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  )٢٠١٢ (٢٠٧٩القرار     
ـــال     ـــذي اختـ ـــذه جملــس األمـ ـــن فـ ــستـ ــودة يف ٦٨٨٤ه ــي جل  / كــانون األول١٢، املعق

  ٢٠١٢ديسمرب 
    

  ،إن جملس األمن  
ــا      إذ يــشري    ــة يف ليربي ــشأن احلال ــسه ب ــيت أدىل هبــا رئي ــات ال ــسابقة والبيان ــه ال إىل قرارات

  وغرب أفريقيا،
ينــاير / أحرزتــه حكومــة ليربيــا منــذ كــانون الثــاين بالتقــدم املتواصــل الــذيوإذ يرحــب  
   يف إعادة بناء ليربيـا مبا يعود بالنفع على مجيع الليربيني، بدعم من اجملتمع الدويل،٢٠٠٦

 على أن التقدم الـذي أحرزتـه ليربيـا يف قطـاع األخـشاب جيـب أن يـستمر                    وإذ يشدد   
ح الغابـات الـذي مت توقيعـه ليـصبح          عن طريق التنفيذ واإلنفاذ الفعـالني للقـانون الـوطين إلصـال           

ت اجلديـدة املتعلقـة بالـشفافية       ، وغـريه مـن التـشريعا      ٢٠٠٦أكتـوبر   / تـشرين األول   ٥قانونا يف   
وتـسوية  ) قـانون مبـادرة ليربيـا للـشفافية يف جمـال الـصناعات االسـتخراجية              (جمال اإليرادات    يف

ــة فيمــا  (حقــوق األراضــي واحليــازة   ــة  قــانون حقــوق اجملتمعــات احمللي  يتعلــق باألراضــي احلرجي
  ،)والقانون املنشئ للجنة األراضي

 حكومــة ليربيــا علــى إعــادة تأكيــد التزامهــا ومــضاعفة جهودهــا لــضمان   وإذ يــشجع  
التنفيذ الفعال لنظام عملية كيمربيل إلصدار شهادات املنشأ يف ليربيا، وعلى اختاذ كـل التـدابري                

  املمكنة ملنع هتريب املاس اخلام،
 حكومــة ليربيــا علــى زيــادة إحكــام ســيطرهتا علــى قطــاع الــذهب وســن    وإذ يــشجع  

التشريعات الالزمة يف هذا الصدد، ال سيما يف املكاتب اإلقليمية، وعلى تركيز جهودهـا علـى                
  إقامة إدارة فعالة لقطاع إنتاج الذهب،
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ن  على ما لبعثة األمـم املتحـدة يف ليربيـا مـن أمهيـة مـستمرة يف حتـسني األمـ                     وإذ يشدد   
يف مجيـع أحنـاء البلـد، ال سـيما     مجيع أرجـاء ليربيـا ومـساعدة احلكومـة علـى بـسط سـيطرهتا           يف
املراكز السكانية واملناطق احلدودية ويف املناطق الليربية املنتجة للماس والـذهب واألخـشاب              يف

  وغري ذلك من املوارد الطبيعية،
  ،)S/2012/901(ليربيا  بتقرير فريق خرباء األمم املتحدة املعين بوإذ حييط علما  
 تصميمه على دعم حكومـة ليربيـا يف جهودهـا الراميـة إىل اسـتيفاء شـروط                  وإذ يؤكد   

، وإذ يرحب مبشاركة جلنـة بنـاء الـسالم، وإذ يـشجع مجيـع األطـراف       )٢٠٠٣ (١٥٢١القرار  
  املعنية، مبا فيها اجلهات املاحنة، على دعم حكومة ليربيا يف ما تبذله من جهود،

ــسلِّ   ــاون     موإذ ي ــشأن التع ــسالم ب ــات حفــظ ال ــة إلدارة عملي ــادئ التوجيهي ــذ املب  بتنفي
األمم املتحدة حلفظ السالم وأفرقة خـرباء جلـان اجلـزاءات التابعـة              وتبادل املعلومات بني بعثات   

  جمللس األمن،
 جبميع الزعماء الليربييـن تشجيع املـصاحلة احلقيقيـة واحلـوار الـشامل هبـدف           وإذ يهيب   

  م والدفع قدما بالتطور الدميقراطي يف ليربيا،توطيد السال
هتديـــدا للـــسلم واألمـــن الـــدوليني   أن احلالـــة يف ليربيـــا مـــا زالـــت تـــشكل  وإذ يقـــرر  

  املنطقة، رغم التقدم الكبري الذي أُحرز يف البلد، يف
   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
 ١٥٣٢ مـن القـرار   ١روضـة مبوجـب الفقـرة     أن التـدابري املف يؤكد من جديـد    - ١  

ال تزال سارية، ويالحظ مع بالغ القلق عدم إحراز تقدم يف ما يتعلق بتنفيـذ التـدابري                 ) ٢٠٠٤(
، ويطالـب حكومـة ليربيـا ببـذل     )٢٠٠٤ (١٥٣٢ من القـرار  ١املالية املفروضة مبوجب الفقرة     

  كل اجلهود الالزمة من أجل الوفاء بالتزاماهتا؛
  : شهرا اعتبارا من تاريخ اختاذ هذا القرار١٢ما يلي لفترة مدهتا  يقرر  - ٢  
ــرة     )أ(   ــة مبوجـــب الفقـ ــة بالـــسفر املفروضـ ــدابري املتعلقـ ــرار ٤جتديـــد التـ  مـــن القـ
  ؛)٢٠٠٣( ١٥٢١

ــة باألســلحة واملفروضــة ســابقا مبوجــب الفقــرة       )ب(   ــدابري املتعلق ــد الت  مــن ٢جتدي
، )٢٠٠٦ (١٦٨٣ مـــن القـــرار ٢ و ١تني واملعدلـــة مبوجـــب الفقـــر) ٢٠٠٣ (١٥٢١القـــرار 
 ١٩٠٣ من القـرار     ٦ و   ٥ و   ٤ و   ٣، والفقرات   )٢٠٠٦ (١٧٣١من القرار   ) ب (١والفقرة  

  ؛)٢٠١٠ (١٩٦١ من القرار ٣، والفقرة )٢٠٠٩(
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 أعـاله يف ضـوء التقـدم        ١استعراض التدابري الواردة يف هذه الفقرة ويف الفقرة           )ج(  
يـع أحنـاء البلـد، حتـسبا إلمكانيـة تعـديل تـدابري نظـام اجلـزاءات          احملرز يف حتقيق االسـتقرار يف مج     

ــا، وأن يُ   أو ــا أو جزئي ــا كلي ــين    رفعه ــرة االث ــة فت ــذا االســتعراض يف هناي  شــهرا  عــشرةجــرى ه
  ؛٢٠١٣مايو / أيار٣٠املذكورة أعاله، مع القيام باستعراض ملنتصف املدة يف موعد أقصاه 

ــدابري يقــرر كــذلك   - ٣   ــاء علــى طلــب    اســتعراض أي مــن الت  املــذكورة أعــاله بن
 القـرار  يفيـد باسـتيفاء الـشروط احملـددة يف        حكومة ليربيا فور تقدمي احلكومـة تقريـر إىل اجمللـس            

  إلهناء العمل بالتدابري وفور تزويد اجمللس مبعلومات تربر تقييمها؛) ٢٠٠٣ (١٥٢١
ا يف القائمـة     حكومة ليربيا والدول املعنية اليت تقدم أمساء بغرض إدراجهـ          حيث  - ٤  

على القيام مبساعدة من فريق اخلرباء، على القيـام ، عنـد االقتـضاء ودون تـأخري، بتـوفري صـيغة                     
  مستكملة لألسباب املتاحة علناً إلدراج األمساء يف قوائم حظر السفر وجتميد األصول؛

 ١٩٠٣ مــن القــرار ٩ متديــد واليــة فريــق اخلــرباء املعــني عمــال بــالفقرة   يقــرر  - ٥  
 شهرا اعتبارا من تاريخ اختاذ هذا القرار، وذلـك لالضـطالع باملهـام              ١٢ لفترة مدهتا    )٢٠٠٩(

  :التالية بالتعاون الوثيق مع حكومة ليربيا وفريق اخلرباء املعين بكوت ديفوار
إيفاد بعثيت تقييم للمتابعة إىل ليربيا والدول اجملاورة من أجـل إجـراء حتقيقـات                 )أ(  

ة وتقريــر هنــائي عــن تنفيــذ التــدابري املتعلقــة باألســلحة علــى النحــو  وإعــداد تقريــر ملنتــصف املــد
اكات لتلـــك التـــدابري، مبـــا يـــشمل ، وعـــن أي انتـــه)٢٠٠٩ (١٩٠٣املعـــدل مبوجـــب القـــرار 

مــن ) أ (٤بتحديــد اللجنــة أمســاء األفــراد الــوارد وضــعهم يف الفقــرة   معلومــات ذات صــلة  أي
، ومبـا يـشمل خمتلـف مـصادر         )٢٠٠٤ (١٥٣٢ من القرار    ١والفقرة  ) ٢٠٠٣ (١٥٢١القرار  

  متويل االجتار غري املشروع باألسلحة، مثل املوارد الطبيعية؛
ــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة       )ب(   ــة الت ــر وفعالي ــيم أث ــرا ١تقي  ١٥٣٢ر  مــن الق

ومــدى اســتمرار احلاجــة إليهــا، ويــشمل ذلــك بــصفة خاصــة مــا يتعلــق مبمتلكــات     ) ٢٠٠٤(
  الرئيس السابق تشارلز تايلور؛

حتديد اجملاالت اليت ميكن فيها تعزيز قدرة ليربيا ودول املنطقة من أجل تيـسري                )ج(  
  مـن القـرار  ١والفقـرة  ) ٢٠٠٣ (١٥٢١ مـن القـرار      ٤تنفيذ التدابري املفروضة مبوجـب الفقـرة        

  ، وتقدمي توصيات يف هذا الصدد؛)٢٠٠٤ (١٥٣٢
العمل، يف سياق اإلطار القانوين اآلخذ يف التطور يف ليربيا، علـى تقيـيم مـدى                  )د(  
ابــات وغريهــا مــن املــوارد الطبيعيــة يف الــسالم واألمــن والتنميــة ولــيس يف عــدم          غمــسامهة ال

قانون الوطين إلصالح الغابـات، والقـانون       ال(االستقرار، ومدى مسامهة التشريعات ذات الصلة       
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املنشئ للجنة األراضي، وقانون حقوق اجملتمعات احمللية فيما يتعلق باألراضي احلرجيـة، وقـانون              
وجهـود اإلصـالح األخـرى يف هـذه املرحلـة           ) مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات االستخراجية     

ا هلـذه املـوارد الطبيعيـة املـسامهة علـى حنـو            االنتقالية، وتقدمي توصيات عن الطريقة الـيت ميكـن هبـ          
  ؛أفضل يف التقدم الذي حيرزه البلد يف حتقيق السالم واالستقرار املستدامني

التعاون بنشاط مع نظام عملية كيمربيل إلصدار شهادات املنشأ، مبـا يف ذلـك             )هـ(  
تقيـيم مـدى امتثـال    ، و٢٠١٣أثناء البعثة الـيت مـن املقـرر أن تقـوم هبـا عمليـة كيمـربيل يف عـام                   

  حكومة ليربيا لنظام عملية كيمربيل إلصدار شهادات املنشأ؛
ــول          )و(   ــة حبلــ ــق اللجنــ ــس عــــن طريــ ــدة إىل اجمللــ ــر ملنتــــصف املــ ــدمي تقريــ تقــ

 / كـانون األول   ١ وتقرير هنـائي إىل اجمللـس عـن طريـق اللجنـة حبلـول                ٢٠١٣يونيه  /حزيران ١
 الفقــرة، وتقــدمي آخــر املعلومــات بــصورة  عــن مجيــع املــسائل الــواردة يف هــذه٢٠١٣ديــسمرب 

، ال سـيما بـشأن التقـدم احملـرز          رمسيـة إىل اللجنـة، حـسب االقتـضاء، قبـل هـذين املوعـدين               غري
ــام الف    يف ــل بأحكـ ــذ وقـــف العمـ ــات منـ ــاع الغابـ ــرة قطـ ــرار  ١٠قـ ــن القـ ) ٢٠٠٣ (١٥٢١ مـ
 القــرار  مــن٦، ويف قطــاع املــاس منــذ وقــف العمــل بأحكــام الفقــرة  ٢٠٠٦يونيــه /حزيــران يف

  ؛٢٠٠٧أبريل /يف نيسان) ٢٠٠٣ (١٥٢١
التعاون بنشاط مع أفرقة اخلرباء األخرى املعنيـة، ال سـيما فريـق اخلـرباء املعـين                   )ز(  

  ؛)٢٠١١ (١٩٨٠ من القرار ١٣لفقرة بكوت ديفوار املعاد إنشاؤه مبوجب ا
قـوائم  مساعدة اللجنة يف اسـتكمال األسـباب املتاحـة علنـاً إلدراج األمسـاء يف           )ح(  

  حظر السفر وجتميد األصول؛
 إىل األمني العام أن يعيد تعيني فريق اخلرباء وأن يتخذ الترتيبـات املاليـة               يطلب  - ٦  

  واألمنية الالزمة لدعم عمل الفريق؛
 تعاونـا تامـا مـع فريـق اخلـرباء            جبميع الدول وحبكومـة ليربيـا أن تتعـاون         يهيب  - ٧  

  مجيع جوانب واليته؛ يف
 أن مسؤولية مراقبة تداول األسلحة الصغرية داخل أراضي ليربيا وبـني       إىل يشري  - ٨  

ليربيا والدول اجملاورة تقع على عاتق السلطات احلكوميـة املعنيـة، وفقـا ألحكـام اتفاقيـة اجلماعـة                   
  ؛٢٠٠٦ االقتصادية لدول غرب أفريقيا املتعلقة باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة لعام

ورة أن تنسق بعثة األمم املتحدة يف ليربيا وعمليـة األمـم             ضر يؤكد من جديد    - ٩  
املتحــدة يف كــوت ديفــوار اســتراتيجياهتما وعملياهتمــا بانتظــام يف املنــاطق القريبــة مــن احلــدود    

  فوارية من أجل اإلسهام يف استتباب األمن يف املنطقة دون اإلقليمية؛يالليربية اإل
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حـدة يف ليربيـا تقـدمي املـساعدة إىل حكومـة          أمهية مواصلة بعثة األمم املت     يؤكد  - ١٠  
ليربيا واللجنة وفريق اخلرباء، يف حدود قدراهتا ومنـاطق انتـشارها، وأمهيـة مواصـلة االضـطالع                 

  ، دون اإلخالل بواليتها؛)٢٠٠٦ (١٦٨٣مبهامها املبينة يف القرارات السابقة، مبا فيها القرار 
يات فريـق اسـتعراض عمليـة كيمـربيل          حكومة ليربيا إىل إمتام تنفيذ توص      يدعو  - ١١  

 الداعيـة إىل تعزيـز الــضوابط الداخليـة املفروضـة علــى اسـتخراج املـاس وعمليــات       ٢٠٠٩لعـام  
تــصديره، ال ســيما يف املكاتــب اإلقليميــة، وإىل تركيــز جهودهــا علــى زيــادة تــوخي املــسؤولية  

  والشفافية يف إدارة املوارد الطبيعية؛
ى مواصـلة التعـاون مـع فريـق اخلـرباء وتقـدمي تقريـر                عملية كيمربيل عل   يشجع  - ١٢  

  عن التطورات املتعلقة بتنفيذ ليربيا لنظام عملية كيمربيل إلصدار شهادات املنشأ؛
  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ١٣  

  


	القرار 2079 (2012)
	الــذي اتخــذه مجلس الأمــن فــي جلستــه 6884، المعقودة في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2012

	إن مجلس الأمن،
	إذ يشير إلى قراراته السابقة والبيانات التي أدلى بها رئيسه بشأن الحالة في ليبريا وغرب أفريقيا،
	وإذ يرحب بالتقدم المتواصل الذي أحرزته حكومة ليبريا منذ كانون الثاني/يناير 2006 في إعادة بناء ليبريـا بما يعود بالنفع على جميع الليبريين، بدعم من المجتمع الدولي،
	وإذ يشدد على أن التقدم الذي أحرزته ليبريا في قطاع الأخشاب يجب أن يستمر عن طريق التنفيذ والإنفاذ الفعالين للقانون الوطني لإصلاح الغابات الذي تم توقيعه ليصبح قانونا في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2006، وغيره من التشريعات الجديدة المتعلقة بالشفافية في مجال الإيرادات (قانون مبادرة ليبريا للشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية) وتسوية حقوق الأراضي والحيازة (قانون حقوق المجتمعات المحلية فيما يتعلق بالأراضي الحرجية والقانون المنشئ للجنة الأراضي)،
	وإذ يشجع حكومة ليبريا على إعادة تأكيد التزامها ومضاعفة جهودها لضمان التنفيذ الفعال لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ في ليبريا، وعلى اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع تهريب الماس الخام،
	وإذ يشجع حكومة ليبريا على زيادة إحكام سيطرتها على قطاع الذهب وسن التشريعات اللازمة في هذا الصدد، لا سيما في المكاتب الإقليمية، وعلى تركيز جهودها على إقامة إدارة فعالة لقطاع إنتاج الذهب،
	وإذ يشدد على ما لبعثة الأمم المتحدة في ليبريا من أهمية مستمرة في تحسين الأمن في جميع أرجاء ليبريا ومساعدة الحكومة على بسط سيطرتها في جميع أنحاء البلد، لا سيما في المراكز السكانية والمناطق الحدودية وفي المناطق الليبرية المنتجة للماس والذهب والأخشاب وغير ذلك من الموارد الطبيعية،
	وإذ يحيط علما بتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبريا (S/2012/901)،
	وإذ يؤكد تصميمه على دعم حكومة ليبريا في جهودها الرامية إلى استيفاء شروط القرار 1521 (2003)، وإذ يرحب بمشاركة لجنة بناء السلام، وإذ يشجع جميع الأطراف المعنية، بما فيها الجهات المانحة، على دعم حكومة ليبريا في ما تبذله من جهود،
	وإذ يسلِّم بتنفيذ المبادئ التوجيهية لإدارة عمليات حفظ السلام بشأن التعاون وتبادل المعلومات بين بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وأفرقة خبراء لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن،
	وإذ يهيب بجميع الزعماء الليبرييـن تشجيع المصالحة الحقيقية والحوار الشامل بهدف توطيد السلام والدفع قدما بالتطور الديمقراطي في ليبريا،
	وإذ يقرر أن الحالة في ليبريا ما زالت تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، رغم التقدم الكبير الذي أُحرز في البلد،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يؤكد من جديد أن التدابير المفروضة بموجب الفقرة 1 من القرار 1532 (2004) لا تزال سارية، ويلاحظ مع بالغ القلق عدم إحراز تقدم في ما يتعلق بتنفيذ التدابير المالية المفروضة بموجب الفقرة 1 من القرار 1532 (2004)، ويطالب حكومة ليبريا ببذل كل الجهود اللازمة من أجل الوفاء بالتزاماتها؛
	2 - يقرر ما يلي لفترة مدتها 12 شهرا اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار:
	(أ) تجديد التدابير المتعلقة بالسفر المفروضة بموجب الفقرة 4 من القرار 1521 (2003)؛
	(ب) تجديد التدابير المتعلقة بالأسلحة والمفروضة سابقا بموجب الفقرة 2 من القرار 1521 (2003) والمعدلة بموجب الفقرتين 1 و 2 من القرار 1683 (2006)، والفقرة 1 (ب) من القرار 1731 (2006)، والفقرات 3 و 4 و 5 و 6 من القرار 1903 (2009)، والفقرة 3 من القرار 1961 (2010)؛
	(ج) استعراض التدابير الواردة في هذه الفقرة وفي الفقرة 1 أعلاه في ضوء التقدم المحرز في تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء البلد، تحسبا لإمكانية تعديل تدابير نظام الجزاءات أو رفعها كليا أو جزئيا، وأن يُجرى هذا الاستعراض في نهاية فترة الاثني عشرة شهرا المذكورة أعلاه، مع القيام باستعراض لمنتصف المدة في موعد أقصاه 30 أيار/مايو 2013؛
	3 - يقرر كذلك استعراض أي من التدابير المذكورة أعلاه بناء على طلب حكومة ليبريا فور تقديم الحكومة تقرير إلى المجلس يفيد باستيفاء الشروط المحددة في القرار 1521 (2003) لإنهاء العمل بالتدابير وفور تزويد المجلس بمعلومات تبرر تقييمها؛
	4 - يحث حكومة ليبريا والدول المعنية التي تقدم أسماء بغرض إدراجها في القائمة على القيام بمساعدة من فريق الخبراء، على القيام ، عند الاقتضاء ودون تأخير، بتوفير صيغة مستكملة للأسباب المتاحة علناً لإدراج الأسماء في قوائم حظر السفر وتجميد الأصول؛
	5 - يقرر تمديد ولاية فريق الخبراء المعين عملا بالفقرة 9 من القرار 1903 (2009) لفترة مدتها 12 شهرا اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، وذلك للاضطلاع بالمهام التالية بالتعاون الوثيق مع حكومة ليبريا وفريق الخبراء المعني بكوت ديفوار:
	(أ) إيفاد بعثتي تقييم للمتابعة إلى ليبريا والدول المجاورة من أجل إجراء تحقيقات وإعداد تقرير لمنتصف المدة وتقرير نهائي عن تنفيذ التدابير المتعلقة بالأسلحة على النحو المعدل بموجب القرار 1903 (2009)، وعن أي انتهاكات لتلك التدابير، بما يشمل أي معلومات ذات صلة بتحديد اللجنة أسماء الأفراد الوارد وضعهم في الفقرة 4 (أ) من القرار 1521 (2003) والفقرة 1 من القرار 1532 (2004)، وبما يشمل مختلف مصادر تمويل الاتجار غير المشروع بالأسلحة، مثل الموارد الطبيعية؛
	(ب) تقييم أثر وفعالية التدابير المفروضة بموجب الفقرة 1 من القرار 1532 (2004) ومدى استمرار الحاجة إليها، ويشمل ذلك بصفة خاصة ما يتعلق بممتلكات الرئيس السابق تشارلز تايلور؛
	(ج) تحديد المجالات التي يمكن فيها تعزيز قدرة ليبريا ودول المنطقة من أجل تيسير تنفيذ التدابير المفروضة بموجب الفقرة 4 من القرار 1521 (2003) والفقرة 1 من القرار 1532 (2004)، وتقديم توصيات في هذا الصدد؛
	(د) العمل، في سياق الإطار القانوني الآخذ في التطور في ليبريا، على تقييم مدى مساهمة الغابات وغيرها من الموارد الطبيعية في السلام والأمن والتنمية وليس في عدم الاستقرار، ومدى مساهمة التشريعات ذات الصلة (القانون الوطني لإصلاح الغابات، والقانون المنشئ للجنة الأراضي، وقانون حقوق المجتمعات المحلية فيما يتعلق بالأراضي الحرجية، وقانون مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية) وجهود الإصلاح الأخرى في هذه المرحلة الانتقالية، وتقديم توصيات عن الطريقة التي يمكن بها لهذه الموارد الطبيعية المساهمة على نحو أفضل في التقدم الذي يحرزه البلد في تحقيق السلام والاستقرار المستدامين؛
	(هـ) التعاون بنشاط مع نظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ، بما في ذلك أثناء البعثة التي من المقرر أن تقوم بها عملية كيمبرلي في عام 2013، وتقييم مدى امتثال حكومة ليبريا لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ؛
	(و) تقديم تقرير لمنتصف المدة إلى المجلس عن طريق اللجنة بحلول 1 حزيران/يونيه 2013 وتقرير نهائي إلى المجلس عن طريق اللجنة بحلول 1 كانون الأول/ ديسمبر 2013 عن جميع المسائل الواردة في هذه الفقرة، وتقديم آخر المعلومات بصورة غير رسمية إلى اللجنة، حسب الاقتضاء، قبل هذين الموعدين، لا سيما بشأن التقدم المحرز في قطاع الغابات منذ وقف العمل بأحكام الفقرة 10 من القرار 1521 (2003) في حزيران/يونيه 2006، وفي قطاع الماس منذ وقف العمل بأحكام الفقرة 6 من القرار 1521 (2003) في نيسان/أبريل 2007؛
	(ز) التعاون بنشاط مع أفرقة الخبراء الأخرى المعنية، لا سيما فريق الخبراء المعني بكوت ديفوار المعاد إنشاؤه بموجب الفقرة 13 من القرار 1980 (2011)؛
	(ح) مساعدة اللجنة في استكمال الأسباب المتاحة علناً لإدراج الأسماء في قوائم حظر السفر وتجميد الأصول؛
	6 - يطلب إلى الأمين العام أن يعيد تعيين فريق الخبراء وأن يتخذ الترتيبات المالية والأمنية اللازمة لدعم عمل الفريق؛
	7 - يهيب بجميع الدول وبحكومة ليبريا أن تتعاون تعاونا تاما مع فريق الخبراء في جميع جوانب ولايته؛
	8 - يشير إلى أن مسؤولية مراقبة تداول الأسلحة الصغيرة داخل أراضي ليبريا وبين ليبريا والدول المجاورة تقع على عاتق السلطات الحكومية المعنية، وفقا لأحكام اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة لعام 2006؛
	9 - يؤكد من جديد ضرورة أن تنسق بعثة الأمم المتحدة في ليبريا وعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار استراتيجياتهما وعملياتهما بانتظام في المناطق القريبة من الحدود الليبرية الإيفوارية من أجل الإسهام في استتباب الأمن في المنطقة دون الإقليمية؛
	10 - يؤكد أهمية مواصلة بعثة الأمم المتحدة في ليبريا تقديم المساعدة إلى حكومة ليبريا واللجنة وفريق الخبراء، في حدود قدراتها ومناطق انتشارها، وأهمية مواصلة الاضطلاع بمهامها المبينة في القرارات السابقة، بما فيها القرار 1683 (2006)، دون الإخلال بولايتها؛
	11 - يدعو حكومة ليبريا إلى إتمام تنفيذ توصيات فريق استعراض عملية كيمبرلي لعام 2009 الداعية إلى تعزيز الضوابط الداخلية المفروضة على استخراج الماس وعمليات تصديره، لا سيما في المكاتب الإقليمية، وإلى تركيز جهودها على زيادة توخي المسؤولية والشفافية في إدارة الموارد الطبيعية؛
	12 - يشجع عملية كيمبرلي على مواصلة التعاون مع فريق الخبراء وتقديم تقرير عن التطورات المتعلقة بتنفيذ ليبريا لنظام عملية كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ؛
	13 - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

