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  )٢٠٠٨ (١٨٥٤القرار     
 /ون األولـــــ كان١٩ي ــــودة فـــــ، املعق٦٠٥١ذه جملــس األمــن يف جلــسته   ــــذي اختــــال

  ٢٠٠٨ديسمرب 
  

  ،إن جملس األمن  
   إىل قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن احلالة يف ليربيا وغرب أفريقيا،إذ يشري  
ــا   وإذ يرحـــب   ــة ليربيـ ــه حكومـ ــذي أحرزتـ ــرد الـ ــدم املطـ ــاين  بالتقـ ــانون الثـ ــذ كـ /  منـ
ــاير ــدعم مــن       ٢٠٠٦ ين ــربيني، وذلــك ب ــع اللي ــالنفع علــى مجي ــا مبــا يعــود ب ــاء ليربي  يف إعــادة بن
  الدويل، اجملتمع

 مــــن القــــرار ١٠ إىل قــــراره بعــــدم جتديــــد التــــدابري الــــواردة يف الفقــــرة وإذ يــــشري  
لــيت يكــون فيمــا يتعلــق باألخــشاب اجلذعيــة املــستديرة واملنتجــات اخلــشبية ا ) ٢٠٠٣( ١٥٢١

منشؤها ليربيـا، وإذ يؤكـد ضـرورة اسـتمرار التقـدم الـذي أحرزتـه ليربيـا يف قطـاع األخـشاب                       
والتنفيذ واإلنفاذ الفعالني للقـانون الـوطين إلصـالح الغابـات الـذي مت توقيعـه ليـصبح قانونـا يف              

، مبا يف ذلك تسوية حقوق األراضي واحليازة، وحفـظ التنـوع          ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول  ٥
  البيولوجي ومحايته، وعملية منح العقود ألعمال احلراجة التجارية،

) ٢٠٠٣ (١٥٢١ مـن القـرار      ٦ إىل قراره بإهنـاء التـدابري الـواردة يف الفقـرة             وإذ يشري   
مبشاركة حكومة ليربيا يف عملية كمربيل إلصدار شـهادات املنـشأ،       وإذ يرحب   املتعلقة باملاس،   

ضوابط الداخليـة الالزمـة لعمليـة كمـربيل ومتطلباهتـا األخـرى،             وإذ يالحظ قيام ليربيا بتنفيـذ الـ       
  وإذ يدعو حكومة ليربيا إىل مواصلة العمل احلثيث من أجل كفالة فعالية هذه الضوابط،

ــشري   ــؤرخ   وإذ ي ــسه امل ــان رئي ــران٢٥ إىل بي ــه / حزي ) S/PRST/2007/22 (٢٠٠٧يوني
سني الـشفافية يف جمـال اإليـرادات مـن          الذي يعترف فيه بدور املبادرات الطوعيـة الراميـة إىل حتـ           

قبيل مبـادرة الـشفافية يف جمـال الـصناعات االسـتخراجية، وإذ يالحـظ أن قـرار اجلمعيـة العامـة                      
 بشأن تعزيز الشفافية يف جمال الصناعات يدعم قرار ليربيـا القاضـي، يف مجلـة أمـور،         ٦٢/٢٧٤
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جية وسـائر مبـادرات الـشفافية يف        باملشاركة يف مبادرة الـشفافية يف جمـال الـصناعات االسـتخرا           
جمــاالت الــصناعات االســتخراجية، ويــشجع ليربيــا علــى مواصــلة التقــدم احملــرز يف تنفيــذ خطــة 
عملها املتعلقة مببادرة الشفافية يف جمال الصناعات االسـتخراجية مـن أجـل حتـسني الـشفافية يف                  

  جمال اإليرادات، 
يا من أمهية مستمرة يف حتـسني األمـن يف         على ما لبعثة األمم املتحدة يف ليرب       وإذ يشدد   

أرجــاء ليربيــا ومــساعدة احلكومــة علــى بــسط ســلطتها يف مجيــع أحنــاء البلــد خاصــة يف املنــاطق  
  املنتجة للماس واألخشاب وغريها من املوارد الطبيعية، ويف املناطق احلدودية، 

 كــانون ١٦ؤرخ  بتقريــر فريــق خــرباء األمــم املتحــدة املعــين بليربيــا املــوإذ حيــيط علمــا  
الذي يتناول مسائل منها املـاس واألخـشاب واجلـزاءات          ) S/2008/785 (٢٠٠٨ديسمرب  /األول

  املوجهة، واألسلحة واألمن،
ــتعرض    ــد اســـ ــرتني   وقـــ ــة مبوجـــــب الفقـــ ــدابري املفروضـــ ــرار  ٤ و ٢ التـــ ــن القـــ  مـــ
والتقــدم احملــرز صــوب اســتيفاء     ) ٢٠٠٤ (١٥٣٢ مــن القــرار   ١والفقــرة ) ٢٠٠٣( ١٥٢١
، وإذ خيلـــص إىل أنـــه )٢٠٠٣ (١٥٢١ مـــن القـــرار ٥ط املنـــصوص عليهـــا يف الفقـــرة الـــشرو

  ُيحرز تقدم كاف حنو هذا اهلدف،  مل
 علــى دعــم حكومــة ليربيــا يف جهودهــا الراميــة إىل اســتيفاء تلــك  تــصميمه وإذ يؤكــد  

  الشروط، وإذ يشجع اجلهات املاحنة على أن حتذو حذوه،
الدعم حلكومة ليربيا يف حتديد التدابري اليت تكفـل          مجيع األطراف على تقدمي      وإذ حيث   

وتنفيــذ ) ٢٠٠٣ (١٥٢١ مــن القــرار ٥إحــراز تقــدم حنــو اســتيفاء الــشروط احملــددة يف الفقــرة 
  تلك التدابري،

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

   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
، استنادا إىل تقييمه للتقدم احملرز حـىت اآلن يف اسـتيفاء الـشروط املتعلقـة                يقرر  - ١  

  ):٢٠٠٣ (١٥٢١بإهناء العمل بالتدابري املفروضة مبوجب القرار 
 مــن القــرار ٢ة أن جيــدد التــدابري املتعلقــة باألســلحة املفروضــة مبوجــب الفقــر    )أ(  
) ٢٠٠٦ (١٦٨٣ مــــن القــــرار ٢ و ١والــــيت عــــدلت مبوجــــب الفقــــرتني ) ٢٠٠٣ (١٥٢١
، وأن جيــدد التــدابري املتعلقــة بالــسفر املفروضــة  )٢٠٠٦ (١٧٣١مــن القــرار ) ب (١ والفقــرة

 شـهرا اعتبـارا مـن تـاريخ         ١٢لفترة أخرى متتـد     ) ٢٠٠٣ (١٥٢١ من القرار    ٤مبوجب الفقرة   
  اختاذ هذا القرار؛
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 مـن القـرار     ٢١أن تقوم الدول األعضاء بإشعار اللجنة املنشأة مبوجب الفقرة            )ب(  
لـدى تـسليم مجيـع األسـلحة والعتـاد ذي الـصلة املـوردة وفقـا                 ) “اللجنة”) (٢٠٠٣  (١٥٢١

ــرة  ـــ (٢للفقـــ ــرار  ) و (٢أو ) هـــ ــن القـــ ــرة )٢٠٠٣ (١٥٢١مـــ ــرار  ٢، أو الفقـــ ــن القـــ  مـــ
  ؛١٧٣١ار من القر) ب (١، أو الفقرة )٢٠٠٦( ١٦٨٣

أن يعيــد النظــر يف أي مــن التــدابري املــذكورة أعــاله بنــاء علــى طلــب حكومــة    )ج(  
ــرار          ــددة يف القـ ــشروط احملـ ــتيفاء الـ ــن باسـ ــس األمـ ــإبالغ جملـ ــة بـ ــام احلكومـ ــور قيـ ــا، فـ ليربيـ

  إلهناء العمل بالتدابري، وتزويدها اجمللس مبعلومات تربر تقييمها؛) ٢٠٠٣( ١٥٢١
) ٢٠٠٤ (١٥٣٢ من القـرار     ١ري املفروضة مبوجب الفقرة      إىل أن التداب   يشري  - ٢  

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

  بالتزاماهتا؛ الوفاء
 مـن   ١ض التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة           اعتزامه اسـتعرا   يؤكد من جديد    - ٣  
مـــرة كـــل ســـنة علـــى األقـــل، ويـــوعز إىل اللجنـــة بالقيـــام، حـــسب  ) ٢٠٠٤ (١٥٣٢القـــرار 

االقتـــضاء، بالتنـــسيق مـــع الـــدول املعنيـــة مقدمـــة اقتـــراح اإلدراج، ومبـــساعدة فريـــق اخلـــرباء،  
ر واألصـول اجملمـدة   باستكمال األسـباب العلنيـة املتاحـة إلدراج البيانـات يف قـوائم حظـر الـسف                

فضال عن املبادئ التوجيهية للجنة، ال سيما فيمـا يتعلـق بـإجراءات إدراج البيانـات يف القـوائم                   
  وحذفها منها؛

ــالفقرة     يقــرر  - ٤   ــة فريــق اخلــرباء احلــايل املعــني عمــال ب ــد والي  مــن القــرار  ١ متدي
ــافية متتــــد حــــىت  ) ٢٠٠٨ (١٨١٩ ك ، وذلــــ٢٠٠٩ديــــسمرب / كــــانون األول٢٠فتــــرة إضــ

  :لالضطالع باملهام التالية
إيفــاد بعثــتني للتقيــيم واملتابعــة إىل كــل مــن ليربيــا والبلــدان اجملــاورة مــن أجــل    )أ(  

إجراء حتريات وجتميع تقرير ملنتصف املدة وتقريـر هنـائي عـن تنفيـذ التـدابري املفروضـة مبوجـب                    
ا، مبـا يف ذلـك       أعاله وعن أي انتهاكات هل     ١واليت جددت يف الفقرة     ) ٢٠٠٣ (١٥٢١القرار  

مــن القــرار ) أ (٤أي معلومــات تتــصل بتحديــد اللجنــة أمســاء األفــراد الــوارد بيــاهنم يف الفقــرة  
، ومبا يف ذلك خمتلف مـصادر متويـل         )٢٠٠٤ (١٥٣٢ من القرار    ١والفقرة  ) ٢٠٠٣ (١٥٢١

  جتارة األسلحة غري املشروعة بواسطة املوارد الطبيعية على سبيل املثال؛
ــر   )ب(   ــيم أث ــرة   تقي ــدابري املفروضــة مبوجــب الفق ــة الت ــرار  ١ وفعالي  ١٥٣٢ مــن الق

  ، مبا يف ذلك بوجه خاص ما يتعلق مبمتلكات الرئيس السابق تشارلز تايلور؛)٢٠٠٤(
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تقيــــيم تنفيــــذ قــــانون احلراجــــة الــــذي اعتمــــده الكــــونغرس الليــــربي يف          )ج(   
ــه الرئيــسة جونــسون ســريليف ليــصبح قانو  ٢٠٠٦ســبتمرب /أيلــول ١٩ ــا يف  ووقعت  تــشرين ٥ن

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

  املنشأ، والتنسيق مع عملية كمربيل يف تقييم مدى االمتثال؛
/  حزيـران ١تقـدمي تقريـر ملنتـصف املـدة إىل اجمللـس عـن طريـق اللجنـة حبلـول            )هـ(   

ديــسمرب / كـانون األول ٢٠ إىل اجمللــس عـن طريــق اللجنـة حبلــول   ، وتقريــر هنـائي ٢٠٠٩يونيـه  
 عن مجيع املسائل الواردة يف هذه الفقرة، وتقـدمي املـستجدات غـري الرمسيـة إىل اللجنـة،          ٢٠٠٩

حسب االقتضاء، قبل هـذه املوعـدين، ال سـيما بـشأن التقـدم احملـرز يف قطـاع األخـشاب منـذ                       
، ٢٠٠٦يونيـــه /يف حزيـــران) ٢٠٠٣ (١٥٢١ر  مـــن القـــرا١٠إهنـــاء العمـــل بأحكـــام الفقـــرة 

ــرة       ويف ــام الفقـ ــل بأحكـ ــاء العمـ ــذ إهنـ ــاس منـ ــاع املـ ــرار  ٦قطـ ــن القـ يف ) ٢٠٠٣ (١٥٢١ مـ
   ؛٢٠٠٧أبريل /نيسان

التعاون بنشاط مع أفرقة اخلرباء املختـصة األخـرى خاصـة فريـق اخلـرباء املعـين          )و(   
، ومـع عمليـة     )٢٠٠٨ (١٨٤٢  مـن القـرار    ١٠بكوت ديفـوار اجملـددة واليتـه مبوجـب الفقـرة            

  كمربيل إلصدار شهادات املنشأ؛
حتديد وتقدمي 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 

ــساعد  )ح(    ــات يف     م ــة املتاحــة إلدراج البيان ــة يف اســتكمال األســباب العلني ة اللجن
  قوائم حظر السفر واألصول اجملمدة؛

 إىل األمني العام أن يعيد تعـيني األعـضاء احلـاليني يف فريـق اخلـرباء وأن                  يطلب  - ٥   
  يتخذ الترتيبات املالية واألمنية الالزمة لدعم عمل الفريق؛

حبكومة ليربيا أن تتعاون تعاونا كـامال مـع فريـق اخلـرباء       جبميع الدول و   يهيب  - ٦   
  بشأن مجيع جوانب واليته؛

 حكومـة ليربيـا علـى مواصـلة تنفيـذ توصـيات فريـق اسـتعراض عمليـة          يـشجع   - ٧   
   لتعزيز الضوابط الداخلية املفروضة على تعدين املاس وتصديره؛٢٠٠٨كمربيل لعام 

اوهنا مع فريق اخلرباء وتقدمي تقرير عـن         عملية كمربيل على مواصلة تع     يشجع  - ٨   
  التطورات املتعلقة بتنفيذ ليربيا لنظام عملية كمربيل إلصدار شهادات املنشأ؛

  . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٩   


