــة بـ ــة األخـــرى ذات العالقـ ــة الوطنيـ األنظمـ

 النووية، مبا يف ذلك اتفاقية احلماية املادية للمواد النووية

اإلطار القانوين
تدابري اإلنفاذ

 عدد الدول
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    مراقبة االسترياد
 التطبيق خارج نطاق الوالية الوطنيةإمكانية 

   من القرار)د( و) ج (٣الدول اليت أبلغت عن اإلطار القانوين الوطين وتدابري اإلنفاذ مبوجب الفقرتني 
 مراقبة احلدود والصادرات

اإلطار القانوين عدد الدول
تدابري اإلنفاذ
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  العاشراملرفق 
  ٢٠٠٦أبريل /قائمة بأنشطة التوعية حىت نيسان    
اؤها احللقات الدراسية وحلقات العمل واملؤمترات اليت شارك فيها رئيس اللجنـة وأعـض               

  )٢٠٠٤ (١٥٤٠  وخرباؤها لإلعالم عن القرار
  

  املشاركون  املكان  التاريخ  مةاجلهة املنظ  االسم
عدم االنتشار ومكافحة اإلرهـاب     

قــرار جملــس : علــى مــستوى العــامل
  )٢٠٠٤ (١٥٤٠األمن 

املعهد امللكي للشؤون الدوليـة     
  ومعهد كلينغيندال

موتـــوك، رئـــيس . الـــسفري م  لندن ١٢/١٠/٢٠٠٤-١١
  اللجنة

مــؤمتر الــضمانات النوويــة واألمــن 
  دي النووي يف آسيا واحمليط اهلا

موتـــوك، رئـــيس . الـــسفري م )أستراليا(سيدين  ٩/١٠/٢٠٠٤-٨  وزارة اخلارجية األسترالية
  اللجنة

حلقة العمل الدولية املعنية بـالقرار      
ومــا يتعلــق منــه ) ٢٠٠٤( ١٥٤٠

  باألسلحة البيولوجية

ــة   جامعــــــة دي بــــــول، كليــــ
  احلقوق

موتـــوك، رئـــيس . الـــسفري م  جنيف ٣/١٢/٢٠٠٤
  اللجنة

 املعـــين بـــاألمن  نتربـــولإلمـــؤمتر ا
  البيولوجي

ــة للـــــشرطة    املنظمـــــة الدوليـــ
  )اإلنتربول(اجلنائية 

موتـــوك، رئـــيس . الـــسفري م  )فرنسا(ليون  ٢/٠٣/٢٠٠٥-١
  اللجنة

دور جديــد ”حلقــة العمــل بــشأن 
: ألمم املتحـدة لالتابع  جمللس األمن   

ــدمار    ــلحة الــ ــشار أســ ــرمي انتــ جتــ
  “الشامل

رلينغتــــــــــــــــــون أ ١٥/٠٣/٢٠٠٥  معهد إدارة املواد النووية
ــات ( الواليــــــــــــــ

 املتحــــــــــــــــــــــدة
  )األمريكية

موتـــوك، رئـــيس . الـــسفري م
  اللجنة

يف والتعـاون   منتدى منظمة األمـن     
  أوروبا املعين بالتعاون األمين

ــاونمنظمــــة األمــــن  يف  والتعــ
  أوروبا

  سلبشينكو، خبري. ف  فيينا ١٥/٠٧/٢٠٠٥

ــرئيس   ــدمها الـ ــة قـ ــؤمتر إحاطـ للمـ
  العاملي الثاين لرؤساء الربملانات

مقــــــــر األمــــــــم   ٨/٠٩/٢٠٠٥   الدويلالحتاد الربملاينا
  املتحدة

موتـــوك، رئـــيس . الـــسفري م
  اللجنة

ــة    ــسابع ملراقبــ ــدويل الــ ــؤمتر الــ املــ
  الصادرات

حكومتـــا الـــسويد والواليـــات 
   األمريكيةاملتحدة

  كوبيت، خبري. ر  ستوكهومل ٢٢/٠٩/٢٠٠٥-٢٠

  احملرز التقدم: حلقة دراسة إقليمية  
ألمـــــن يف تنفيـــــذ قـــــرار جملـــــس ا

٢٠٠٤ (١٥٤٠(  

ــتني واململكــة   ــا األرجن حكومت
  املتحدة

ــب  . ت. م  بوينس أيريس ٢٨/٠٩/٢٠٠٥-٢٦ ــانغ، نائـــــ تاغيـــــ
ــرئيس،  مارتينيــــك، . جو الــ

. فوعــــــــــضو اللجنــــــــــة، 
. إ و سليبـــــــشينكو، خـــــــبري

  سوزيانو، خبري
ولــوجي يالرهــان العــاملي لألمــن الب 

  والصحة
املعهــــد الــــدويل للقــــانون يف   
 أوغنــــــدا واالحتــــــاد الــــــدويل
  للقانون واألمن االستراتيجي

  أندمييكايل، خبري. ب  كامباال١/١٠/٢٠٠٥-٢٨/٠٩
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  املشاركون  املكان  التاريخ  مةاجلهة املنظ  االسم
ــرئيس   ــة قـــدمها الـ ــة جملإحاطـ موعـ

أمريكـــــا الالتينيـــــة والبحـــــر دول 
  الكارييب 

ــة    ــا الالتينيـــ ــة أمريكـــ جمموعـــ
  والبحر الكارييب

مقــــــــر األمــــــــم   ٦/١٠/٢٠٠٥
  املتحدة

موتـــوك، رئـــيس . الـــسفري م
  خرباء ؛اللجنة

إجيــــاد : ٢٠١٠ام  عــــإىلالتطلــــع 
  قاسم مشترك

  بيك، خبري. ف  نيويورك ١٠/١٠/٢٠٠٥  األكادميية الدولية للسالم

ــى    ــة علـــ ــة للرقابـــ ــر فعالـــ عناصـــ
الـــصادرات يف اقتـــصادات رابطـــة 
التعاون االقتصادي آلسـيا واحملـيط      

  اهلادئ

حكومتـــا الواليـــات املتحـــدة   
  نام وفييت

هونولولــــــــــــــــــو  ٣/١١/٢٠٠٥-١
ــات ( الواليــــــــــــــ

 املتحــــــــــــــــــــــدة
  )ةاألمريكي

  سوزيانو، خبري. إ

املـؤمتر الـدويل الثـامن عـشر بـشأن      
  ضوابط التجارة العاملية

هيئة املـؤمترات العامليـة لقطـاع       
  األعمال

  كوبيت، خبري. ر  لندن ٤/١١/٢٠٠٥-٢

لتطبيـــق  علـــى ا مـــساعدة الـــدول  
لقـرار  لالقانونية  للمتطلبات  الفعال  
٢٠٠٤ (١٥٤٠(  

االحتاد الدويل للقانون واألمـن     
  جياالستراتي

موتـــوك، رئـــيس . الـــسفري م  نيويورك ١٥/١١/٢٠٠٥
  اللجنة
  بيك، خبري. ف

لمجموعـة  لإحاطة قـدمها الـرئيس      
  اإلقليمية اآلسيوية

مقــــــــر األمــــــــم   ٢٢/١١/٢٠٠٥  اجملموعة اإلقليمية اآلسيوية
  املتحدة

موتـــوك، رئـــيس . الـــسفري م
  خرباء، اللجنة

املــؤمتر املــشترك الرابــع بــني األمــم  
ــة  ــا بــشأن املتحــدة ومجهوري كوري

نـــزع الـــسالح واملـــسائل املتعلقـــة  
  بعدم االنتشار

حكومـــــة مجهوريـــــة كوريـــــا 
ــدة ومكتــــــب  األمــــــم املتحــــ
إلدارة شــؤون التــابع اإلقليمــي 

  نزع السالح يف آسيا

مجهوريـة  (بوسان   ٣/١٢/٢٠٠٥-١
  )كوريا

 ، خبرينيتو - مونتيليوين. ر

ــاحل ــة الدراسـ ــشأن يلقـ ــة بـ ة الدوليـ
رقابـة علـى   االجتـاه األخـري ملعيـار ال   

الصادرات وأثـره علـى الـشركات       
  الكورية

 ، خبرينيتو - مونتيليوين. ر  سيول ٥/١٢/٢٠٠٥  حكومة مجهورية كوريا

 بعـد   مـاذا : عدم االنتـشار النـووي    
  استعراض معاهدة عدم االنتشار

اململكــة (ســتينينغ  ١٦/٢٠٠٥-١٢  مؤمتر ويلتون بارك
  )املتحدة

  سلبشينكو، خبري. ف

لثاين ملنـع اإلرهـاب     املؤمتر الدويل ا  
  البيولوجي

مـن  ألاالحتاد الدويل للقانون وا   
االســــــــــتراتيجي ومركــــــــــز  
بوخاريــــــــــست اإلقليمــــــــــي 

  لإلرهاب البيولوجي

  سوزيانو، خبري. إ  بوخاريست ١٦/١٢/٢٠٠٥-١٤
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  املشاركون  املكان  التاريخ  مةاجلهة املنظ  االسم
اجتمـــــاع مـــــع أمانـــــة اجلماعـــــة  

  الكاريبية
أمانــــــة اجلماعــــــة الكاريبيــــــة 

التابعـــــة واملديريـــــة التنفيذيـــــة 
  رهابمكافحة اإلللجنة 

ــاون ١٧/٠٢/٢٠٠٦-١٦  جورجتـــــــــــ
  )غيانا(

 ، خبرينيتو - مونتيليوين. ر

لمجموعـة  لإحاطة قـدمها الـرئيس      
  اإلقليمية األفريقية

مقــــــــر األمــــــــم   ٢٢/٠٣/٢٠٠٦  اجملموعة اإلقليمية األفريقية
  املتحدة

بوريــان، رئــيس . الــسفري ب
  خرباء ؛اللجنة

  


