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*1137030* 

  )٢٠١١ (١٩٨٥القرار 
  ٢٠٠١يونيه / حزيران١٠يف املعقودة  ،٦٥٥٣الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 

  ،إن جملس األمن  
، والقــرار )١٩٩٣ (٨٢٥ إىل قراراتــه الــسابقة ذات الــصلة، مبــا فيهــا القــرار  إذ يــشري  
ــرار )٢٠٠٤ (١٥٤٠ ــرار )٢٠٠٦ (١٦٩٥، والقـ ــرار )٢٠٠٦ (١٧١٨، والقـ  ١٨٧٤، والقـ

، وكــذلك إىل بيــاين رئيــسه )٢٠١٠ (١٩٢٨، والقــرار )٢٠٠٩ (١٨٨٧، والقــرار )٢٠٠٩(
 ٢٠٠٩أبريــل / نيــسان١٣و ) S/PRST/2006/41 (٢٠٠٦أكتــوبر / تــشرين األول٦املــؤرخني 

)S/PRST/2009/7(،  
ــشري   ــق وإذ ي ــ إىل فري ــشأرباءاخل ــام ، عمــال  املن ــرة بأحك ــرار  ٢٦الفق ــن الق  ١٨٧٤ م

  املهام املنصوص عليها يف تلك الفقرة،إلجناز للجنة، اوالعامل بتوجيه من ، )٢٠٠٩(
 الـصادر عـن     ٢٠١٠نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٢ إىل التقريـر املؤقـت املـؤرخ         وإذ يشري   

، )٢٠٠٩ (١٨٧٤ مـن القـرار      ٢٦الفقـرة   أحكـام   فريق اخلرباء الذي عينه األمني العـام عمـال ب         
  ،٢٠١١يو ما/ أيار١٢الصادر عن الفريق يف وإىل التقرير النهائي 

ــة الناظمــة لتقــارير آليــات رصــد اجلــزاءات   وإذ يــشري   ــواردة يف ، إىل املعــايري املنهجي  ال
املعـين باملـسائل العامـة املتعلقـة بـاجلزاءات      وتقرير الفريق العامل غري الرمسي التابع جمللـس األمـن           

)S/2006/997(،  
ــة  وإذ يالحــظ   ت موثوقــة إعــداد تقييمــات وحتلــيالت وتوصــيا ، يف هــذا الــصدد، أمهي

  ، وفقا لوالية فريق اخلرباء،ومستندة إىل احلقائق ومستقلة
ــة، وكــذلك وســائل       وإذ يقــرر   ــة والكيميائيــة والبيولوجي ــشار األســلحة النووي  أن انت

  إيصاهلا، ما زال يشكل هتديداً للسالم واألمن الدوليني،
   من الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،٤١ مبوجب املادة وإذ يتصرف  
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 مــن القــرار ٢٦ يف الفقــرة ، املنــصوص عليهــا متديــد واليــة فريــق اخلــرباءيقــرر  - ١  
ويطلب إىل األمني العـام أن يتخـذ التـدابري           ٢٠١٢يونيه  / حزيران ١٢حىت  ،  )٢٠٠٩ (١٨٧٤

  ؛هلذا الغرضاإلدارية الالزمة 
ــن يطلــب  - ٢   ــة يف   م ــدم إىل اللجن ــق اخلــرباء أن يق ــصاه أجــل  فري ــشرين ١٢أق  ت

 تقرير منتصف املدة عـن أعمالـه، ويطلـب كـذلك أن يقـدم فريـق اخلـرباء                 ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
 / كـانون األول   ١٢نتـصف املـدة حبلـول       ملمـع اللجنـة، تقريـره       جيريهـا   إىل اجمللس، بعـد مناقـشة       

، ويطلب أيضا تقدمي تقرير هنائي إىل اللجنة، مـشفوعا باسـتنتاجاته وتوصـياته،              ٢٠١١ديسمرب  
 ثالثني يوما قبل انتهاء واليتـه، ويطلـب كـذلك أن يقـدم فريـق اخلـرباء إىل                يف موعد ال يتجاوز   
  ؛واليتهمع اللجنة، تقريره النهائي عند انتهاء جيريها اجمللس، بعد مناقشة 

مـا يعتـزم القيـام بـه مـن       فريـق اخلـرباء أن يقـدم إىل اللجنـة برنـامج       مـن  يطلب  - ٣  
الفريق، ويشجع اللجنـة علـى إجـراء مناقـشات          يتجاوز ثالثني يوما بعد تعيني       العمل يف أجل    

ــشأن   ــة ب ــك المنتظم ــب كــذلك   ذل ــامج، ويطل ــنربن ــة أي    م ــدم إىل اللجن ــق اخلــرباء أن يق  فري
  ؛مستجدات تتعلق بربنامج العمل املذكور

املهتمــة وســائر األطــراف املعنيــة  مجيــع الــدول وهيئــات األمــم املتحــدة  حيــث  - ٤  
ومـع فريـق اخلـرباء،      ) ٢٠٠٦ (١٧١٨ املنشأة عمال بالقرار     مع اللجنة التعاون التام   على  باألمر  

 تنفيــذ التــدابري املفروضــة مبوجــب القــرار  بــشأن وال ســيما بإتاحــة أي معلومــات توجــد لــديها 
  ؛)٢٠٠٩ (١٨٧٤ القرارو) ٢٠٠٦ (١٧١٨

  . أن ُيبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٥  
  


