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 )٢٠٠٦ (١٦٧٣القرار   
 /نيــــسان ٢٧، املعقــــودة يف ٥٤٢٩الــــذي اختــــذه جملــــس األمــــن يف جلــــسته    

 ٢٠٠٦ أبريل
 إن جملس األمن، 
، املـشار   )٢٠٠٤ (١٥٤٠ يف تقرير جلنة جملس األمـن املنـشأة عمـال بـالقرار              وقد نظر  

ــة     ــي باللجن ــا يل ــا فيم ــراره   )S/2006/257(، ١٥٤٠إليه ــد ق ــد تأكي ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠، وإذ يعي
 ،٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٨املؤرخ 

 النووية والكيميائية والبيولوجية فضال عن وسـائل         أن انتشار األسلحة    تأكيد وإذ يعيد  
 إيصاهلا، يشكل خطرا يهدد السالم واألمن الدوليني،

 لــدى نظرهــا يف ، ال ســيما١٥٤٠اللجنــة فعــال العمــل الــذي اضــطلعت بــه  وإذ يؤيــد 
 ،)٢٠٠٤ (١٥٤٠من الدول عمال بالقرار التقارير الوطنية املقدمة 

 تقـارير عـن اخلطـوات الـيت     ١٥٤٠إىل أن الدول مل تقدم مجيعها إىل اللجنة          وإذ يشري  
 ،)٢٠٠٤ (١٥٤٠اختذا أو اليت تعتزم اختاذها تنفيذا للقرار 

 مــن أن أيــا مــن االلتزامــات املنــصوص عليهــا يف القــرار       ررهتأكيــد مــا قــ   وإذ يعيــد 
 الـــدول ر، حقـــوق والتزامـــاتحتتمـــل أي تفـــسري يتعـــارض مـــع، أو يغيـــال ) ٢٠٠٤( ١٥٤٠

األطــراف يف معاهــدة عــدم االنتــشار النــووي واتفاقيــة األســلحة الكيميائيــة واتفاقيــة األســلحة    
ــة أو منظمــة حظــر       ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــة والتكــسينية أو يغــري مــسؤوليات الوكال البيولوجي

 األسلحة الكيميائية،
ــذأن وإذ يالحــظ  ــرار    تنفي ــدول للق ــع ال ــى الوجــه األكمــل   ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ مجي عل

يشمل اعتماد قوانني وتدابري وطنية تكفل تنفيذ هذه القوانني، إمنا هـو مهمـة طويلـة األجـل                   مما
 تتطلب جهودا متصلة على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل،
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 مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، وإذ يتصرف 
 أمهيـة   ويؤكـد ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ تأكيد ما قضي به وما طلبه يف القـرار           رريك - ١ 

 أن تنفذ مجيع الدول ذلك القرار بالكامل؛
 مجيع الدول اليت مل تقدم بعد أول تقرير هلا عـن اخلطـوات الـيت اختـذا                يناشد - ٢ 

ريـر   بـذلك التق   ١٥٤٠أن تـوايف اللجنـة      ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠اليت تعتـزم اختاذهـا تنفيـذا للقـرار           أو
 دون تأخري؛

 مجيــع الــدول الــيت قــدمت تلــك التقــارير علــى أن تــوفر، يف أي وقــت يــشجع - ٣ 
 ؛)٢٠٠٤ (١٥٤٠، معلومات إضافية عن تنفيذها للقرار ١٥٤٠بناء على طلب اللجنة  أو

، لفتـــــرة مـــــدا عامـــــان تنتـــــهي يف ١٥٤٠ متديـــــد واليـــــة اللجنـــــة يقـــــرر - ٤ 
  دائمة من اخلرباء هلا؛، مع توفري مساعدة٢٠٠٨أبريل /نيسان ٢٧

 جهودهــا لكفالــة تنفيــذ مجيــع الــدول للقــرار  ١٥٤٠ أن تكثــف اللجنــة يقــرر - ٥ 
بالكامــل مــن خــالل برنــامج عمــل يــشمل مجــع معلومــات عــن حالــة تنفيــذ  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠

بكل جوانبه، التوعية واحلوار واملساعدة والتعاون، ويتـصدى،        ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠الدول للقرار   
 من ذلك القرار وكذلك يف الفقـرة        ٢ و   ١ع اجلوانب املذكورة يف الفقرتني      بوجه خاص، جلمي  

الـضوابط احلدوديـة وجهـود إنفـاذ     ) ج(احلماية املباشرة، و ) ب(املساءلة، و ) أ( اليت تشمل   ٣
الــضوابط الوطنيــة علــى الــصادرات والــشحنات العــابرة مبــا يف ذلــك الــضوابط ) د(القــانون، و 

ات مـن قبيـل تـوفري التمويـل لتلـك الـصادرات والـشحنات العـابرة،           على توفري األموال واخلـدم    
 :ويف هذا الصدد

 والـدول بـشأن تنفيـذ       ١٥٤٠ على مواصلة احلوار اجلاري بني اللجنـة         يشجع )أ( 
 أن بالكامـل، مبـا يف ذلـك احلــوار بـشأن اإلجـراءات اإلضـافية املــتعني      ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠القـرار  

 شأن املساعدة التقنية الالزمة واملعروضة؛تتخذها الدول حتقيقا لتلك الغاية وب
ــدعو )ب(  ــة يـ ــة   ١٥٤٠ اللجنـ ــات الدوليـ ــدول واملنظمـ ــع الـ  إىل أن تستكـــشف مـ

واإلقليميـة ودون اإلقليميــة ســبل تبـادل اخلــربات والــدروس املـستفادة يف اــاالت الــيت يغطيهــا    
 ؛)٢٠٠٤( ١٥٤٠ومدى توافر الربامج اليت قد تيسر تنفيذ القرار ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠القرار 

ــرر - ٦  ــة  يقـــ ــدم اللجنـــ ــصاه  ١٥٤٠ أن تقـــ ــد أقـــ ــن يف موعـــ   إىل جملـــــس األمـــ
ــسان ٢٧ ــل /ني ــال ل   ٢٠٠٨أبري ــدى االمتث ــن م ــرا ع ــرار  تقري ــن خــالل  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠لق م
 ا يقضي به؛م تنفيذ

 . أن يبقى املسألة قيد نظرهيقرر - ٧ 


