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 )٢٠٠٨ (١٨١٩القرار   
 

، املعقـــــــــودة يف ٥٩١٤الـــــــــذي اختـــــــــذه جملـــــــــس األمـــــــــن يف جلـــــــــسته    
  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٨

 
 ،إن جملس األمن 
  إىل قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن احلالة يف ليربيا وغرب أفريقيا،إذ يشري 
ــب  ــذ  وإذ يرحـــــ ــرد الـــــ ــدم املطـــــ ــذ     بالتقـــــ ــا منـــــ ــة ليربيـــــ ــه حكومـــــ ي أحرزتـــــ
 يف إعـادة بنـاء ليربيــا مبـا يعـود بـالنفع علـى مجيـع الليـربيني، وذلـك                      ٢٠٠٦ ينـاير /ينالثـا  كانون

 الدويل، بدعم من اجملتمع
 مــــن القــــرار ١٠ردة يف الفقــــرة  إىل قــــراره بعــــدم جتديــــد التــــدابري الــــواوإذ يــــشري 
فيما يتعلـــق باألخـشاب اجلذعيـة املـستديرة واملنتجـات اخلـشبية الـيت يكـون                 ) ٢٠٠٣( ١٥٢١
ها ليربيـا، وإذ يؤكـد ضـرورة اسـتمرار التقـدم الـذي أحرزتـه ليربيـا يف قطـاع األخـشاب                       منشؤ

لـذي مت توقيعـه ليـصبح قانونـا يف     بالتنفيذ واإلنفاذ الفعـالني للقـانون الـوطين إلصـالح الغابـات ا       
، مبا يف ذلك تسوية حقوق األراضي واحليازة، وحفـظ التنـوع          ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول  ٥

  احلراجة التجارية،عمالايته، وعملية منح العقود ألالبيولوجي ومح
) 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  
 األخـرى،  وتوصـياهتا الداخليـة الالزمـة لعمليـة كيمـربيل     وإذ يالحظ قيام ليربيا بتنفيذ الـضوابط     

 وإذ يدعو حكومة ليربيا إىل مواصلة العمل احلثيث من أجل ضمان فعالية هذه الضوابط،
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 على ما لبعثة األمم املتحدة يف ليربيا من أمهية مستمرة يف حتـسني األمـن يف               وإذ يشدد  
مجيـع أحنـاء البلـد، خاصـة يف املنـاطق            يف   سـلطتها أرجاء ليربيـا ومـساعدة احلكومـة علـى بـسط            

 املنتجة للماس واألخشاب ويف املناطق احلدودية،
مجيع األطراف على تقدمي الدعم حلكومة ليربيا من أجل حتديد التـدابري الـيت              وإذ حيث    

، )٢٠٠٣ (١٥٢١ مــن القــرار ٥تكفـل إحــراز تقــدم حنــو اســتيفاء الـشروط احملــددة يف الفقــرة   
 وتنفيذ تلك التدابري،

الذي يتناول مـسائل املـاس      ،   بتقرير فريق خرباء األمم املتحدة املعين بليربيا       يرحبوإذ   
  واألسلحة واألمن،احملددة اهلدفواألخشاب واجلزاءات 

 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، يتصرفوإذ 
 مـن   ١والية فريق اخلرباء املعني عمال بالفقرة       إىل األمني العام أن جيدد      يطلب   - ١ 
ويطلـب  ،  ٢٠٠٨ ديـسمرب /كـانون األول   ٢٠ملـدة إضـافية متتـد حـىت         ) ٢٠٠٧ (١٧٦٠ القرار

 مـن  ٢١ املنـشأة عمـال بـالفقرة    لجنـة  إىل اجمللـس عـن طريـق ال    اتقريـر إىل فريق اخلـرباء أن يقـدم        
ــرار  ــة”) (٢٠٠٣ (١٥٢١الق ــول ،)“اللجن ــسمرب/كــانون األول ١ حبل ــع  ٢٠٠٨ دي  عــن مجي

آخـر املعلومـات بـصورة      وأن يقـدم    ،  )٢٠٠٧ (١٧٩٢ من القـرار     ٥ املسائل الواردة يف الفقرة   
 ؛غري رمسية إىل اللجنة، حسب االقتضاء، قبل ذلك املوعد

 إىل األمني العـام أن يعيـد تعـيني األعـضاء يف فريـق اخلـرباء، وأن يتخـذ                    يطلب - ٢ 
 الترتيبات املالية واألمنية الالزمة لدعم عمل الفريق؛

 جبميع الدول وحبكومة ليربيا إبداء التعاون التام مع فريق اخلـرباء بـشأن              يهيب - ٣ 
 مجيع جوانب واليته؛

 أحدث اسـتعراض أجرتـه عمليـة         تنفذ توصيات   حكومة ليربيا على أن    يشجع - ٤ 
ــة        ــضوابط الليربي ــز ال ــة كيمــربيل ملواصــلة تعزي كيمــربيل، وأن تعمــل علــى حنــو وثيــق مــع عملي

 املفروضة على جتارة املاس اخلام؛
 عمليــة كيمــربيل علــى أن تبلــغ جملــس األمــن، حــسب االقتــضاء، مــن  يــشجع - ٥ 

 تنفيذ نظام عملية كيمـربيل إلصـدار    خالل جلنته، بتقييمها للتقدم الذي حترزه حكومة ليربيا يف        
 شهادات املنشأ؛
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 أمهيــة اســتمرار املــساعدة الــيت تقــدمها البعثــة إىل حكومــة ليربيــا، وإىل   يكــرر - ٦ 
اللجنة وفريق اخلرباء، يف حدود قدراهتا ومناطق انتشارها، دون املساس بوالية البعثـة، مبـا فيهـا                 

، ويـشري  )٢٠٠٣ (١٥٢١ من القـرار  ٤ و  ٢قرتني  ما يتعلق برصد تنفيذ التدابري الواردة يف الف       
هبذا اخلصوص إىل طلبه بأن تقوم البعثة بتفتـيش قـوائم املوجـودات يف األسـلحة والـذخائر الـيت                    

لكفالــة حــصر مجيــع ) ٢٠٠٦ (١٦٨٣ مــن القــرار ٢ و ١يــتم احلــصول عليهــا وفقــا للفقــرتني 
 عن استنتاجاهتا؛هذه األسلحة والذخائر، وأن تقدم تقارير دورية إىل اللجنة 

ــدراهتا       يكــرر - ٧  ــوار، يف حــدود ق ــم املتحــدة يف كــوت ديف ــة األم ــه إىل بعث  طلب
ومناطق انتشارها، ودون املساس بواليتها، أن تقدم املساعدة إىل اللجنة وإىل فريق اخلـرباء بـأن     

  مــن القــرار٤ و ٢حتيــل إليهمــا أي معلومــات ذات صــلة بتنفيــذ التــدابري الــواردة يف الفقــرتني   
، وذلك يف سياق التنسيق املعزز فيما بني بعثات األمم املتحـدة ومكاتبـها يف               )٢٠٠٣ (١٥٢١

 غرب أفريقيا؛
 . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ٨ 

 


