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  )٢٠١٧( ٢٣٤٥القرار     

 آذار/ ٢٣املعقـــــودة يف  ٧٩٠٤جلســـــته الـــــذي اختـــــذه جملـــــس األمـــــن يف        
  ٢٠١٧ مارس

  
  ،إن جملس األمن  

 )١٩٩٣( ٨٢٥إىل قراراته السابقة ذات الصلة باملوضوع، مبا فيها القرارات  إذ يشري  
 ١٨٨٧و  )٢٠٠٩( ١٨٧٤و  )٢٠٠٦( ١٧١٨و  )٢٠٠٦( ١٦٩٥و  )٢٠٠٤( ١٥٤٠و 
 )٢٠١٣( ٢٠٨٧و  )٢٠١٢( ٢٠٥٠و  )٢٠١١( ١٩٨٥ و )٢٠١٠( ١٩٢٨و  )٢٠٠٩(
 ٢٢٧٦و  )٢٠١٦( ٢٢٧٠و  )٢٠١٥( ٢٢٠٧و  )٢٠١٤( ٢١٤١و  )٢٠١٣( ٢٠٩٤ و
 ٢٠٠٦/أكتـوبر  تشـرين األول  ٦، وإىل بيانات رئيسـه املؤرخـة   )٢٠١٦( ٢٣٢١ و )٢٠١٦(
)S/PRST/2006/41 ــان/أبريل  ١٣) و ــان/أبريل  ١٦ ) وS/PRST/2009/7( ٢٠٠٩نيســـــ نيســـــ

٢٠١٢ )S/PRST/2012/13 ،(  

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

خلــرباء الــذي عينــه األمــني العــام عمــال بأحكــام  إىل التقريــر املؤقــت لفريــق ا وإذ يشــري  
ــرة  ــرار   ٢٦الفقـ ــن القـ ــق يف   إىل ، و)٢٠٠٩( ١٨٧٤مـ ــن الفريـ ــادر عـ ــامي الصـ ــر اخلتـ  التقريـ

  ،(S/2017/150) ٢٠١٧شباط/فرباير  ٢٧

إىل املعايري املنهجية املتعلقة بتقارير آليات رصد اجلـزاءات الـواردة يف تقريـر     يشري وإذ  
ــة بــاجلزاءات            ــة املتعلق ــين باملســائل العام ــن املع ــابع لــس األم ــل غــري الرمســي الت ــق العام الفري

)S/2006/997،(  

ا األمانـة العامـة مـن أجـل توسـيع قائمـة اخلـرباء اخلاصـة         باجلهود اليت تبذهل وإذ يرحب  
بفــرع األجهــزة الفرعيــة لــس األمــن وحتســينها، مــع مراعــاة التوجيهــات الــواردة يف مــذكرة   

  )،S/2006/997الرئيس (
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 موثـوق ومستقلة  يف هذا الصدد أمهية إعداد تقييمات وحتليالت وتوصيات وإذ يؤكد  
ــا        ،ــة فريــق اخلــرباء ــائق، وفقــا لوالي ــبصــيغتها ومســتندة إىل حق مــن  ٢٦يف الفقــرة ددة احمل

  ،)٢٠٠٩( ١٨٧٤ القرار

ــرر   ــلحة النوويــة    وإذ يق ــة والبيولوجيــة، وكــذلك وســائل    أن انتشــار األس والكيميائي
  إيصاهلا، ما زال يشكل ديداً للسالم واألمن الدوليني،

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

، بصــيغتها واليــة فريــق اخلــرباء ٢٠١٨نيســان/أبريل  ٢٤أن ميــدد حــىت  يقــرر  - ١  
 ٢٠٩٤مـن القـرار    ٢٩الفقـرة  يف واملعدلـة   )٢٠٠٩( ١٨٧٤ار من القـر  ٢٦الفقرة احملددة يف 

 ٢٣٢١أن تسري هذه الوالية أيضا فيما يتعلق بالتدابري املفروضـة يف القـرار    ويقرر، )٢٠١٣(
عــن عزمــه اســتعراض الواليــة واختــاذ اإلجــراء املناســب بشــأن متديــد آخــر   ويعــرب، )٢٠١٦(

إىل األمـني العـام أن يتخـذ التـدابري      ويطلـب ، ٢٠١٨آذار/مـارس   ٢٤تاريخ أقصـاه   يفللوالية 
  اإلدارية الالزمة هلذا الغرض؛ 

يف  إىل فريق اخلرباء أن يقدم إىل اللجنة تقريراً ملنتصف املدة عن أعماله يطلب  - ٢  
 ٢٣٢١مـن القـرار    ٤٣على النحو املطلوب يف الفقرة ، ٢٠١٧آب/أغسطس  ٥قصاه تاريخ أ

أن يقدم الفريق، بعد مناقشـة جيريهـا مـع اللجنـة، تقريـره ملنتصـف        ويطلب كذلك)، ٢٠١٦(
أن يقــدم الفريــق إىل اللجنــة  ويطلــب أيضــا، ٢٠١٧أيلول/ســبتمرب  ٦املــدة إىل الــس حبلــول 

ويطلـب  نه اسـتنتاجاته وتوصـياته،   ، يضم٢٠١٨شباط/فرباير  ١أقصاه اريخ تتقريرا ختاميا يف 
تـاريخ  أن يقدم الفريق، بعد مناقشة جيريهـا مـع اللجنـة، تقريـره اخلتـامي إىل الـس يف        كذلك
  ؛٢٠١٨آذار/مارس  ١٤أقصاه 

ما يعتـزم القيـام بـه    عمل عإىل فريق اخلرباء أن يقدم إىل اللجنة برنامج  يطلب  - ٣  
اللجنـة علـى إجـراء مناقشـات      ويشـجع إعـادة تعـيني الفريـق،    من أقصاه ثالثون يوماً موعد يف 

منتظمة حول ذلك الربنامج وعلى التواصل بانتظام مع الفريق بشـأن أعمالـه، ويطلـب كـذلك     
  أي مستجدات تتعلق بربنامج العمل املذكور؛باللجنة وايف أن يمن الفريق 

  عن اعتزامه مواصلة متابعة أعمال الفريق؛ يعرب  - ٤  

األطـراف املهتمـة    غريها مـن األمم املتحدة املعنية و هيئاتمجيع الدول و حيث  - ٥  
ــة املنشــأة عمــال     ــام مــع اللجن ــى التعــاون الت ــعل ــق اخلــرباء،   )٢٠٠٦( ١٧١٨القرار ب ومــع فري

 ١٧١٨ ما بإتاحة أي معلومات لديها بشـأن تنفيـذ التـدابري املفروضـة مبوجـب القـرارات      سي ال
 )٢٠١٦( ٢٢٧٠و  )٢٠١٣( ٢٠٩٤و  )٢٠١٣( ٢٠٨٧و  )٢٠٠٩( ١٨٧٤و  )٢٠٠٦(

  ؛)٢٠١٦( ٢٣٢١و 

 .إبقاء املسألة قيد نظره الفعلي يقرر  - ٦  


