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   )    ٢٠١٤   (    ٢١٤١        القرار     
      ٢٠١٤     مارس  /      آذار ٥            املعقودة يف     ٧١٢٦                           الذي اختذه جملس األمن يف جلسته     

    
   ،           إن جملس األمن  
ــا القـــــرارات              إذ يـــــشري   ــا فيهـــ                                                                                               إىل قراراتـــــه الـــــسابقة ذات الـــــصلة باملوضـــــوع، مبـــ

      ١٨٧٤         و      )    ٢٠٠٦   (    ١٧١٨         و      )    ٢٠٠٦   (    ١٦٩٥         و      )    ٢٠٠٤   (    ١٥٤٠         و      )    ١٩٩٣ (    ٨٢٥ 
      ٢٠٥٠             و          )  ١١  ٢٠   (    ١٩٨٥          و     )    ٢٠١٠   (    ١٩٢٨             و          )    ٢٠٠٩   (    ١٨٨٧             و          )    ٢٠٠٩ (
ــسه املؤرخــة    )    ٢٠١٣   (    ٢٠٩٤      و )    ٢٠١٣   (    ٢٠٨٧      و  )    ٢٠١٢ ( ــات رئي ــشرين  ٦                                  ، وإىل بيان           ت

ــ /    األول   ) S/PRST/2009/7     (    ٢٠٠٩         أبريـــل  /          نيـــسان  ١٣  و   ) S/PRST/2006/41     (    ٢٠٠٦    وبر       أكتـ
    ،  )S/PRST/2012/13     (    ٢٠١٢      أبريل  /       نيسان  ١٦  و

      ١٨٧٤                    مـــن القـــرار   ٢٦                                                          إىل فريـــق اخلـــرباء املنـــشأ عمـــال بأحكـــام الفقـــرة           وإذ يـــشري  
                                                                    والعامل بتوجيه من اللجنة، إلجناز املهام املنصوص عليها يف تلك الفقرة،  )    ٢٠٠٩ (

                                       ي عينــه األمــني العــام عمــال بأحكــام                                             إىل التقريــر املؤقــت لفريــق اخلــرباء الــذ         وإذ يــشري  
ــرة  ــرار    ٢٦           الفقــ ــن القــ ــق يف     )    ٢٠٠٩   (    ١٨٧٤                       مــ ــن الفريــ ــصادر عــ ــامي الــ ــر اخلتــ                                                             ، والتقريــ

   ، )S/2014/147     (    ٢٠١٤      مارس /    آذار  ٣
                                                                            يري املنهجية املتعلقة بتقارير آليات رصد اجلـزاءات الـواردة يف تقريـر                        إىل املعا          وإذ يشري   

ــة بــاجلزاءات            ــسائل العامــة املتعلق ــن املعــين بامل ــابع جمللــس األم ــري الرمســي الت ــق العامــل غ                                                                                                               الفري
)   S/2006/997( ،   

                                                       امـة مـن أجـل توسـيع قائمـة اخلـرباء اخلاصـة                                                  باجلهود اليت تبذهلا األمانـة الع               وإذ يرحب   
                                                                                                   بفــرع األجهــزة الفرعيــة جمللــس األمــن وحتــسينها، مــع مراعــاة التوجيهــات الــواردة يف مــذكرة    

   ، )S/2006/997   (       الرئيس 
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         مـستندة                                                                    يف هذا الصدد أمهية إعداد تقييمات وحتليالت وتوصيات موثوقة و                   وإذ يؤكد   
       مـن    ٢٦                                                                                           إىل احلقائق ومستقلة، وفقا لوالية فريق اخلرباء، على النحو املنـصوص عليـه يف الفقـرة                

   ، )    ٢٠٠٩   (    ١٨٧٤         القرار 
ــة، وكــذلك وســائل                 وإذ يقــرر   ــة والكيميائيــة والبيولوجي ــشار األســلحة النووي                                                                                     أن انت

              ً                     ل يشكل هتديداً للسالم واألمن الدوليني،             إيصاهلا، ما زا
                                          من الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،   ٤١             مبوجب املادة          وإذ يتصرف  
                                  واليــة فريــق اخلــرباء املنــصوص      ٢٠١٥        أبريــل  /         نيــسان ٥                أن ميــدد حــىت       يقــرر  -   ١  

ــالفقرة   )    ٢٠٠٩   (    ١٨٧٤                   مــن القــرار    ٢٦                    عليهــا يف الفقــرة   ــة ب       ٢٠٩٤                   مــن القــرار    ٢٩                       واملعدل
                                                                                         ، ويعــرب عــن عزمــه اســتعراض الواليــة واختــاذ اإلجــراء املناســب بــشأن متديــد آخــر    )    ٢٠١٣ (

        تـدابري                                          ، ويطلـب إىل األمـني العـام أن يتخـذ ال        ٢٠١٥        مـارس    /       آذار  ٥                              للوالية حىت تـاريخ أقـصاه       
                            اإلدارية الالزمة هلذا الغرض؛ 

                                       ً                                           إىل فريق اخلرباء أن يقدم إىل اللجنـة تقريـراً ملنتـصف املـدة عـن أعمالـه                   يطلب  -   ٢  
                                                          ، ويطلب كذلك أن يقدم الفريق، بعد مناقـشة جيريهـا               ٢٠١٤       أغسطس   /     آب  ٥               يف أجل أقصاه    

                    ، ويطلـب أيـضا أن       ٢٠١٤        سـبتمرب   /       أيلول ٥                                                 مع اللجنة، تقريره ملنتصف املدة إىل اجمللس حبلول        
                       ، يــضمنه اســتنتاجاته     ٢٠١٥        فربايــر  /        شــباط ٥                                                      يقــدم إىل اللجنــة تقريــرا ختاميــا يف أجــل أقــصاه  

                                                                                                وتوصياته، ويطلب كذلك أن يقدم الفريق، بعد مناقشة جيريها مع اللجنة، تقريـره اخلتـامي إىل             
   ؛    ٢٠١٥     مارس  /      آذار ٥                 اجمللس يف أجل أقصاه 

                                                    اللجنــة برنـامج مــا يعتــزم القيــام بــه مــن                                  إىل فريــق اخلــرباء أن يقــدم إىل      يطلـب   -   ٣  
ــة علــى إجــراء        ــق، ويــشجع اللجن ــون يومــاً بعــد إعــادة تعــيني الفري                           ً                                                                               عمــل يف أجــل أقــصاه ثالث
ــه،                                                                                                               مناقــشات منتظمــة حــول ذلــك الربنــامج وعلــى التواصــل بانتظــام مــع الفريــق بــشأن أعمال

            مل املذكور؛                                                               ويطلب كذلك أن يقدم الفريق إىل اللجنة أي مستجدات تتعلق بربنامج الع
                                          عن اعتزامه مواصلة متابعة أعمال الفريق؛    يعرب  -   ٤  
                                                                                مجيع الدول ومؤسسات األمـم املتحـدة املعنيـة وسـائر األطـراف املهتمـة                  حيث  -   ٥  

                   مع فريق اخلـرباء،        و  )    ٢٠٠٦   (    ١٧١٨                                                                على التعاون التام مع اللجنة املنشأة عمال بأحكام القرار          
                                                                                                        وال سيما بإتاحة أي معلومات توجد لـديها بـشأن تنفيـذ التـدابري املفروضـة مبوجـب القـرارات                    

   ؛ )    ٢٠١٣   (    ٢٠٩٤      و  )    ٢٠١٣   (    ٢٠٨٧      و  )    ٢٠٠٩   (    ١٨٧٤      و  )    ٢٠٠٦   (    ١٧١٨  
   .                              إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي    يقرر  -   ٦  
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