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*1335485* 

  )٢٠١٣ (٢١٠٥القرار     
  ٢٠١٣يونيه / حزيران٥، املعقودة يف ٦٩٧٣الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
  إن جملس األمن،  
، والقـرار   )٢٠٠٦ (١٦٩٦ إىل قراراته الـسابقة ذات الـصلة، مبـا فيهـا القـرار               إذ يشري   
ــرار )٢٠٠٦ (١٧٣٧ ــرار )٢٠٠٧ (١٧٤٧، والقـ ــرار )٢٠٠٨ (١٨٠٣، والقـ  ١٨٣٥، والقـ

 ١٩٨٤، والقـــــــــرار )٢٠١٠ (١٩٢٩، والقـــــــــرار )٢٠٠٩ (١٨٨٧، والقـــــــــرار )٢٠٠٨(
 ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٢٩والبيـان الـصادر عـن رئيـسه يف          ) ٢٠١٢ (٢٠٤٩، والقرار   )٢٠١١(
)S/PRST/2006/15(،ًوإذ يؤكد أحكامها جمددا ،  

إنــشاء ) ٢٠١٠ (١٩٢٩ مــن القــرار ٢٩ إىل أنــه مت عمــال بأحكــام الفقــرة  وإذ يــشري  
  خرباء ليؤدي بتوجيه من اللجنة، املهام املنصوص عليها يف تلك الفقرة،فريق 

 الصادر عن فريـق     ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩ إىل التقرير املؤقت املؤرخ      وإذ يشري   
والتقريـر  ) ٢٠١٠ (١٩٢٩ من القـرار     ٢٩اخلرباء الذي عينه األمني العام عمال بأحكام الفقرة         

  ،)S/2013/331 (٢٠١٣ يونيه/ حزيران٣النهائي الصادر عن الفريق يف 
 إىل املعايري املنهجية املتعلقة بتقارير آليـات رصـد اجلـزاءات املنـصوص عليهـا       وإذ يشري   

يف تقريــر الفريــق العامــل غــري الرمســي التــابع جمللــس األمــن واملعــين باملــسائل العامــة املتعلقــة           
 ،)S/2006/997(باجلزاءات 

قائمـة اخلـرباء    وحتـسني   األمانة العامة مـن أجـل توسـيع         باجلهود اليت تبذهلا     وإذ يرحب  
 التوجيهات الـواردة يف مـذكرة  آخذة يف اعتبارها بفرع األجهزة الفرعية جمللس األمن،  اخلاصة

  ،)S/2006/997 (الرئيس
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، يف هـــذا الـــصدد، علـــى أمهيـــة إعـــداد تقييمـــات وحتلـــيالت وتوصـــيات   وإذ يـــشدد  
ــة ــائق، و  موثوقـ ــرباء،  ومـــستقلة ومـــستندة إىل حقـ ــة فريـــق اخلـ ــاً لواليـ ــدد  فقـ ــو احملـ علـــى النحـ

  ،)٢٠١٠ (١٩٢٩ من القرار ٢٩ الفقرة يف
 أن انتشار أسـلحة الـدمار الـشامل ووسـائل إيـصاهلا، مـا زال يـشكل خطـراً                    وإذ يقرر   

  يهدد السالم واألمن الدوليني،
  ، من الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة٤١وإذ يتصرف مبوجب املادة   
 مــن القــرار ٢٩يف الفقــرة بــصيغتها احملــددة  متديــد واليــة فريــق اخلــرباء  رريقــ  - ١  
ــه / متــوز٩حــىت ) ٢٠١٠ (١٩٢٩  عــن اعتزامــه معــاودة النظــر يف هــذه   ويعــرب، ٢٠١٤يولي

ــدها يف موعــد أقــصاه      ــة واختــاذ اإلجــراء املناســب فيمــا يتعلــق بتجديــد متدي ــران٩الوالي   / حزي
  أن يتخذ التدابري اإلدارية الالزمة يف هذا الصدد؛ إىل األمني العام ويطلب، ٢٠١٤يونيه 

/  تـشرين الثـاين    ٩ إىل فريق اخلـرباء أن يـوايف اللجنـة، يف موعـد أقـصاه                يطلب  - ٢  
 أن يقـدم فريـق اخلـرباء    ويطلـب كـذلك  ، بتقرير عن أعمالـه يف منتـصف املـدة،          ٢٠١٣نوفمرب  

 بعد مناقـشة جيريهـا مـع    ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٩إىل اجمللس حبلول تقرير منتصف املدة    
، يـضمِّنه  ٢٠١٤مـايو  /أيار ٩حبلول   إليه أيضا أن يقدم إىل اللجنة تقريرا هنائيا          ويطلباللجنة،  

 حبلـول    أن يقدم فريق اخلرباء تقريـره النـهائي إىل اجمللـس           ويطلب كذلك استنتاجاته وتوصياته،   
  ، بعد مناقشة جيريها مع اللجنة؛٢٠١٤يونيه / حزيران٩

 إىل فريــق اخلــرباء أن يــوايف اللجنــة يف أجــل أقــصاه ثالثــون يومــا بعــد   طلــبي  - ٣  
 اللجنـة علـى إجـراء مناقـشات       ويشجع بربنامج العمل الذي يزمع االضطالع به،        ،إعادة تعيينه 

 كـذلك   ويطلـب منتظمة بشأن برنامج العمل هذا والتحاور بانتظام مع الفريـق بـشأن أعمالـه،               
  نة بأي مستجدات تتعلق بربنامج العمل املذكور؛إىل فريق اخلرباء موافاة اللج

   عن اعتزامه مواصلة متابعة أعمال الفريق؛يعرب  - ٤  
 مجيــع الــدول وهيئــات األمــم املتحــدة املعنيــة وســائر األطــراف املهتمــة    حيــث  - ٥  

ومـع فريـق    ) ٢٠٠٦ (١٧٣٧باألمر، على التعاون التام مع اللجنة املنشأة عمال بأحكام القرار           
 وال سـيما بإتاحـة أي معلومـات تكـون لـديها بـشأن تنفيـذ التـدابري املفروضـة مبوجـب                       اخلرباء،

  ، )٢٠٠٨ (١٨٠٣، والقــــــــــرار )٢٠٠٧ (١٧٤٧، والقــــــــــرار )٢٠٠٦ (١٧٣٧القــــــــــرار 
  ؛)٢٠١٠ (١٩٢٩والقرار 
  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٦  


