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الواليـات املتحـدة    أملانيا وفرنسا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية و               
  مشروع قرار: األمريكية
  إن جملس األمن،   
، والقـرار   )٢٠٠٦ (١٦٩٦قراراته الـسابقة ذات الـصلة، مبـا فيهـا القـرار              إذ يشري إىل    
ــرار )٢٠٠٦ (١٧٣٧ ــرار )٢٠٠٧ (١٧٤٧، والقـ ــرار )٢٠٠٨ (١٨٠٣، والقـ  ١٨٣٥، والقـ

، وكذلك البيان الصادر عـن      )٢٠١٠ (١٩٢٩، والقرار   )٢٠٠٩ (١٨٨٧، والقرار   )٢٠٠٨(
  وإذ يؤكد أحكامها جمددا، ) S/PRST/2006/15 (٢٠٠٦مارس / آذار٢٩رئيسه يف 
 ١٩٢٩ مـــن القـــرار ٢٩فريـــق اخلـــرباء املنـــشأ عمــال بأحكـــام الفقـــرة   وإذ يــشري إىل   

  لجنة، إلجناز املهام املنصوص عليها يف تلك الفقرة، والعامل بتوجيه من ال) ٢٠١٠(
 الصادر عن فريـق اخلـرباء       ٢٠١١فرباير  / شباط ٩التقرير املؤقت املؤرخ     وإذ يشري إىل    

ــرة      ــام عمــال بأحكــام الفق ــه األمــني الع ــذي عين ــرار  ٢٩ال ــن الق ــر ) ٢٠١٠ (١٩٢٩ م والتقري
  ، ٢٠١١مايو / أيار٧النهائي الصادر عن الفريق يف 

املعايري املنهجية املتعلقة بتقارير آليات رصـد اجلـزاءات املنـصوص عليهـا              يشري إىل وإذ    
الفريــق العامــل غــري الرمســي التــابع جمللــس األمــن واملعــين باملــسائل العامــة املتعلقــة          يف تقريــر 
  ، )S/2006/997(باجلزاءات 

ــة إعــداد تقييمــات وحتلــيالت وتوصــيات موثوقــ   ، وإذ يالحــظ   ة يف هــذا الــصدد، أمهي
  وواقعية ومستقلة، وفقا لوالية فريق اخلرباء، 

أن انتشار أسـلحة الـدمار الـشامل ووسـائل إيـصاهلا، مـا زال يـشكل هتديـدا                وإذ يقرر   
  للسالم واألمن الدوليني، 

   من الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، ٤١مبوجب أحكام املادة  وإذ يتصرف  
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 مـــن ٢٩وص عليهـــا يف الفقـــرة  ملنـــصمتديـــد واليـــة فريـــق اخلـــرباء ا    يقـــرر  - ١  
، ويطلــب إىل األمــني العــام أن يتخــذ ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٩حــىت ) ٢٠١٠ (١٩٢٩ القــرار

  التدابري اإلدارية الالزمة هلذا األمر؛ 
فريق اخلرباء أن يقدم إىل اللجنة تقريـرا ملنتـصف املـدة عـن أعمالـه                 من   يطلب  - ٢  

ــصاه   ــاين ٩يف أجــل أق ــشرين الث ــوفمرب / ت ــره    ٢٠١١ن ــق تقري ــدم الفري ، ويطلــب كــذلك أن يق
ــصف املـــدة إىل اجمللـــس، بعـــد مناقـــشة جيريهـــا مـــع اللجنـــة، حبلـــول           / كـــانون األول٩ملنتـ

، ويطلب أيضا أن يقـدم إىل اللجنـة تقريـرا هنائيـا يف أجـل أقـصاه ثالثـون يومـا                      ٢٠١١ديسمرب  
ــه، يــضمِّنه اســتنتاجاته وتوصــياته، ويطلــب كــذلك أن     ــهاء واليت ــره  قبــل انت يقــدم الفريــق تقري

  النهائي إىل اجمللس، بعد مناقشة جيريها مع اللجنة، لدى انتهاء واليته؛ 
فريـق اخلـرباء أن يقـدم إىل اللجنـة برنـامج مـا يعتـزم القيـام بـه مـن            مـن   يطلب  - ٣  

عمل يف أجل أقصاه ثالثون يوما من بعد تعيني الفريق، ويشجع اللجنة علـى إجـراء مناقـشات                   
ك الربنامج، ويطلب كذلك أن يقدم الفريق إىل اللجنة أي مـستجدات تتعلـق              منتظمة حول ذل  

  بربنامج العمل املذكور؛ 
مجيــع الــدول وهيئــات األمــم املتحــدة املعنيــة وســائر األطــراف املهتمــة     حيــث  - ٤  

ومـع فريـق    ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧باألمر، على التعاون التام مع اللجنة املنشأة عمال بأحكام القرار           
 سـيما بإتاحـة أي معلومـات توجـد لـديها بـشأن تنفيـذ التـدابري املفروضـة مبوجـب                      اخلرباء، وال 
، )٢٠٠٨ (١٨٠٣، والقــــــــــرار )٢٠٠٧ (١٧٤٧، والقــــــــــرار )٢٠٠٦ (١٧٣٧القــــــــــرار 

  ؛)٢٠١٠ (١٩٢٩ والقرار
  .أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي يقرر  - ٥  

  
  


	ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية: مشروع قرار
	إن مجلس الأمن، 
	إذ يشير إلى قراراته السابقة ذات الصلة، بما فيها القرار 1696 (2006)، والقرار 1737 (2006)، والقرار 1747 (2007)، والقرار 1803 (2008)، والقرار 1835 (2008)، والقرار 1887 (2009)، والقرار 1929 (2010)، وكذلك البيان الصادر عن رئيسه في 29 آذار/مارس 2006 (S/PRST/2006/15) وإذ يؤكد أحكامها مجددا، 
	وإذ يشير إلى فريق الخبراء المنشأ عملا بأحكام الفقرة 29 من القرار 1929 (2010) والعامل بتوجيه من اللجنة، لإنجاز المهام المنصوص عليها في تلك الفقرة، 
	وإذ يشير إلى التقرير المؤقت المؤرخ 9 شباط/فبراير 2011 الصادر عن فريق الخبراء الذي عينه الأمين العام عملا بأحكام الفقرة 29 من القرار 1929 (2010) والتقرير النهائي الصادر عن الفريق في 7 أيار/مايو 2011، 
	وإذ يشير إلى المعايير المنهجية المتعلقة بتقارير آليات رصد الجزاءات المنصوص عليها في تقرير الفريق العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن والمعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (S/2006/997)، 
	وإذ يلاحظ، في هذا الصدد، أهمية إعداد تقييمات وتحليلات وتوصيات موثوقة وواقعية ومستقلة، وفقا لولاية فريق الخبراء، 
	وإذ يقرر أن انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، ما زال يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، 
	وإذ يتصرف بموجب أحكام المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 
	1 - يقرر تمديد ولاية فريق الخبراء المنصوص عليها في الفقرة 29 من القرار 1929 (2010) حتى 9 حزيران/يونيه 2012، ويطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة لهذا الأمر؛ 
	2 - يطلب من فريق الخبراء أن يقدم إلى اللجنة تقريرا لمنتصف المدة عن أعماله في أجل أقصاه 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ويطلب كذلك أن يقدم الفريق تقريره لمنتصف المدة إلى المجلس، بعد مناقشة يجريها مع اللجنة، بحلول 9 كانون الأول/ديسمبر 2011، ويطلب أيضا أن يقدم إلى اللجنة تقريرا نهائيا في أجل أقصاه ثلاثون يوما قبل انتهاء ولايته، يضمِّنه استنتاجاته وتوصياته، ويطلب كذلك أن يقدم الفريق تقريره النهائي إلى المجلس، بعد مناقشة يجريها مع اللجنة، لدى انتهاء ولايته؛ 
	3 - يطلب من فريق الخبراء أن يقدم إلى اللجنة برنامج ما يعتزم القيام به من عمل في أجل أقصاه ثلاثون يوما من بعد تعيين الفريق، ويشجع اللجنة على إجراء مناقشات منتظمة حول ذلك البرنامج، ويطلب كذلك أن يقدم الفريق إلى اللجنة أي مستجدات تتعلق ببرنامج العمل المذكور؛ 
	4 - يحث جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية وسائر الأطراف المهتمة بالأمر، على التعاون التام مع اللجنة المنشأة عملا بأحكام القرار 1737 (2006) ومع فريق الخبراء، ولا سيما بإتاحة أي معلومات توجد لديها بشأن تنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار 1737 (2006)، والقرار 1747 (2007)، والقرار 1803 (2008)، والقرار 1929 (2010)؛
	5 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

