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 )٢٠٠٧ (١٧٩٢القرار   
  ٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول١٩، املعقودة يف ٥٨١٠الذي اعتمده جملس األمن يف جلسته   

 ،إن جملس األمن 
  إىل قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن احلالة يف ليربيا وغرب أفريقيا،إذ يشري 
ــذ كــانون    وإذ يرحــب  ــا من ــه حكومــة ليربي ــذي أحرزت ــاين بالتقــدم املطــرد ال ــاير / الث ين
ــن      ٢٠٠٦ ــدعم مـ ــربيني، وذلـــك بـ ــع الليـ ــالنفع علـــى مجيـ ــود بـ ــا يعـ ـــا مبـ ــاء ليربيـ ــادة بنـ  يف إعـ
 الدويل، اجملتمع

 ١٥٢١ مــن القــرار ١٠ إىل قــراره بعــدم جتديــد التــدابري الــواردة يف الفقــرة  وإذ يــشري 
 منـشؤها   فيما يتعلــق باألخشاب اجلذعيـة املـستديرة واملنتجـات اخلـشبية الـيت يكـون              ) ٢٠٠٣(

ليربيــا، وإذ يؤكــد ضــرورة اســتمرار التقــدم الــذي أحرزتــه ليربيــا يف قطــاع األخــشاب بالتنفيــذ 
 تـشرين   ٥واإلنفاذ الفعالني للقانون الوطين إلصالح الغابات الذي مت توقيعـه ليـصبح قانونـا يف                

ــوبر /األول ــوع     ٢٠٠٦أكتـ ــظ التنـ ــازة، وحفـ ــي واحليـ ــوق األراضـ ــسوية حقـ ــا يف ذلـــك تـ ، مبـ
  احلراجة التجارية،عمالي ومحايته، وعملية منح العقود ألالبيولوج
) ٢٠٠٣ (١٥٢١ مـن القـرار      ٦ إىل قراره بإهنـاء التـدابري الـواردة يف الفقـرة             وإذ يشري  

 املتعلقة باملاس،

 مبشاركة حكومة ليربيا يف نظام عملية كيمربيل إلصدار شـهادات املنـشأ،             وإذ يرحب  
وابط الداخليـة الالزمـة لعمليـة كيمـربيل ومتطلباهتـا األخـرى،             وإذ يالحظ قيام ليربيا بتنفيذ الض     

 وإذ يدعو حكومة ليربيا إىل مواصلة العمل احلثيث من أجل ضمان فعالية هذه الضوابط،
 على ما لبعثة األمم املتحدة يف ليربيا من أمهية مستمرة يف حتـسني األمـن يف               وإذ يشدد  

هتا يف مجيـع أحنـاء البلـد، خاصـة يف املنـاطق             أرجاء ليربيا ومـساعدة احلكومـة علـى بـسط سـيطر           
 املنتجة للماس واألخشاب ويف املناطق احلدودية،
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 كــانون ٥ بتقريــر فريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين بليربيــا املــؤرخ    وإذ حيــيط علمــا 
، الذي يتناول مجلة مسائل منها ما يتعلـق باملـاس           )، املرفق S/2007/689 (٢٠٠٧ديسمرب  /األول

 واجلزاءات املوجهة واألسلحة واألمن،واألخشاب 
ــتعرض   ــد اسـ ــرتني   وقـ ــة مبوجـــب الفقـ ــدابري املفروضـ ــرار  ٤ و ٢ التـ ــن القـ  ١٥٢١ مـ

ــشروط   ) ٢٠٠٤ (١٥٣٢ مــن القــرار  ١والفقــرة ) ٢٠٠٣( والتقــدم احملــرز صــوب اســتيفاء ال
، وقد خلص إىل عـدم كفايـة التقـدم          )٢٠٠٣ (١٥٢١ من القرار    ٥املنصوص عليها يف الفقرة     

 رز حنو حتقيق ذلك اهلدف،احمل
 علــى دعــم حكومــة ليربيــا يف جهودهــا الراميــة إىل اســتيفاء تلــك وإذ يؤكــد تــصميمه 

 الشروط، وإذ يشجع اجلهات املاحنة على أن حتذو حذوه،
مجيع األطراف على تقدمي الدعم حلكومة ليربيا من أجل حتديد التـدابري الـيت              وإذ حيث    

، )٢٠٠٣ (١٥٢١ مـن القـرار   ٥ الشروط احملددة يف الفقـرة  تكفل حتقيق إحراز تقدم حنو تلبية     
 وتنفيذ تلك التدابري،

 أن احلالـة يف ليربيـا، رغـم التقـدم اهلـام الـذي أحـرز فيهـا، مـا زالـت تـشكل                  وإذ يقرر  
 هتديدا للسالم واألمن الدوليني يف املنطقة،

  مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف 
اســتنادا إىل تقييمــه للتقــدم احملــرز حــىت اآلن يف اســتيفاء شــروط إهنــاء    ، يقــرر - ١ 

 :، ما يلي)٢٠٠٣ (١٥٢١التدابري املفروضة مبوجب القرار 
 مــن القــرار ٢دد التــدابري املتعلقــة باألســلحة املفروضــة مبوجــب الفقــرة  أن جيــ )أ( 
 )٢٠٠٦ (١٦٨٣ مــــن القــــرار ٢ و ١والــــيت ُعــــدلت مبوجــــب الفقــــرتني ) ٢٠٠٣ (١٥٢١
دد التــدابري املتعلقــة بالــسفر املفروضــة  أن جيــ، و)٢٠٠٦ (١٧٣١مــن القــرار ) ب (١ والفقــرة

 شـهرا اعتبـارا مـن تـاريخ         ١٢لفترة أخرى متتـد     ) ٢٠٠٣ (١٥٢١ من القرار    ٤مبوجب الفقرة   
 اختاذ هذا القرار؛

 مـن القـرار     ٢١أن تقوم الدول األعضاء بإشعار اللجنة املنشأة مبوجب الفقرة           )ب( 
لــدى تــسليم مجيــع األســلحة والعتــاد املتــصل هبــا املــوردة وفقــا  ) “اللجنــة”) (٢٠٠٣ (١٥٢١

ــرة  ـــ (٢للفقـ ــرار ) و (٢أو ) هـ ــرة )٢٠٠٣ (١٥٢١مـــن القـ ــرار ٢، أو الفقـ  ١٦٨٣ مـــن القـ
 ؛١٧٣١من القرار ) ب (١، أو الفقرة )٢٠٠٦(
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ة استعراض أي من التدابري املذكورة أعـاله بنـاء علـى طلـب حكومـ              أن يقوم ب   )ج( 
 ١٥٢١ليربيــا، فــور قيــام احلكومــة بــإبالغ جملــس األمــن باســتيفاء الــشروط احملــددة يف القــرار    

 إلهناء العمل بالتدابري، وتزويدها اجمللس مبعلومات تربر تقييمها؛) ٢٠٠٣(
) ٢٠٠٤ (١٥٣٢ من القـرار     ١إىل أن التدابري املفروضة مبوجب الفقرة       يشري   - ٢ 

هـذا    إحراز تقدم يف    اليت تفيد بعدم    استنتاجات فريق اخلرباء   ال تزال سارية، ويالحظ مع القلق     
فــــة اجلهــــود الالزمــــة مــــن أجــــل  الــــصدد، ويــــدعو حكومــــة ليربيــــا إىل مواصــــلة بــــذل كا 

 بالتزاماهتا؛ الوفاء
 مـن   ١ اعتزامه اسـتعراض التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة             يؤكد من جديد   - ٣ 

 مرة كل سنة على األقل؛) ٢٠٠٤ (١٥٣٢القرار 
 مبــا قدمتــه بعثــة األمــم املتحــدة يف ليربيــا حلكومــة ليربيــا مــن مــساعدة  يرحــب - ٤ 

تتعلق بتنظيم دوريات مشتركة مع هيئة تنمية احلراجة، بغية تعزيز أنشطة املراقبة الـيت تقـوم هبـا                  
 الغابات؛ احلكومة يف مناطق

 مـــن  ١املعـــني عمـــال بـــالفقرة    متديـــد واليـــة فريـــق اخلـــرباء احلـــايل     يقـــرر - ٥ 
، وذلـك لالضـطالع     ٢٠٠٨نيـه   يو/ حزيران ٢٠ملدة إضافية متتد حىت     ) ٢٠٠٧ (١٧٦٠ القرار
 :التالية باملهام

ــا والــدول اجملــاورة مــن أجــل إجــراء      )أ(  ــيم للمتابعــة إىل ليربي ــة تقي التوجــه يف بعث
، والـيت   )٢٠٠٣ (١٥٢١حتريات وإعداد تقرير بشأن تنفيـذ التـدابري املفروضـة مبوجـب القـرار               

ــددت يف ــرة ُج ــصل      ١ الفق ــات تت ــك أي معلوم ــا يف ذل ــا، مب ــهاكات هل ــشأن أي انت  أعــاله، وب
) ٢٠٠٣ (١٥٢١مــن القــرار ) أ (٤بتحديــد اللجنــة أمســاء األفــراد الــوارد وصــفهم يف الفقــرة   

، ومبـا يف ذلـك خمتلـف مـصادر متويـل جتـارة األسـلحة                )٢٠٠٤ (١٥٣٢ مـن القـرار      ١والفقرة  
 بيعية على سبيل املثال؛غري املشروعة، بواسطة املوارد الط

ــرة      )ب(  ــدابري املفروضــة مبوجــب الفق ــة الت ــر وفعالي ــيم أث ــرار  ١تقي  ١٥٣٢ مــن الق
 ، مبا يف ذلك وبصورة خاصة ما يتعلق مبمتلكات الرئيس السابق تشارلز تايلور؛)٢٠٠٤(

تقيــــيم تنفيــــذ تــــشريعات احلراجــــة الــــيت اعتمــــدها الكــــونغرس الليــــربي يف  )ج( 
 تــشرين ٥ ووقّعتــها الرئيــسة جونــسون ســريليف لتــصبح قانونــا يف  ٢٠٠٦ســبتمرب /أيلــول ١٩

 ؛٢٠٠٦أكتوبر /األول
امتثــال حكومــة ليربيــا لنظــام عمليــة كيمــربيل إلصــدار شــهادات  مــدى تقيــيم  )د( 

 املنشأ، والتنسيق مع عملية كيمربيل يف تقييم مدى االمتثال؛
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 عـن  ٢٠٠٨يونيـه  /زيـران  ح ١تقدمي تقرير إىل اجمللس عن طريق اللجنة حبلول          )هـ( 
مجيع املسائل الواردة يف هـذه الفقـرة، وتقـدمي آخـر املعلومـات بـصورة غـري رمسيـة إىل اللجنـة،                       
حسب االقتضاء، قبل ذلك املوعد، ال سيما بشأن التقدم احملرز يف قطـاع األخـشاب منـذ رفـع        

ملـاس  ، ويف قطـاع ا    ٢٠٠٦يونيـه   /يف حزيـران  ) ٢٠٠٣ (١٥٢١ مـن القـرار      ١٠أحكام الفقـرة    
 ؛٢٠٠٧أبريل /يف نيسان) ٢٠٠٣ (١٥٢١ من القرار ٦منذ رفع أحكام الفقرة 

التعاون بنشاط مع أفرقة اخلرباء املختصة األخرى، خاصة فريـق اخلـرباء املعـين               )و( 
، ومع نظـام عمليـة   )٢٠٠٧ (١٧٨٢ القرار  من٨ مبوجب الفقرة ددة واليتهبكوت ديفوار اجمل  

 ؛كيمربيل إلصدار شهادات املنشأ
حتديد ووضع توصيات فيما يتعلق باجملاالت اليت ميكن فيهـا تعزيـز قـدرة دول                )ز( 

) ٢٠٠٣ (١٥٢١ مـن القـرار      ٤املنطقة من أجل تيسري تنفيذ التدابري املفروضة مبوجـب الفقـرة            
 ؛)٢٠٠٤ (١٥٣٢ من القرار ١والفقرة 

 اخلـرباء، وأن   إىل األمني العام أن يعيد تعيني األعضاء احلـاليني يف فريـق           يطلب - ٦ 
 يتخذ الترتيبات املالية واألمنية الالزمة لدعم عمل الفريق؛

 جبميع الدول وحبكومة ليربيا إبداء التعاون التام مع فريق اخلـرباء بـشأن              هيبي - ٧ 
 مجيع جوانب واليته؛

 حكومة ليربيا على أن تدعو عملية كيمـربيل إلجـراء زيـارة اسـتعراض        يشجع - ٨ 
 يف نظـام عمليـة كيمـربيل إلصـدار شـهادات             الكاملـة  من مشاركة ليربيا  يف غضون سنة واحدة     

 املنشأ وتنفيذها له؛

 عمليــة كيمــربيل علــى أن تبلــغ جملــس األمــن، حــسب االقتــضاء، مــن  يــشجع - ٩ 
خــالل جلنتــه، بــأي زيــارة اســتعراض حمتملــة إىل ليربيــا وبتقييمهــا للتقــدم الــذي حتــرزه حكومــة 

 يمربيل إلصدار شهادات املنشأ؛ليربيا يف تنفيذ نظام عملية ك

 . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ١٠ 

 


