
 

17-20910 (A) 

 

 ت املوافقة عليهااليت مت ١٥٤٠ القرار لجنةل اجلديد صفوفةامل  
 املعلومات وتكملها األول، املقام يف الوطنية التقارير من املصــفوفات يف الواردة املعلومات ُتســتقى 

 حتت املصــــــــــــــفوفات وتُعد الدولية. احلكومية للمنظمات تُتاح اليت املعلومات ذلك يف مبا الرمسية، احلكومية
 .١٥٤٠ القرار جلنة إشراف

 ولتمكني التقنية املســـاعدة لتيســـري مرجعية كأداة  املصـــفوفات اســـتخدام ١٥٤٠ القرار جلنة وتعتزم 
 .١٥٤٠ األمن جملس لقرار منها كل  تنفيذ بشأن الدول مع حوارها تعزيز مواصلة من اللجنة

 هي بل االنتشــــار، عدم جمال يف ابلتزاماهتا الدول وفاء مدى لقياس أدوات املصــــفوفات وليســــت 
 )٢٠٠٨( ١٨١٠ و )٢٠٠٦( ١٦٧٣ و )٢٠٠٤( ١٥٤٠ األمن جملس قرارات تنفيذ لتيســــــــــــــري أدوات

 أي أو األمن جملس يف اللجنة، خارج جتري مناقشــــات أي فحوى عن تعّرب  ال وهي .)٢٠١١( ١٩٧٧ و
 أخرى، التزامات أبي أو االنتشـــــــار عدم جمال يف ابلتزاماهتا ما دولة وفاء خبصـــــــوص له، التابعة اهليئات من

 ألغراض الطوعية االلتزامات عن املعلومات وُتدرج املناقشــــــــــــــات. هبذه مســــــــــــــاس أي على تنطوي ال كما
 تاله عّما أو ١٥٤٠ القرار عن �شـــئا قانونيا التزاما األحوال من حال أبي تشـــكل ال وهي فقط، اإلبالغ

 قرارات. من
 ١٥٤٠ القرار مبوجب االمتثال لدرجة مؤشرات وليست ،وقائعية مؤشرات إال املصفوفة قيود وما 
 على هذا النحو:و الالحقة. والقرارات )٢٠٠٤(
 قــد معينــة دولــة أن تعترب ١٥٤٠ القرار جلنــة أن فقط بيــا�ت حقــل أي يف “X” عالمــة تعين 

 تنفيذي ســـــــــلوك أو املنطبق القانوين األســـــــــاس إىل حمددة إشـــــــــارات قدمت و/أو املطلوبة اخلطوات اختذت
 وفــت الــدولــة أن ابلضــــــــــــــرورة بيــا�ت حقــل أي أمــام “X” عالمــة تعين وال اخلطوات. هــذه على كــدليــل
 املذكور. البيا�ت حقل خيص فيما ١٥٤٠ القرار مبوجب اابلتزاماهت ابلكامل

 أخرى تدابري أو التشريعية التدابري إىل اإلشارات أن فيعين ،بيا�ت حقل أي يف “؟” إدخال أما 
 كاملة.  غري أ�ا أو مباشرة صلة ذات تكون ال قد
 الدولة تلك على ينطبق ال احلقل أن البيا�ت حقول من حقل أي يف “ينطبق ال” عبارة وتعين 

 الصلة. ذات املرافق أو املواد متتلك ال أب�ا قانو� ملزمة صكوك خالل من حددت قد الدول تكون عندما
 أمام “؟” أو “X” عالمة إلدخال متاحة كافية  معلومات توجد ال أنه فارغ بيا�ت حقل ويعين 

 حمدد. بيا�ت حقل
 اسم الدولة الدولة

  اتريخ التقرير
  تواريخ التقارير اإلضافية:

  اتريخ آخر تنقيح:
 

 

 

https://undocs.org/ar/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ar/S/RES/1673(2006)
https://undocs.org/ar/S/RES/1810(2008)
https://undocs.org/ar/S/RES/1977(2011)
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 (ج) و (ب) و (أ) ٨ و ٥ الفقرات يف الصـــــــلة ذات واملســـــــائل املنطوق، من ١ فقرةال - أوال 

 املنطوق من ١٠ و
  

 يف املشاركةو  املنظمات، يف العضويةو  قانو�، امللزمة الصكوك إىل االنضمام
 أصدرت. اليت والبيا�ت الرتتيبات،

 وإيداع (التوقيع الصلة ذات املعلومات
 ذلك) إىل وما والتصديق االنضمام صك

 رقم إىل املعلومـــــــات (تشــــــــــــــري مالحظـــــــات
 الوطين للتقرير اإلنكليزي النص يف الصــــــفحة

 رمسي) شبكي موقع إىل أو
   النووية األسلحة انتشار عدم معاهدة - ١    
    النووية األسلحة من اخلالية املناطق(بروتوكوالت)/ بروتوكول - ٢
   النووي اإلرهاب أعمال لقمع الدولية االتفاقية - ٣
   النووية للمواد املادية احلماية اتفاقية - ٤
   ٢٠٠٥ لعام النووية للمواد املادية ايةاحلم اتفاقية تعديل - ٥
   النفاذ) حيز تدخل (مل النووية للتجارب الشامل احلظر معاهدة - ٦
   الكيميائية األسلحة اتفاقية - ٧
   البيولوجية األسلحة اتفاقية - ٨
   ١٩٢٥ لعام جنيف بروتوكول - ٩

    ١٩٩٧ لعام ابلقنابل اإلرهابية اهلجمات لقمع الدولية االتفاقية - ١٠
   ١٩٩٩ لعام اإلرهاب متويل لقمع الدولية االتفاقية - ١١
 املشروعة غري األعمال قمع ابتفاقية امللحق ٢٠٠٥ عام بروتوكول - ١٢

    البحرية املالحة سالمة ضد املوجهة
 ضــــد املوّجهة األعمال قمع ابتفاقية امللحق ٢٠٠٥ عام بروتوكول - ١٣

    القاري اجلرف على املوجودة الثابتة املنصات سالمة
 الدويل املدين ابلطريان املتعلقة املشــــــــــروعة غري األفعال قمع اتفاقية - ١٤
    ٢٠١٠ لعام
    صلة وذات قانو� ملزمة أخرى إقليمية صكوك - ١٥
   الذرية للطاقة الدولية الوكالة - ١٦
 مباشرة صلة ذات ترتيبات - ١٧
 الــدمــار أبســــــــــــــلحــة الــدول غري من اجلهــات تزويــد عــدم عن بيــان - ١٨

 مواد من هبا يتصل وما الشامل
   صلة ذات إقليمية دون أو إقليمية أو دولية منظمات يف العضوية - ١٩
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 البيولوجية واألسلحة الكيميائية، واألسلحة النووية، األسلحة - املنطوق من ٢ الفقرة - اثنيا 
 

 الــــذي وطينال تشــــــــــــــريعال
 أو األشخاص على حيظر

 أبحــــد القيـــــام الكيـــــا�ت
 وإنفاذه التالية األنشطة

 املدنية/اجلنائية العقوابت و اإلنفاذ  الوطين القانوين اإلطار

 مالحظات

X/؟   X/؟   

 األسلحة
 النووية

 األســـــــلحة
 الكيميائية

 األســــلحة
  البيولوجية

 املصـــــــــــــــــدر الوثيقــــة
ـــــــذ لــقـــــــانــون  الــتــنــفــي

  الوطين
 األســــــلحة

 النووية
 األســـــلحة
 الكيميائية

 األســـــلحة
 املصدر الوثيقة  البيولوجية

          الصنع - ١          
          االحتياز - ٢
          االمتالك - ٣
          التطوير - ٤
          النقل - ٥
          التحويل - ٦
          االستعمال - ٧
 الــــــــقــــــــيــــــــام حمــــــــاولــــــــة - ٨

          أعاله املذكورة ابألنشطة
 يف الضــــــــــــــــــــــلـــــــــوع - ٩

 أعاله املذكورة األنشـــــــــطة
          كشريك

 يف املســــــــــــــاعدة - ١٠
          أعاله املذكورة األنشطة

 األنشـــــطة متويل - ١١
          أعاله املذكورة

ـــــــــــــــام - ١٢ ـــــــــــــــقـــــــــــــــي  ال
 أعاله املذكورة ابألنشـــــطة

 بوســــــــــــــائل يتصــــــــــــــل فيما
          )١(اإليصال

 
 واملصـــممة البيولوجية أو الكيميائية أو النووية األســـلحة إيصـــال على القادرة املأهولة غري األخرى واملنظومات والصـــواريخ القذائف تعين اإليصـــال: وســـائل )١( 

 .االستعمال هلذا خصيصا
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 والبيولوجية والكيميائية النووية األســـــــــلحة حصـــــــــر - املنطوق من (ب) و (أ) ٣ الفقرة - اثلثا 
 )٢(الصلة ذات املواد ذلك يف مبا هلا، املادية احلماية وتوفري وأتمينها

 
 ضـــوابط وضـــع أجل من تدابري
 انتشـــــــــــــــار منع إىل ترمي حمليــة

 الكيميائية أو النووية األســــلحة
 إيصاهلا؛ ووسائل البيولوجية أو

 بذلك يتصل ما على وضوابط
 مواد من

 املدنية/اجلنائية العقوابتو  اإلنفاذ  الوطين التنظيمي و/أو القانوين اإلطار

 مالحظات

X/؟   X/؟   

 األســلحة
 النووية

 األســـــلحة
 الكيميائية

 األســــــــــــلحة
  املصدر الوثيقة  *البيولوجية

 األسلحة
 النووية

 األســــــلحة
 الكيميائية

 األســـــــلحة
 املصدر الوثيقة  البيولوجية

          اإلنتاج حصر تدابري - ١          
          االستعمال حصر تدابري - ٢
          التخزين حصر تدابري - ٣
          النقل حصر تدابري - ٤
          اإلنتاج أتمني تدابري - ٥
          االستعمال أتمني تدابري - ٦
          التخزين أتمني تدابري - ٧
          النقل أتمني تدابري - ٨
          املادية احلماية تدابري - ٩

          املوظفني موثوقية - ١٠
 الوطنية، الرقابة قوائم يف املدرجة أو الصـــــلة، ذات األطراف املتعددة والرتتيبات ابملعاهدات املشـــــمولة والتكنولوجيا واملعدات املواد تعين الصـــــلة: ذات املواد )٢( 

 .إيصاهلا ووسائل والبيولوجية والكيميائية النووية األسلحة استعمال أو إنتاج أو تطوير أو تصميم أجل من استعماهلا ميكن اليت
 (وهو البيولوجية األسلحة اتفاقية تنفيذ دعم وحدة إىل املقّدم الثقة بناء تدابري عن الدولة تقرير يف أيضا موجودة الفرع هذا يف املطلوبة املعلومات تكون قد * 

ـــــــاح ـــــــت على مت ـــــــايل العنوان على اإلنرتن  http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/4FA4DA37A55C7966C1257578005 :الت
5D9E8?OpenDocument.( 

  

http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/4FA4DA37A55C7966C1257578005%205D9E8?OpenDocument
http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/4FA4DA37A55C7966C1257578005%205D9E8?OpenDocument
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 مواد من هبا يتصـــــــل وما النووية األســـــــلحة حصـــــــر - املنطوق من (ب) و (أ) ٣ الفقرة - رابعا 
 حتديدا) النووية األسلحة خيصّ  (ما هلا املادية احلماية وتوفري وأتمينها

 
 على وضوابط ؛إيصاهلا ووسائل النووية األسلحة انتشار منع إىل ترمي حملية ضوابط وضع أجل من تدابري

 مالحظات املصدر الوثيقة مواد من بذلك يتصل ما
   وطنية تنظيمية سلطة - ١   
   النووية املواد استعمال النووية/ الكيا�ت املنشآت/ تراخيصإصدار  -٢
   الذرية للطاقة الدولية الوكالة ضما�ت اتفاقات - ٣
   وأمنها املشعة املصادر أبمان املتعلقة السلوك لقواعد الذرية للطاقة الدولية الوكالة مدونة - ٤
 أبمان املتعلقة السلوك قواعد ملدونة املكّملة وتصديرها املشعة املصادر ابسترياد املتعلقة اإلرشادات - ٥

   وأمنها املشعة املصادر
   املشروع غري واالجتار احلاداثت بشأن الذرية للطاقة الدولية كالةالو  بيا�ت قاعدة - ٦
   املادية ابحلماية اخلاصة الدولية االستشارية اخلدمة/النووي األمن لدعم املتكاملة اخلطة - ٧
   INFCIRC/225/Rev.5 الوثيقة يف الواردة املادية احلماية بشأن التوصيات تطبيق - ٨
   الذرية للطاقة الدولية ابلوكالة متصلة أخرى اتفاقات - ٩

   النووية للمواد املادية احلماية اتفاقية ذلك يف مبا النووية، ابملواد تتعلق وطنية تنظيمية قواعدو  تشريعات - ١٠
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 مواد من هبا يتصـــل وما الكيميائية األســـلحة حصـــر - املنطوق من (ب) و (أ) ٣ الفقرة - خامسا 
 حتديدا) الكيميائية األسلحة خيصّ  (ما هلا املادية احلماية وتوفري وأتمينها

 
 ضــوابطو  إيصــاهلا، ووســائل الكيميائية األســلحة انتشــار منع إىل ترمي حملية ضــوابط وضــع لأج من تدابري
 مالحظات املصدر الوثيقة مواد من بذلك يتصل ما على

   الكيميائية األسلحة ابتفاقية خمتصة وطنية سلطة - ١   
 املواد مع املنشـــآت/املرافق/األشـــخاص/الكيا�ت/االســـتعمال/التعامل الرتاخيص/تســـجيل إصـــدار - ٢

   الصلة ذات
   عنها املتخلى أو القدمية الكيميائية األسلحة - ٣
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 مواد من هبا يتصـــل وما البيولوجية األســـلحة حصـــر - املنطوق من (ب) و (أ) ٣ الفقرة - سادسا 
 حتديدا) البيولوجية األسلحة خيصّ  (ما هلا املادية احلماية وتوفري وأتمينها

 ضــوابطو  إيصــاهلا، ووســائل الكيميائية األســلحة انتشــار منع إىل ترمي حملية ضــوابط وضــع لأج من تدابري
 مالحظات املصدر الوثيقة مواد من بذلك يتصل ما على

   املواد مع املنشآت/املرافق/األشخاص/الكيا�ت/االستعمال/التعامل الرتاخيص/تسجيل منح - ١   

 
  



8/9 

 17-20910 (A) 
 

 - املنطوق من ٦ ةالفقر  يف الصــــــــــلة ذات واملســـــــــــائل املنطوق، من (د) و (ج) ٣ الفقرة - سابعا 
 الصلة ذات املواد ذلك يف مبا والبيولوجية، والكيميائية النووية ابألسلحة املتعلقة الضوابط

 وضـــــــــــوابط حدودية ضـــــــــــوابط
 ملنع العابر والنقل للتصــــــــــــــدير
 النووية األســــــــــــــلحة انتشـــــــــــــــار

ـــــــة ـــــــائــي ـــــــة والــكــيــمــي  والــبــيــولــوجــي
 ذلك يف مبا إيصـــــاهلا ووســـــائل

 مواد من هبا يتصل ما

 املدنية/اجلنائية العقوابتو  اإلنفاذ  الوطين القانوين اإلطار

 مالحظات

X/؟   X/؟   

 األســـــلحة
 النووية

 األســـــــلحة
 الكيميائية

 األســـــــــــلحة
  املصدر الوثيقة  *البيولوجية

 األســـــلحة
 النووية

 األســـــلحة
 الكيميائية

 األســـــلحة
 املصدر الوثيقة  البيولوجية

 للكشف احلدود مراقبة - ١          
 املشــــــــــــــروع غري االجتـــــــار عن

    وحماربته ومنعه وردعه

 

   

 

 
 للكشف القانون إنفاذ – ٢

 املشــــــــــــــروع غري االجتـــــــار عن
          وحماربته ومنعه وردعه

 املتعلقة الكشـــــف تدابري -٣
          احلدود راقبةمب
          السمسرة مراقبة - ٤
 ملراقبة قائمة تشـــريعات - ٥

          الصادرات
 املــــتــــعــــلــــقـــــــة األحــــكـــــــام - ٦

 واهليئــــة الرتاخيص إبصـــــــــــــــــدار
          الرتاخيص إبصدار املعنية

ـــــــة قــوائــم - ٧ ــب ــلــمــواد املــراق  ل
          والتكنولوجيا واملعدات

 نــــــــقــــــــل عــــــــمــــــــلــــــــيــــــــات - ٨
          املادية غري التكنولوجيات

          اإليصال وسائل إدراج - ٩
          النهائي املستعمل مراقبة - ١٠
          جامع بند - ١١
          العابر املرور مراقبة - ١٢
          الشحن إعادة مراقبة - ١٣
          التصدير إعادة مراقبة - ١٤
ـــــــــة - ١٥ ـــــــــب ـــــــــل مـــــــــراق  متـــــــــوي

 إعــادة الصـــــــــــــــادرات/عمليــات
 يف تســـــــــاهم قد اليت الشـــــــــحن
          االنتشار

ـــــــة - ١٦  اخلـــــــدمـــــــات مـــــراقـــــب
 ابلصـــــــادرات/عمليات املتعلقة
 تســاهم قد اليت الشــحن إعادة

          النقل ذلك يف مبا االنتشار يف
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 واجلمهور الصــــــــــناعة دوائر مع والعمل املســــــــــاعدة – املنطوق من (د) ٨ و ٧ اتنالفقر  - اثمنا 
 أخرى ومعلومات ،وإعالمهم

 
  
  املعروضة املساعدة - ١  
  فقط) املساعدة (ملقدمي ملساعدةاب يتعلق فيما تصالاال نقطة - ٢
  املطلوبة املساعدة - ٣
  وإعالمها الصناعة دوائر مع للعمل املتخذة اإلجراءات - ٤
  اإلجراءات املتخذة للعمل مع اجلمهور وإعالمه - ٥
   تصالاال نقطة - ٦
  للتنفيذ الطوعية الوطنية العمل خطة - ٧
   الدول إىل ١٥٤٠ القرار جلنة ز�رات - ٨
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