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  )٢٠١٢ (٢٠٥٠القرار     
      ٢٠١٢يونيه / حزيران١٢ املعقودة يف ٦٧٨٣الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

 ،إن جملس األمن  

، )١٩٩٣ (٨٢٥ إىل قراراته السابقة ذات الـصلة باملوضـوع، مبـا فيهـا القـرار        إذ يشري   
رار ، والقـــ)٢٠٠٦ (١٧١٨، والقـــرار )٢٠٠٦ (١٦٩٥، والقـــرار )٢٠٠٤ (١٥٤٠والقـــرار 
ــرار )٢٠٠٩ (١٨٧٤ ــرار )٢٠٠٩ (١٨٨٧، والقـ ــرار )٢٠١٠ (١٩٢٨، والقـ  ١٩٨٥، والقـ

 ٢٠٠٦أكتــــــوبر / تــــــشرين األول٦، فــــــضال عــــــن بيانــــــات رئيــــــسه املؤرخــــــة )٢٠١١(
)S/PRST/2006/41( ــسان١٣، و ــل / ني ــسان١٦، و )S/PRST/2009/7 (٢٠٠٩أبري ــل / ني أبري

٢٠١٢) S/PRST/2012/13(، 

ــشري   ــق اخلــرب وإذ ي ــرة     إىل فري ــام الفق ــشأ، عمــال بأحك ــرار  ٢٦اء املن ــن الق  ١٨٧٤ م
 ، والعامل بتوجيه من اللجنة، إلجناز املهام املنصوص عليها يف تلك الفقرة،)٢٠٠٩(

 الـصادر عـن     ٢٠١١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٢ إىل التقريـر املؤقـت املـؤرخ         وإذ يشري   
، )٢٠٠٩ (١٨٧٤ مـن القـرار      ٢٦فريق اخلرباء الذي عينه األمني العـام عمـال بأحكـام الفقـرة              

 ،)S/2012/422 (٢٠١٢مايو / أيار١٢وإىل التقرير النهائي الصادر عن الفريق يف 

ــواردة يف    وإذ يــشري   ــة الناظمــة لتقــارير آليــات رصــد اجلــزاءات، ال  إىل املعــايري املنهجي
قـة بـاجلزاءات   تقرير الفريق العامل غري الرمسي التابع جمللـس األمـن واملعـين باملـسائل العامـة املتعل             

)S/2006/997(، 

ــة       وإذ يؤكــد   ــيالت وتوصــيات موثوق ــات وحتل ــداد تقييم ــة إع ــصدد، أمهي ــذا ال ، يف ه
 مـن  ٢٦ لوالية فريق اخلرباء، على النحو احملـدد يف الفقـرة       ومستندة إىل احلقائق ومستقلة، وفقاً    

 ،)٢٠٠٩ (١٨٧٤القرار 
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ــة والكيم  وإذ يقــرر   ــشار األســلحة النووي ــة، وكــذلك وســائل   يــة والئاي أن انت بيولوجي
 إيصاهلا، ما زال يشكل هتديداً للسالم واألمن الدوليني،

  من الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،٤١ مبوجب املادة وإذ يتصرف  

، على النحو احملـدد  ٢٠١٣يوليه / متوز١٢ متديد والية فريق اخلرباء حىت  يقرر  - ١  
 عن اعتزامه استعراض هذه الوالية واختـاذ   عربوي،  )٢٠٠٩ (١٨٧٤ من القرار    ٢٦يف الفقرة   

ــصاه      ــدها مــرة أخــرى يف أجــل أق ــا يتعلــق بتمدي ــران١٢اإلجــراءات املناســبة يف م ــه / حزي يوني
  إىل األمني العام أن يتخذ التدابري اإلدارية الالزمة هلذا الغرض؛ويطلب، ٢٠١٣

 تــشرين ١٢ إىل فريــق اخلــرباء أن يقــدم إىل اللجنــة يف أجــل أقــصاه      يطلــب  - ٢  
 أن يقـدم فريـق اخلـرباء        ويطلـب كـذلك    تقرير منتصف املدة عن أعماله،       ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

ــره ملنتـــصف املـــدة حبلـــول     ــة، تقريـ ــا مـــع اللجنـ ــانون ١٢إىل اجمللـــس، بعـــد مناقـــشة جيريهـ  كـ
 هنــائي إىل اللجنــة، مــشفوعا باســتنتاجاته   أيــضا تقــدمي تقريــرويطلــب، ٢٠١٢ديــسمرب /األول

 أن يقـدم فريـق   ويطلـب كـذلك   وتوصياته، يف موعد ال يتجاوز ثالثني يوماً قبل انتهاء واليته،           
 اخلرباء إىل اجمللس، بعد مناقشة جيريها مع اللجنة، تقريره النهائي عند انتهاء واليته؛

ج مــا يعتــزم القيــام بــه مــن  إىل فريــق اخلــرباء أن يقــدم إىل اللجنــة برنـام يطلـب   - ٣  
 اللجنـة علـى إجـراء       ويـشجع  بعـد إعـادة تعـيني الفريـق،          ل يف أجل ال يتجاوز ثالثني يوماً      اعمأ

ــه،        ــتظم مــع الفريــق بــشأن عمل ــامج والتفاعــل بــشكل من مناقــشات منتظمــة بــشأن ذلــك الربن
مــل  كــذلك إىل فريــق اخلــرباء أن يقــدم إىل اللجنــة أي مــستجدات تتعلــق بربنــامج الع ويطلــب
  املذكور؛
  عن نيته االستمرار يف متابعة عمل الفريق؛يعرب  - ٤  

 مجيــع الــدول وهيئــات األمــم املتحــدة املعنيــة وســائر األطــراف املهتمــة    حيــث  - ٥  
ومـع فريـق اخلـرباء،      ) ٢٠٠٦ (١٧١٨باألمر على التعاون التام مع اللجنة املنشأة عمال بالقرار          

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

  . أن ُيبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٦  
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	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6783 المعقودة في 12 حزيران/يونيه 2012
	إن مجلس الأمن،
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	وإذ يؤكد، في هذا الصدد، أهمية إعداد تقييمات وتحليلات وتوصيات موثوقة ومستندة إلى الحقائق ومستقلة، وفقاً لولاية فريق الخبراء، على النحو المحدد في الفقرة 26 من القرار 1874 (2009)،
	وإذ يقرر أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، وكذلك وسائل إيصالها، ما زال يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين،
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	1 - يقرر تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 12 تموز/يوليه 2013، على النحو المحدد في الفقرة 26 من القرار 1874 (2009)، ويعرب عن اعتزامه استعراض هذه الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة في ما يتعلق بتمديدها مرة أخرى في أجل أقصاه 12 حزيران/يونيه 2013، ويطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة لهذا الغرض؛
	2 - يطلب إلى فريق الخبراء أن يقدم إلى اللجنة في أجل أقصاه 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 تقرير منتصف المدة عن أعماله، ويطلب كذلك أن يقدم فريق الخبراء إلى المجلس، بعد مناقشة يجريها مع اللجنة، تقريره لمنتصف المدة بحلول 12 كانون الأول/ديسمبر 2012، ويطلب أيضا تقديم تقرير نهائي إلى اللجنة، مشفوعا باستنتاجاته وتوصياته، في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً قبل انتهاء ولايته، ويطلب كذلك أن يقدم فريق الخبراء إلى المجلس، بعد مناقشة يجريها مع اللجنة، تقريره النهائي عند انتهاء ولايته؛
	3 - يطلب إلى فريق الخبراء أن يقدم إلى اللجنة برنامج ما يعتزم القيام به من أعمال في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوماً بعد إعادة تعيين الفريق، ويشجع اللجنة على إجراء مناقشات منتظمة بشأن ذلك البرنامج والتفاعل بشكل منتظم مع الفريق بشأن عمله، ويطلب كذلك إلى فريق الخبراء أن يقدم إلى اللجنة أي مستجدات تتعلق ببرنامج العمل المذكور؛
	4 - يعرب عن نيته الاستمرار في متابعة عمل الفريق؛
	5 - يحث جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية وسائر الأطراف المهتمة بالأمر على التعاون التام مع اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1718 (2006) ومع فريق الخبراء، ولا سيما بإتاحة أي معلومات توجد لديها بشأن تنفيذ التدابير المفروضة بموجب القرار 1718 (2006) والقرار 1874 (2009)؛
	6 - يقرر أن يُبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

