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  )٢٠١٠ (١٩٢٨القرار     
يونيــه  / حزيــران ٧ املعقــودة يف  ٦٣٣٣الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته         

٢٠١٠  
  

  إن جملس األمن،   
ــشري   ــرار      إىل إذ يـ ــك القـ ــا يف ذلـ ــصلة، مبـ ــسابقة ذات الـ ــه الـ ، )١٩٩٣ (٨٢٥قراراتـ
، والقـــرار )٢٠٠٦ (١٧١٨، والقـــرار )٢٠٠٦ (١٦٩٥، والقـــرار )٢٠٠٤ (١٥٤٠ والقـــرار
، وإىل البيــانني الــصادرين عــن رئيــسه املــؤرخني  )٢٠٠٩ (١٨٨٧، والقــرار )٢٠٠٩( ١٨٧٤

ــشرين األول ٦ ــوبر /تـــــ ــسان١٣  و(S/PRST/2006/41) ٢٠٠٦أكتـــــ ــل / نيـــــ  ٢٠٠٩أبريـــــ
(S/PRST/2009/7) ،  

، الـذي أعـّده     ٢٠٠٩نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١١التقرير املؤقـت املـؤرخ       إىل   وإذ يشري   
وإىل ) ٢٠٠٩ (١٨٧٤ مــن القــرار ٢٦مــني العــام مبوجــب الفقــرة فريــق اخلــرباء الــذي عّينــه األ

  ،٢٠١٠ مايو/ أيار١٢التقرير النهائي للفريق املؤرخ 
ــذلك وســائل       أنوإذ يقــرر    ــة والبيولوجيــة، وك ــة والكيميائي ــشار األســلحة النووي  انت

  إيصاهلا، ال يزال يشكل خطرا يهدد السالم واألمن الدوليني، 
   من الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،٤١ مبوجب املادة وإذ يتصرف  
واليـة فريـق اخلـرباء املعينـة يف          ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ١٢حـىت    أن ميـدد     يقرر  - ١  
 إىل األمـني العـام أن يتخـذ التـدابري اإلداريـة             ويطلـب ،  )٢٠٠٩ (١٨٧٤ من القرار    ٢٦الفقرة  

  ؛ يف هذا الصددالالزمة 
ــق اخلــرباء أن يقــدم  إىل يطلــب  - ٢   ــصاه  فري ــشرين ١٢ إىل اجمللــس يف موعــد أق  ت
اجمللـــس يف موعـــد وأن يـــوايف ، عـــن أعمالـــه يف منتـــصف املـــدة تقريـــرا ٢٠١٠نـــوفمرب /الثـــاين



S/RES/1928 (2010)
 

2 10-39145 
 

ــه    يتجــاوز  ال ــهاء واليت ــل انت ــا قب ــني يوم ــائي  ثالث ــر هن ــضمن بتقري ــا   يت ــيت خلــص إليه ــائج ال النت
  وتوصياته؛
ائر األطراف املهتمة علـى      مجيع الدول، وهيئات األمم املتحدة املعنية وس       حيث  - ٣  

ومـــع فريـــق اخلـــرباء، ) ٢٠٠٦ (١٧١٨التعـــاون الكامـــل مـــع اللجنـــة املنـــشأة عمـــال بـــالقرار 
سيما عن طريق تقدمي أي معلومات متاحـة لـديها بـشأن تنفيـذ التـدابري املفروضـة مبوجـب                     وال

  ؛ )٢٠٠٩ (١٨٧٤ و) ٢٠٠٦ (١٧١٨القرارين 
  .فعلي أن ُيبقي املسألة قيد نظره اليقرر  - ٤  

  


