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  )٢٠٠٦( ١٧١٨جلنة جملس األمن املنشأة عمال بالقرار     
  

  ٢٠١٧شباط/فرباير  ١٠ حتديث
  )٢٠١٠آب/أغسطس  ١٠(صدرت هذه الوثيقة أصال يف 

  
: معلومــات ملســاعدة الــدول األعضــاء يف األمــم   ١مــذكرة املســاعدة علــى التنفيــذ رقــم       

ــن        ــس األمـ ــرارات جملـ ــب قـ ــا مبوجـ ــاء بالتزاماـ ــى الوفـ ــدة علـ  )٢٠٠٦( ١٧١٨املتحـ

 )٢٠١٦( ٢٢٧٠و  )٢٠١٣( ٢٠٩٤و  )٢٠١٣( ٢٠٨٧و  )٢٠٠٩( ١٨٧٤  و

  )٢٠١٦( ٢٣٢١و 
  
ــذائف     رداً  - ١ ــا القـ ــتخدام تكنولوجيـ ــات اإلطـــالق باسـ ــة وعمليـ ــارب النوويـ علـــى التجـ

التســيارية الــيت أجرــا مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة، اختــذ جملــس األمــن التــابع لألمــم   
وهي: القرار  ،قرارات تفرض و/أو تعزز خمتلف اجلزاءات املفروضة على هذا البلد ستةاملتحدة 
ــرار )٢٠٠٦( ١٧١٨ ــرار )٢٠٠٩( ١٨٧٤، والقـ ــرار)٢٠١٣( ٢٠٨٧، والقـ  ٢٠٩٤ ، والقـ

. ةرئاســـي تبيانـــا ، وثالثـــة)٢٠١٦( ٢٣٢١ القـــرارو، )٢٠١٦( ٢٢٧٠والقـــرار  ،)٢٠١٣(
م املتحـدة، امللزمـة مبوجـب ميثـاق األمـم املتحـدة بتنفيـذ        وتعتمد أحيانا الدول األعضاء يف األمـ 

التدابري الواردة يف هـذه القـرارات وإنفاذهـا، علـى األحكـام املتعلقـة بـالتفتيش الـواردة يف هـذه          
حمــاوالت النتــهاكها. فعلــى ســبيل املثــال،   القــرارات وتكتشــف انتــهاكات هلــذه اجلــزاءات أو 

الـيت تقـوم ـا، شـحنات حمظـورة جيـري نقلـها         تكتشف دول أحيانا، خالل عمليـات التفتـيش  
ــا الشــعبية الدميقراطيــة أو  بصــورة غــري ــة   مشــروعة إىل مجهوريــة كوري منــها، أو تتــوىل مجهوري

تيسريها. ويف حالة الكشف عن انتـهاكات، كـثريا    كوريا الشعبية الدميقراطية الوساطة فيها أو
ا كانت أي قوانني حملية قد انتهكـت،  تشرع الدول يف إجراء حتقيقات جنائية لتحديد ما إذ ما

  فإذا كان األمر كذلك، تتخذ إجراء لضمان االمتثال التام هلذه القرارات.

وتنظر األمم املتحدة أيضا يف ما تورده األنباء من انتهاكات للجزاءات، وقد تقرر أيضـا    - ٢
يف هـــذه االنتـــهاكات اختـــاذ اإلجـــراءات املناســـبة ردا عليهـــا. واهليئـــة الرئيســـية املكلفـــة بـــالنظر 

التــابع هلــا مســاعدة  فريــق اخلــرباءالتابعــة لــس األمــن. ويقــدم  “ ١٧١٨جلنــة القــرار ” هــي
ن هـذه الورقـة   اللجنة لالضطالع بواليتها من خالل مجع املعلومات ودراستها وحتليلها. وتبـي  إىل

اء بصـفة عامـة بعـدما    والية كل من هاتني اهليئتني، والكيفية اليت تتفاعالن ا مـع الـدول األعضـ   
مــن القــرار  ١٣أو  ١٢أو  ١١تقــوم دولــة مــن الــدول األعضــاء بعمليــة تفتــيش وفقــا للفقــرات    

ــرة  ،)٢٠٠٩( ١٨٧٤ ــرار   ١٦أو الفقـ ــن القـ ــرة  ، أو)٢٠١٣( ٢٠٩٤مـ ــرار   ١٨الفقـ ــن القـ مـ
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 ١٨٧٤مــن القـــرار   ١٤أو حتتجــز شــحنة أو تتصــرف فيهـــا وفقــا للفقــرة       ،)٢٠١٦( ٢٢٧٠
  .)٢٠١٦( ٢٣٢١ القرار من ١٢و  ٦أو الفقرتني  )٢٠١٦( ٢٢٧٠من القرار  ٢٨الفقرة  أو
  

  : التحقق من االنتهاكات املزعومة واختاذ اإلجراءات املناسبة بشأا١٧١٨جلنة القرار     

القـرار الـذي اختـذه جملـس     إىل  نسـبةً  امسها اعتمداليت  ١٧١٨والية جلنة القرار  تشمل  - ٣
مبوجبه، رصـد تنفيـذ اجلـزاءات املفروضـة مبوجـب       اللجنة أُنشئتالذي و ٢٠٠٦األمن يف عام 
 )٢٠١٣( ٢٠٩٤و  )٢٠١٣( ٢٠٨٧ و )٢٠٠٩( ١٨٧٤ و )٢٠٠٦( ١٧١٨القــــــــرارات 

بوقـوع انتـهاكات   والتحقق من االدعـاءات املتصـلة    ،)٢٠١٦( ٢٣٢١و  )٢٠١٦( ٢٢٧٠ و
، للجزاءات واختاذ اإلجراءات املناسبة بشأا، وتقدمي توصيات مـن أجـل تعزيـز فعاليـة التـدابري     

. وعادة ما ينشـئ جملـس األمـن جلنـة للجـزاءات يف كـل مـرة يفـرض فيهـا نظامـا           يف مجلة أمور
 ١٧١٨جلنــة مــن هــذه اللجــان. وتتــألف جلنــة القــرار    ١٣جديــدا للجــزاءات؛ وتوجــد حاليــا  

نفسها اليت يتألف منـها جملـس األمـن وتتخـذ قراراـا بتوافـق اآلراء. ويتـوىل         ١٥الـ الدول  من
  .سيباستيانو كارديلدى األمم املتحدة، السفري إليطاليا رئاسة اللجنة حاليا املمثل الدائم 

وتتمثل انتهاكات اجلزاءات يف القيـام بأنشـطة أو معـامالت حمظـورة مبوجـب قـرارات         - ٤
من أو حماولة االخنـراط يف معـامالت حمظـورة، سـواء اكتملـت املعاملـة أو مل تكتمـل.        جملس األ

 دابري املفروضـة يف القـرارات، فهـي   وإذا أُتيحت إلحدى الدول معلومات عن عدم االمتثال للتـ 
مدعوة إىل تزويد اللجنة بتلك املعلومـات. وبعـد قيـام دولـة بعمليـة تفتـيش أو حجـز ألصـناف         

فيها وفقا للقرارات، يلزمها على الفور أن تقدم إىل اللجنـة تقـارير تتضـمن    تصرف  حمظورة أو
ــى التعــاون مــن إحــدى   التفاصــيل ذات الصــلة باملوضــوع. ويف حــال عــدم حصــ    ــة عل ول دول

ــا للفقــرتني       دول ــيش ســفينة يف أعــايل البحــار وفق ــم مــن أجــل تفت ــرار   ١٣و  ١٢العل مــن الق
، يلزمها على الفور أن تقدم إىل اللجنة تقريرا يتضمن التفاصـيل ذات الصـلة   )٢٠٠٩( ١٨٧٤

باملوضوع. وينبغي هلذه التقارير، اليت ميكن أن تكون تقارير سرية، أن تقدم التفاصـيل املهمـة،   
، الــيت قــد تشــمل ظــروف احلــادث، واألحكــام ذات الصــلة باملوضــوع مــن قــرار جملــس األمــن  

واإلجــراءات الــيت رمبــا اختــذا الدولــة حلجــز أي أصــناف حمظــور توريــدها أو بيعهــا أو نقلــها    
  التصرف فيها. أو

ــيش أو حجز/تصــرف أو معلومــات متصــلة بعــدم        - ٥ ــة تفت ــر عــن عملي وبعــد تلقــي تقري
االمتثال للتدابري املفروضـة مبوجـب القـرارات، جيـوز للجنـة أن تبعـث رسـائل إىل مجيـع الـدول          

نية باحلادث لطلـب تزويـدها مبعلومـات إضـافية. فعلـى سـبيل املثـال، جيـوز للجنـة أن توجـه           املع
رسالة إىل دولة يعتقـد أن أفـرادا مـن مواطنيهـا أو سـفنا ترفـع علمهـا قـد ضـبطوا وهـم ينقلـون            
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أصــنافا حمظــورة يف انتــهاك للجــزاءات الــيت فرضــها جملــس األمــن التــابع لألمــم املتحــدة. وهــذه  
 دف بالتحديد إىل تبيان وقائع احلادث أو توضيحها وإىل مساعدة اللجنـة يف صـياغة   الرسائل

ــدول مــدعوة ل     ــع ال ــة. ومجي ــدول األعضــاء كاف ــواردة    توصــيات لل ــات ال ــى الطلب ــورا عل ــرد ف ل
  اللجنة للحصول على املعلومات. من

ل يــوتتلقــى اللجنــة أيضــا مســاعدة مــن فريــق اخلــرباء التــابع هلــا يف مجــع ودراســة وحتل     - ٦
  املعلومات املتعلقة بالتقارير.

وجيوز للجنة، بعد دراسة املعلومات املتاحة مبساعدة فريق خربائها، أن تتخـذ اإلجـراء     - ٧
الالزم للرد على االنتهاك. فعلى سبيل املثال، ميكن للجنة أن تقدم للـدول األعضـاء توجيهـات    

اجلـزاءات. وتقـدم اللجنـة     مستكملة بشأن ما كُشف عنه مؤخرا من ديـدات متصـلة بانتـهاك   
يومــا تقريــرا إىل جملــس األمــن، الــذي جيــوز ألعضــائه أيضــا مناقشــة احلــوادث     ٩٠أيضــا كــل 

  لة بتشديد عملية إنفاذ اجلزاءات.والسبل الكفي

جنــة، مــىت تــوافرت أنــه جيــوز لل، قــرر جملــس األمــن )٢٠١٦( ٢٣٢١ ومبوجــب القــرار  - ٨
ــاك ســ      ــأن هن ــاد ب ــوال لالعتق ــات تشــكل أساســا معق ــديها معلوم ــراهن  ل ــت ال ــرتبط يف الوق فُناً ت

كانــت تــرتبط يف املاضــي بــربامج أو أنشــطة متصــلة باألســلحة النوويــة أو القــذائف التســيارية  أو
ــرارات   ــورة مبوجــــــب القــــ  )٢٠١٣( ٢٠٨٧و  )٢٠٠٩( ١٨٧٤و  )٢٠٠٦( ١٧١٨وحمظــــ

، أن تفــــرض تطبيــــق أي تــــدبري )٢٠١٦( ٢٣٢١أو  )٢٠١٦( ٢٢٧٠و  )٢٠١٣( ٢٠٩٤ و
التدابري التالية أو مجيعها فيما يتعلق بالسفن اليت حتددها عمال ذه الفقرة: (أ) تسحب دولـة   من

ا؛ (ب) تــوعز دولــةُ علَــم الســفينة احملــددة إىل الســفينة العلَــم علَمهــا عــن الســفينة الــيت مت حتديــده
 (ج) حتظر مجيع الـدول األعضـاء علـى   بالتوجه إىل ميناء حتدده اللجنة، بالتنسيق مع دولة امليناء؛ 

السفينة اليت مت حتديدها دخول موانئها، ما عدا يف حاالت الطوارئ، أو يف حالـة عـودة السـفينة    
أو يف حالة صدور توجيه مـن اللجنـة؛ (د) تقـع السـفينة الـيت حتـددها       إىل ميناء املغادرة األصلي، 

  .)٢٠٠٦( ١٧١٨(د) من القرار  ٨اللجنة حتت طائلة جتميد األصول املفروض يف الفقرة 

إىل اللجنــة أن تعقــد،  ، أوعــز جملــس األمــن أيضــا    )٢٠١٦( ٢٣٢١ ومبوجــب القــرار   - ٩
مبساعدة من فريـق اخلـرباء التـابع هلـا، اجتماعـات اسـتثنائية بشـأن املسـائل املواضـيعية واإلقليميـة           

تقـوم بتحديـد املـوارد وترتـب     اهلامة والتحديات اليت تواجههـا الـدول األعضـاء يف قـدراا، وأن     
أولويات استغالهلا وحتشدها للمجاالت اليت من شأا أن تستفيد من املساعدة التقنية واملسـاعدة  

  .على بناء القدرات دف زيادة الفعالية يف أعمال التنفيذ اليت تقوم ا الدول األعضاء
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  فريق اخلرباء: مجع املعلومات ودراستها وحتليلها    

 فريقا للخرباء ملسـاعدة جلنـة القـرار    )٢٠٠٩( ١٨٧٤جملس األمن مبوجب قراره أنشأ   - ١٠
على رصد مدى تنفيذ اجلزاءات وحتسني تنفيذها. وكثريا ما ينشئ جملس األمـن أفرقـة    ١٧١٨

تقييمات وحتليالت حمايدة ومسـتندة   للخرباء لدعم جلان اجلزاءات. وتكلف هذه األفرقة بتقدمي
إىل الوقائع، فضال عن توصـيات لتحسـني عمليـة تنفيـذ اجلـزاءات. ويوجـد حاليـا أفرقـة خـرباء          

مجهوريــة أفريقيــا تابعــة لألمــم املتحــدة معنيــة بــنظم اجلــزاءات الــيت تفرضــها األمــم املتحــدة يف   
ــطى ــة الكو   الوســ ــة، ومجهوريــ ــعبية الدميقراطيــ ــا الشــ ــة كوريــ ــة،  ، ومجهوريــ ــو الدميقراطيــ نغــ

العاملــة ة لجنــالوكــذلك ملســاعدة ، الســودان، وليبيــاجنــوب الســودان، ووالصــومال/إريتريا، و
تنظـيم الدولـة اإلسـالمية    (اجلزاءات املفروضـة علـى    ١٢٦٧/١٩٨٩/٢٢٥٣مبوجب القرارات 

  (حركة طالبان). ١٩٨٨) وجلنة اجلزاءات (داعش) وتنظيم القاعدة

. وهـو مكلَّـف مبهمـة مجـع وحبـث      ١٧١٨توجيه من جلنة القـرار  ويعمل فريق اخلرباء ب  - ١١
ملعنيـة وسـائر األطـراف املهتمـة     وحتليل املعلومات الـواردة مـن الـدول وهيئـات األمـم املتحـدة ا      

ــن ــدابري املفروضــة يف القــرار    ع  ٢٠٨٧ و )٢٠٠٩( ١٨٧٤ و )٢٠٠٦( ١٧١٨ اتتنفيــذ الت
، وخباصــــة حــــاالت  )٢٠١٦( ٢٣٢١ و )٢٠١٦( ٢٢٧٠و  )٢٠١٣( ٢٠٩٤و  )٢٠١٣(

 ٢٣٢١ و )٢٠١٦( ٢٢٧٠و  )٢٠١٣( ٢٠٩٤ اتعـــدم االمتثـــال هلـــا. ومبوجـــب القـــرار    
 هـذين ، جرى توسيع نطاق والية الفريق لتشمل التدابري اجلديـدة املفروضـة مبوجـب    )٢٠١٦(

. وتوجد مكاتب الفريق يف نيويورك، على الرغم من سفره بانتظام لتبـادل املعلومـات   ينالقرار
يق عددا أقصاه مثانية أعضاء مـن ذوي اخللفيـات التقنيـة املتخصصـة     مع احلكومات. ويضم الفر

يف اــاالت ذات الصــلة، مثــل املســائل النوويــة، وانتشــار أســلحة الــدمار الشــامل، والشــؤون    
  املالية، ومراقبة التصدير/املواد النووية، وتكنولوجيا الصواريخ، والقضايا اإلقليمية واجلمارك.

الــدعم أيضــا إىل اللجــان األخــرى يف ســياق اجلهــود الــيت تبــذهلا، ويقــدم فريــق اخلــرباء   - ١٢
يف ذلـك جهـود توعيـة الـدول األعضـاء باملسـائل املتعلقـة بتنفيـذ اجلـزاءات ورصـد تنفيـذها             مبا

  املتعلقة بإنفاذها.“ أفضل املمارسات” وحتليل االجتاهات و

اللجنـة ومـع فريـق    علـى أن تتعـاون مـع    […] مجيـع الـدول   ”وقد حث جملس األمـن    - ١٣
ــل   ــا  “اخلــرباء بشــكل كام ــدم ا  ”ودع ــدول إىل أن تق ــع ال ــديها بشــأن   مجي ــات املتاحــة ل ملعلوم

ــدم ــة   عــ ــدابري املفروضــ ــال للتــ ــرارات  “االمتثــ  )٢٠٠٩( ١٨٧٤و  )٢٠٠٦( ١٧١٨يف القــ
. وتشـــجع )٢٠١٦( ٢٣٢١ و )٢٠١٦( ٢٢٧٠و  )٢٠١٣( ٢٠٩٤ و )٢٠١٣( ٢٠٨٧ و

الدول على التعاون واالستجابة بسرعة ودقة لطلبات املعلومات هذه. ومع أن الدول األعضـاء  
ليست ملزمـة بالتشـاور مـع اللجنـة مسـبقا، فـإن الـدول تشـجع علـى توجيـه الـدعوة إىل فريـق             
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ــد    ــناف قـ ــيش أي أصـ ــا وتفتـ ــرباء لزيارـ ــا  اخلـ ــلطات احتجزهـ ــرف   السـ ــل التصـ ــة. وقبـ لوطنيـ
ء بأدلــة إثبــات مســتندية وغريهــا  األصــناف، تشــجع الــدول أيضــا علــى تزويــد فريــق اخلــربا   يف
املواد واملعلومات اليت ميكن أن تدعم حتقيقاتـه يف حـوادث عـدم االمتثـال، وذلـك بوصـفها        من

  عضاء األخرى على تنفيذ القرارات.وسيلة ملساعدة اللجنة والدول األ

ن التقارير الواردة من الدول كثريا ما تنطوي على دول متعددة، فإن فريـق اخلـرباء   وأل  - ١٤
قــد حيتــاج إىل مجــع املعلومــات مــن مصــادر عديــدة لتحديــد كــل الظــروف احمليطــة باالنتــهاك.   

يــورد ســردا  “تقريــرا عــن االنتــهاك”املرحلــة النهائيــة، قــد يقــدم فريــق اخلــرباء إىل اللجنــة   ويف
ويقــدم حتلــيال ويتضــمن توصــيات بشــأن رد اللجنــة. وتتســم هــذه التقــارير    لوقــائع االنتــهاك، 

  املقدمة إىل اللجنة بالسرية.
  

  االعتبارات اخلاصة: تيسري التعاون    

تدرك اللجنة وفريق اخلرباء التابع هلـا أن التقـارير املقدمـة إىل اللجنـة كـثريا مـا تنطـوي          - ١٥
ولــذلك، فهمــا ملتزمــان مبعاجلــة  علــى تــداعيات سياســية وقانونيــة معقــدة، وأحيانــا حساســة.   

احلاالت مع مراعاة حساسيتها، وكلما طُلب منهما ذلك، بسرية تامة. وقد حيـرص فريـق    هذه
، مرغـوب فيـه   اء زياراته بعيدة عن التغطية اإلعالمية وعلى عدم لفت انتباه غرياخلرباء على إبق

سواء إىل الدولة اليت بلَّغت عن احلادث أو إىل غريها من الدول الضالعة فيه. وقد ينطوي األمر 
على ضرورة االعتراف حبساسية املعلومـات. وتسـلم اللجنـة وفريـق خربائهـا أيضـا بـأن الـدول         

   قادرة على تبادل املعلومات.تكون أحيانا غري

ــاء  واللجنــة مســتعدة لتقــدمي معلومــات أو توجيهــات إضــا    - ١٦ فية إىل الــدول األعضــاء، بن
 ١٨٧٤و  )٢٠٠٦( ١٧١٨ طلبها. وعلـى الـرغم مـن أن املسـؤولية عـن تنفيـذ القـرارات        على

 )٢٠١٦( ٢٣٢١ و )٢٠١٦( ٢٢٧٠و  )٢٠١٣( ٢٠٩٤ و )٢٠١٣( ٢٠٨٧ و )٢٠٠٩(
الـدول ومسـاعدا علـى الوفـاء      تقع علـى عـاتق الـدول األعضـاء، فـإن اللجنـة تسـعى إىل دعـم        

مبـا يشـمل التعـاون     -تنفيـذ هـذه القـرارات تنفيـذا تامـا      حيـث أن   .يرد فيهما من التزامـات  مبا
جتسـد   يشـكل أحـد املظـاهر الـيت     -قتضـاء  اال اللجنـة وفريـق اخلـرباء التـابع هلـا عنـد      الوثيق مـع  

تمع الدويل. حساملسؤولية لدى أعضاء ا  
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  املرفق األول

  والية فريق اخلرباء    
  

ــرة  ــرار   ٢٦الفق ــن الق ــب إىل األ)٢٠٠٩( ١٨٧٤م ــام أن ينشــئ، بالتشــاور    : يطل ــني الع م
فريــق (”اللجنــة ولفتــرة أوليــة مــدا ســنة واحــدة، فريقــا يضــم ســبعة خــرباء علــى األكثــر    مــع

يتصرف بتوجيه من اللجنة من أجـل االضـطالع باملهـام التاليـة: (أ) مسـاعدة اللجنـة       “) اخلرباء
 ٢٥والوظائف احملـددة يف الفقـرة    )٢٠٠٦( ١٧١٨يف أداء واليتها على النحو املبني يف القرار 

من هذا القرار؛ (ب) مجع وحبث وحتليل املعلومات الواردة من الـدول وهيئـات األمـم املتحـدة     
 )٢٠٠٦( ١٧١٨املعنيــة وســائر األطـــراف املهتمــة عـــن تنفيــذ التـــدابري املفروضــة يف القـــرار      

صــيات بــإجراءات قــد ينظــر  القــرار، وخباصــة حــاالت عــدم االمتثــال؛ (ج) تقــدمي تو  اهــذ ويف
 اللجنــة أو الــدول األعضــاء يف اختاذهــا لتحســني تنفيــذ التــدابري املفروضــة يف القــرار    الــس أو

ويف هذا القرار؛ (د) تقدمي تقرير مرحلـي عـن أعمالـــه إىل الـس يف موعـد       )٢٠٠٦( ١٧١٨
يوما من تاريــخ اختـاذ هـذا القـــرار، وتقريـــر ـائي إىل الـس يف موعـد أقصـاه          ٩٠ال يتعدى 

  ـــه يتضمن استنتاجاته وتوصياته.يوما قبل انتهــاء واليت ٣٠

ــرة  ــرار   ٢٩الفق ــن الق ــال بأحكــام     )٢٠١٣( ٢٠٩٤م ــق اخلــرباء املنشــأ عم : يشــري إىل فري
، والعامل بتوجيه مـن اللجنـة، إلجنـاز املهـام املنصـوص      )٢٠٠٩( ١٨٧٤من القرار  ٢٦ الفقرة

، بصــيغتها ٢٠١٤نيســان/أبريل  ٧عليهــا يف تلــك الفقــرة، ويقــرر أن ميــدد واليــة الفريــق حــىت 
لـق بالتـدابري   ، ويقرر كذلك أن تسري هـذه الواليـة يف مـا يتع   )٢٠١٢( ٢٠٥٠اددة بالقرار 

املفروضــة يف هــذا القــرار، ويعــرب عــن اعتزامــه اســتعراض الواليــة واختــاذ اإلجــراءات املناســبة  
يتعلق بتمديد آخر يف موعد أقصاه اثىن عشر شهرا اعتبارا مـن تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار،       ما يف

يتخـذ التـدابري   ويطلب إىل األمني العام أن ينشئ فريقا يتألف من مثانية خرباء على األكثـر وأن  
   قـدمي تقــارير الفريــق،  ل جــدول تاإلداريـة الالزمــة يف هـذا الصــدد، ويطلــب إىل اللجنـة أن تعــد

  الفريق. بالتشاور مع

ــرار   ٤٠الفقــرة  ــن الق ــالقرار    )٢٠١٦( ٢٢٧٠م ــق اخلــرباء املنشــأ عمــال ب ــب إىل فري : يطل
ــة إىل مســاعدة الــدول يف إعــداد وتقــدمي    )٢٠٠٩( ١٨٧٤ تقــارير ال أن يواصــل جهــوده الرامي

، وذلك بالتعاون مـع سـائر أفرقـة رصـد اجلـزاءات التابعـة       املواعيد احملددةيف التنفيذ الوطين  عن
  .لألمم املتحدة
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واليـة   ٢٠١٧نيسـان/أبريل   ٢٤أن ميدد حىت  يقرر: )٢٠١٦( ٢٢٧٦من القرار  ١الفقرة 
 ٢٩واملعدلة بـالفقرة   )٢٠٠٩( ١٨٧٤من القرار  ٢٦فريق اخلرباء، بصيغتها احملددة يف الفقرة 

أن تسري هذه الوالية أيضا فيما يتعلق بالتدابري املفروضة  ويقرر، )٢٠١٣( ٢٠٩٤القرار من 
إلجــراء املناســب عــن عزمــه اســتعراض الواليــة واختــاذ ا  ويعــرب، )٢٠١٦( ٢٢٧٠يف القــرار 

إىل األمـني العـام    ويطلـب ، ٢٠١٧آذار/مـارس   ٢٤بشأن متديد آخر للواليـة يف تـاريخ أقصـاه    
  .يتخذ التدابري اإلدارية الالزمة هلذا الغرض أن

ــرة ــن ٢٧ الفقـ ــرار مـ ــوعز :)٢٠١٦( ٢٣٢١ القـ ــأن إىل  يـ ــرباء بـ ــق اخلـ ــل   فريـ ــدد وحييـ حيـ
يومـا، تقـديرا بـدوالرات     ٣٠اللجنة، عقب اية كل شـهر، يف غضـون فتـرة ال تزيـد عـن       إىل

الواليات املتحدة ملتوسط سعر الفحم املصدر من مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة خـالل      
  ذلك الشهر استنادا إىل بيانات جتارية موثوقة ودقيقة من حيث الوقائع. 

ــرة ــن ٣٦ الفق ــرارال م ــالقرار      :)٢٠١٦( ٢٣٢١ ق ــال ب ــأ عم ــق اخلــرباء املنش ــب إىل فري يطل
 دول األعضاء يف إعـداد وتقـدمي هـذه   أن يواصل جهوده الرامية إىل مساعدة ال )٢٠٠٩( ١٨٧٤

  املتحدة املعنية برصد اجلزاءات. رير يف املواعيد احملددة، وذلك بالتعاون مع سائر أفرقة األممالتقا

ــان  ــق اخلــرباء    يقــرر :)٢٠١٦( ٢٣٢١مــن القــرار   ٤٣و  ٣٩الفقرت ــة فري أن تســري والي
مـن   ١ الفقـرة  واملعدلـة يف  )٢٠٠٩( ١٨٧٤مـن القـرار    ٢٦أيضا، بالصيغة الـواردة يف الفقـرة   

 يطلـــبو؛ )٢٠١٦( ٢٣٢١ة يف القـــرار ، علـــى التـــدابري املفروضـــ  )٢٠١٦( ٢٢٧٦القـــرار 
فريق اخلرباء أن يضمن التقارير اليت يعدها يف منتصف املدة استنتاجات وتوصيات، اعتبـارا   إىل

  .٢٠١٧آب/أغسطس  ٥يتجاوز  من تقرير منتصف املدة املقرر تقدميه إىل اللجنة يف موعد ال

 


