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  )٢٠١٢ (٢٠٤٩القرار     
  ٢٠١٢يونيه / حزيران٧ املعقودة يف ٦٧٨١الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

  
  إن جملس األمن،  
، والقــرار )٢٠٠٦ (١٦٩٦قراراتــه الــسابقة ذات الــصلة، مبــا فيهــا القــرار   إىلإذ يــشري   
ــرار )٢٠٠٦ (١٧٣٧ ــرار )٢٠٠٧ (١٧٤٧، والقــ ــرار )٢٠٠٨ (١٨٠٣، والقــ  ١٨٣٥، والقــ

، )٢٠١١ (١٩٨٤والقــرار ، )٢٠١٠ (١٩٢٩، والقــرار )٢٠٠٩ (١٨٨٧، والقــرار )٢٠٠٨(
 وإذ يؤكــــد ،)S/PRST/2006/15 (٢٠٠٦مــــارس / آذار٢٩البيــــان الــــصادر عــــن رئيــــسه يف  و

  ،أحكامها جمدداً
إنــشاء ) ٢٠١٠ (١٩٢٩ مــن القــرار ٢٩ عمــال بأحكــام الفقــرة أنــه مت إىلوإذ يــشري   

  ام املنصوص عليها يف تلك الفقرة،اللجنة، امله بتوجيه من فريق خرباء ليؤدي
 الصادر عن فريـق     ٢٠١١ نوفمرب/تشرين الثاين  ٩التقرير املؤقت املؤرخ     إىلوإذ يشري     

والتقريـر  ) ٢٠١٠ (١٩٢٩ من القـرار     ٢٩اخلرباء الذي عينه األمني العام عمال بأحكام الفقرة         
  ،)S/2012/395 (٢٠١٢مايو / أيار٩ عن الفريق يف النهائي الصادر

املعايري املنهجية املتعلقة بتقارير آليـات رصـد اجلـزاءات املنـصوص عليهـا       إىلوإذ يشري    
يف تقريــر الفريــق العامــل غــري الرمســي التــابع جمللــس األمــن واملعــين باملــسائل العامــة املتعلقــة           

  ،)S/2006/997(باجلزاءات 
ت وتوصـيات موثوقـة    أمهية إعـداد تقييمـات وحتلـيال        على يف هذا الصدد،  ،  يشددوإذ    

 مـن   ٢٩ املنـصوص عليهـا يف الفقـرة         ، وفقـاً لواليـة فريـق اخلـرباء،         ومنبنية على الوقائع   مستقلةو
  ،)٢٠١٠( ١٩٢٩القرار 
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اً خطـر  أن انتشار أسـلحة الـدمار الـشامل ووسـائل إيـصاهلا، مـا زال يـشكل                 وإذ يقرر   
  لسالم واألمن الدوليني،يهدد ا

   السابع من ميثاق األمم املتحدة، الفصل من٤١مبوجب املادة  وإذ يتصرف  
  مــن القــرار٢٩وص عليهــا يف الفقــرة متديــد واليــة فريــق اخلــرباء املنــص  يقــرر  - ١  
 عــن اعتزامــه اســتعراض هــذه الواليــة  ويعــرب ،٢٠١٣يــه ليو/متــوز ٩حــىت ) ٢٠١٠ (١٩٢٩

 ،٢٠١٣نيـه  يو/ حزيـران ٩واختاذ اإلجراءات املناسبة فيما يتعلق بتجديد التمديد ألجـل أقـصاه    
  ؛يف هذا الصددري اإلدارية الالزمة  إىل األمني العام أن يتخذ التدابويطلب
/  تـشرين الثـاين    ٩، يف موعـد أقـصاه        اللجنـة  وايففريق اخلـرباء أن يـ      إىل يطلب  - ٢  
 أن يقــدم الفريــق إىل ويطلــب كــذلك، منتــصف املــدة  عــن أعمالــه يفتقريــرب ،٢٠١٢نــوفمرب 
ــس ــول اجملل ــانون األول٩ حبل ــسمرب / ك ــة،    و، ٢٠١٢دي ــع اللجن ــا م ــشة جيريه ــد مناق ــر بع تقري

 أن يقـدم إىل اللجنـة تقريـرا هنائيـا يف أجـل أقـصاه                ويطلب أيضا ،  منتصف املدة املشار إليه آنفا    
 فريـق  أن يقـدم  ويطلـب كـذلك   وتوصـياته،   قبل انتهاء واليته، يـضمِّنه اسـتنتاجاته   ثالثون يوماً 

  ا مع اللجنة؛ تقريره النهائي إىل اجمللس، بعد مناقشة جيريهنتهاء واليته،اخلرباء، لدى ا
يف أجــل أقــصاه ثالثــون يومــا بعــد   اللجنــة وايففريــق اخلــرباء أن يــ إىل يطلــب  - ٣  

 اللجنـة علـى إجـراء مناقـشات         ويـشجع ،  العمل الذي يزمع االضطالع بـه     ربنامج  إعادة تعيينه ب  
 كـذلك  ويطلـب ، حاور بانتظام مع الفريـق بـشأن أعمالـه      برنامج العمل هذا والت    بشأنمنتظمة  

  ات تتعلق بربنامج العمل املذكور؛أي مستجدب اللجنة موافاة فريق اخلرباء إىل
   عن اعتزامه مواصلة متابعة أعمال الفريق؛يعرب  - ٤  
مجيــع الــدول وهيئــات األمــم املتحــدة املعنيــة وســائر األطــراف املهتمــة     حيــث  - ٥  

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

ــرار  ــرار )٢٠٠٦ (١٧٣٧القـ ــرار )٢٠٠٧ (١٧٤٧، والقـ ــرار)٢٠٠٨ (١٨٠٣، والقـ  ، والقـ
  ؛)٢٠١٠ (١٩٢٩

  .ة قيد نظره الفعليأن يبقي املسأل يقرر  - ٦  
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