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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Φ. 3402/4/ΑΣ 70
(1)
Εφαρμογή της απόφασης 1643 (2005) του Συμβουλίου
Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ακτής του Ελεφαντοστού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τη διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10.8.1967
«περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβoυλίου Ασφα−
λείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και
εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και
της Γενικής Συνελεύσεως».
Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 1643
(2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των
Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945,
υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και
παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση
προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής.
Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης
στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση.
Resolution 1643 (2005)
Adopted by the Security Council at its 5327th meeting,
on 15 December 2005
The Security Council,
Recalling its previous resolutions and statements of its
President relating to the situation in Côte d’Ivoire,
Reaffirming its strong commitment to the sovereignty,
independence, territorial integrity and unity of Côte
d’Ivoire, and recalling the importance of the principles
of good neighbourliness, non−interference and regional
cooperation,
Recalling that it endorsed the Agreement signed by the
Ivorian political forces in Linas−Marcoussis on 24 January

2003 (S/2003/99) (the Linas−Marcoussis Agreement)
approved by the Conference of Heads of State on Côte
d’Ivoire, held in Paris on 25 and 26 January 2003, the
Agreement signed in Accra on 30 July 2004 (the Accra
III Agreement) and the Agreement signed in Pretoria on 6
April 2005 (the Pretoria Agreement), as well as the decision
of the Peace and Security Council of the African Union on
the situation in Côte d’Ivoire adopted at its 40th meeting
at the level of Heads of State and Government held on 6
October 2005 in Addis Ababa (S/2005/639),
Commending the efforts of the Secretary−General, the
African Union, in particular President Olusegun Obasanjo
of Nigeria, Chair of the African Union, and President Thabo
Mbeki of the Republic of South Africa, Mediator of the
African Union, President Mamadou Tandja of Niger, Chair
of the Economic Community of West African States
(ECOWAS) and the leaders of the region, to promote
peace and stability in Côte d’Ivoire, and reiterating its full
support for them,
Recalling the final communiqué of the International
Working Group of 8 November 2005, which stated in
particular that the fundamental basis of the peace and
national reconciliation process is enshrined in resolution
1633 (2005), and recalling also its final communiqué of 6
December 2005,
Recalling strongly the obligations of all Ivorian parties,
the Government of Côte d’Ivoire as well as the Forces
nouvelles, to refrain from any violence, in particular against
civilians including foreign citizens, and to cooperate fully
with the activities of the United Nations Operation in Côte
d’Ivoire (UNOCI)
Expressing its serious concern at the persistence of the
crisis in Côte d’Ivoire and of obstacles to the peace and
national reconciliation process from all sides,
Reiterating its firm condemnation of all violations of
human rights and international humanitarian law, including
the use of child soldiers, in Côte d’Ivoire,
Taking note of the final communiqué of the Kimberley
Process Plenary
Meeting held in Moscow from 15 to 17 November 2005
and of the resolution adopted by Kimberley Process
participants at that meeting setting out concrete measures
to prevent the introduction of diamonds from Côte d’Ivoire
into the legitimate diamond trade, and recognizing the
linkage between the illegal exploitation of natural resources
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such as diamonds, illicit trade in such resources, and the
proliferation and trafficking of arms and the recruitment
and use of mercenaries as one of the sources of fuelling
and exacerbating conflicts in West Africa,
Taking note also of the report of the United Nations
Panel of Experts on Côte d’Ivoire dated 7 November 2005
(S/2005/699),
Determining that the situation in Côte d’Ivoire continues
to pose a threat to international peace and security in
the region,
Acting under Chapter VII of the Charter of the United
Nations,
1. Decides to renew until 15 December 2006 the provisions
of paragraphs 7 to 12 of resolution 1572 (2004);
2. Reaffirms paragraphs 4 and 6 of resolution 1572 (2004),
paragraph 5 of resolution 1584 (2005), and paragraphs
3, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 21 of resolution 1633 (2005),
reaffirms also paragraph 8 of resolution 1584 (2005), and,
in this regard, demands that the Forces nouvelles establish
without delay a comprehensive list of armaments in their
possession, in accordance with their obligations;
3. Reaffirms its readiness to impose the individual
measures provided for in paragraphs 9 and 11 of resolution
1572 (2004), including against any person designated by
the Committee established by paragraph 14 of resolution
1572 who blocks the implementation of the peace process
as enshrined in resolution 1633 (2005) and in the final
communiqué of the International Working Group, who is
determined responsible for serious violations of human
rights and international humanitarian law committed in Côte
d’Ivoire since 19 September 2002, who incites publicly
hatred and violence, and who is determined to be in
violation of the arms embargo;
4. Decides that any serious obstacle to the freedom
of movement of UNOCI and of the French forces which
support it, or any attack or obstruction to the action of
UNOCI, of the French forces, of the High Representative
for the elections and of the International Working Group
constitutes a threat to the peace and national reconciliation
process for purposes of paragraphs 9 and 11 of resolution
1572 (2004);
5. Requests the Secretary−General and the French
Government to report to it immediately, through the
Security Council Committee established by paragraph
14 of resolution 1572 (2004) (the Committee), of any
serious obstacle to the freedom of movement of UNOCI
and of the French forces which support it, including the
names of those responsible, and requests also the High
Representative for the elections and the International
Working Group to report to it immediately, through the
Committee, any attack or obstruction to their action;
6. Decides that all States shall take the necessary
measures to prevent the import of all rough diamonds
from Côte d’Ivoire to their territory, welcomes the measures
agreed by participants in the Kimberley Process Certification
Scheme to this effect, and calls upon the States in the
region which are not participants in the Kimberley Process
to intensify their efforts to join the Kimberley Process
in order to increase the effectiveness of monitoring the
import of diamonds from Côte d’Ivoire;
7. Requests all States concerned, in particular those
in the region, to report to the Committee, within 90 days
from the date of adoption of this resolution, on the actions

they have taken to implement the measures imposed by
paragraphs 7, 9 and 11 of resolution 1572 (2004) and by
paragraphs 4 and 6 above, and authorizes the Committee
to request whatever further information it may consider
necessary;
8. Decides that at the end of the period mentioned in
paragraph 1 above, the Security Council shall review the
measures imposed by paragraphs 7, 9 and 11 of resolution
1572 (2004) and by paragraphs 4 and 6 above, in the
light of progress accomplished in the peace and national
reconciliation process in Côte d’Ivoire, and expresses
its readiness to consider the modification or termination
of these measures before the aforesaid period only if
the provisions of resolution 1633 (2005) have been fully
implemented;
9. Requests the Secretary−General, in consultation with
the Committee, to re−establish, within 30 days from the
date of adoption of this resolution and for a period of 6
months, a group of experts consisting of no more than
five members (the Group of Experts), with the appropriate
range of expertise, in particular on arms, diamonds, finance,
customs, civil aviation and any other relevant expertise, to
perform the following mandate:
(a) To exchange information with UNOCI and the French
forces in the context of their monitoring mandate set out
in paragraphs 2 and 12 of resolution 1609 (2005),
(b) To gather and analyse all relevant information in Côte
d’Ivoire and elsewhere, in cooperation with the governments
of those countries, on flows of arms and related materiel,
on provision of assistance, advice or training related to
military activities, on networks operating in violation of
the measures imposed by paragraph 7 of resolution 1572
(2004), and on the sources of financing, including from
the exploitation of natural resources in Côte d’Ivoire, for
purchases of arms and related materiel and activities,
(c) To consider and recommend, where appropriate,
ways of improving the capabilities of States, in particular
those in the region, to ensure the effective implementation
of the measures imposed by paragraph 7 of resolution 1572
(2004) and by paragraph 6 above,
(d) To seek further information regarding the action taken
by States with a view to implementing effectively the
measures imposed by paragraph 6 above,
(e) To report to the Security Council in writing within 90
days from its establishment, through the Committee, on
the implementation of the measures imposed by paragraph
7 of resolution 1572 (2004) and paragraph 6 above, with
recommendations in this regard,
(f) To keep the Committee regularly updated on its
activities,
(g) To provide the Committee in its reports with evidence
of any violations of the measures imposed by paragraph 7
of resolution 1572 (2004) and paragraph 6 above,
(h) To cooperate with other relevant groups of experts,
in particular that established on Liberia by resolutions 1521
of 22 December 2003 and 1579 of 21 December 2004,
(i) To monitor the implementation of the individual
measures set out in paragraphs 9 and 11 of resolution
1572 (2004);
10. Requests the Secretary−General to communicate
as appropriate to the Security Council, through the
Committee, information gathered by UNOCI and, when
possible, reviewed by the Group of Experts, about the
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supply of arms and related materiel to Côte d’Ivoire and
about the production and illicit export of diamonds;
11. Requests also the French Government to communicate
as appropriate to the Security Council, through the
Committee, information gathered by the French forces and,
when possible, reviewed by the Group of Experts, about
the supply of arms and related materiel to Côte d’Ivoire
and about the production and illicit export of diamonds;
12. Requests also the Kimberley Process to communicate
as appropriate to the Security Council, through the
Committee, information and, when possible, reviewed by
the Group of Experts, about the production and illicit export
of diamonds;
13 Urges all States, relevant United Nations bodies and
other organizations and interested parties, including the
Kimberley Process, to cooperate fully with the Committee,
the Group of Experts, UNOCI and the French forces, in
particular by supplying any information at their disposal on
possible violations of the measures imposed by paragraphs
7, 9 and 11 of resolution 1572 (2004) and by paragraphs
4 and 6 above;
14. Decides to remain actively seized of the matter.
Απόφαση 1643 (2005)
η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας
στην 5327η συνεδρίασή του, στις 15 Δεκεμβρίου 2005,
Το Συμβούλιο Ασφαλείας,
Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του
και τις δηλώσεις του Προέδρου του αναφορικά με την
κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού,
Επαναβεβαιώνοντας την ισχυρή δέσμευσή του για
την κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα και
ενότητα της Ακτής του Ελεφαντοστού, και υπενθυμί−
ζοντας τη σημασία των αρχών της καλής γειτονίας, μη
ανάμειξης και περιφερειακής συνεργασίας,
Υπενθυμίζοντας ότι επιδοκίμασε τη Συμφωνία που υπο−
γράφηκε από τις πολιτικές δυνάμεις της Ακτής του Ελε−
φαντοστού στη Linas−Marcoussis στις 24 Ιανουαρίου 2003
(S/2003/99) (η Συμφωνία της Linas−Marcoussis), η οποία
εγκρίθηκε από τη Συνδιάσκεψη των Αρχηγών των Κρατών
σχετικά με την Ακτή του Ελεφαντοστού, που πραγματο−
ποιήθηκε στο Παρίσι στις 25 και 26 Ιανουαρίου 2003, τη
Συμφωνία που υπογράφηκε στην Άκρα στις 30 Ιουλίου
2004 (η Συμφωνία της Άκρα ΙΙΙ) και τη Συμφωνία που υπο−
γράφηκε στην Πρετόρια στις 6 Απριλίου 2005 (η Συμφωνία
της Πρετόρια), καθώς και την απόφαση του Συμβουλίου
Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης για την
κατάσταση στην Ακτή του Ελεφαντοστού, που υιοθε−
τήθηκε στην 40η συνεδρίασή του σε επίπεδο Αρχηγών
Κρατών και Κυβερνήσεων, που πραγματοποιήθηκε στις 6
Οκτωβρίου 2005 στην Αντίς Αμπέμπα (S/2005/639),
Εγκωμιάζοντας τις προσπάθειες του Γενικού Γραμ−
ματέα, της Αφρικανικής Ένωσης, ιδιαίτερα του Προέ−
δρου της Νιγηρίας Ολουσεγκούν Ομπασάνιο (Olusegun
Obasanjo), Προεδρεύοντος της Αφρικανικής Ένωσης,
καθώς και του Προέδρου της Δημοκρατίας της Νοτίου
Αφρικής, Θάμπο Μπέκι (Thambo Mbeki), Διαμεσολαβητή
της Αφρικανικής Ένωσης, του Προέδρου του Νίγηρα,
Μαμάντου Τάντζα (Mamadou Tandja), Προεδρεύοντος
της Οικονομικής Κοινότητας των Δυτικοαφρικανικών
Κρατών (ECOWAS) και των ηγετών της περιοχής, για
την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην
Ακτή του Ελεφαντοστού, και επαναλαμβάνοντας την
πλήρη υποστήριξη του για αυτές,
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Υπενθυμίζοντας το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς
Ομάδας Εργασίας της 8ης Νοεμβρίου 2005, το οποίο
ανέφερε ιδιαιτέρως ότι η θεμελιώδης βάση για την δι−
αδικασία ειρήνευσης και εθνικής συμφιλίωσης εμπερι−
έχεται στην απόφαση 1633 (2005), και υπενθυμίζοντας
επίσης το τελικό της ανακοινωθέν της 6ης Δεκεμβρίου
2005,
Υπενθυμίζοντας με έμφαση τις υποχρεώσεις όλων
των μερών στην Ακτή του Ελεφαντοστού, της Κυβέρνη−
σης της Ακτής του Ελεφαντοστού καθώς και των Νέων
Δυνάμεων (Forces Nouvelles), για την αποχή από κάθε
είδους βία, ιδιαίτερα σε βάρος αμάχων, συμπεριλαμβα−
νομένων ξένων υπηκόων, και για την πλήρη συνεργασία
με τις δραστηριότητες της Αποστολής των Ηνωμένων
Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UNOCI),
Εκφράζοντας τη σοβαρή ανησυχία του για τη συ−
νέχιση της κρίσης στην Ακτή του Ελεφαντοστού και
για τα εμπόδια στη διαδικασία ειρήνευσης και εθνικής
συμφιλίωσης από όλες τις πλευρές,
Επαναλαμβάνοντας την αυστηρή καταδίκη του για
κάθε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης
και της χρήσης παιδιών − στρατιωτών, στην Ακτή του
Ελεφαντοστού,
Λαμβάνοντας υπόψη το τελικό ανακοινωθέν της Συ−
νεδρίασης της Ολομέλειας της Διαδικασίας Κίμπερλυ
που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα από τις 15 έως τις
17 Νοεμβρίου 2005 και την απόφαση που υιοθετήθηκε
από τους συμμετέχοντες στη Διαδικασία Κίμπερλυ στη
συνεδρίαση αυτή, στην οποία ορίστηκαν συγκεκριμένα
μέτρα για την αποτροπή της εισαγωγής διαμαντιών
από την Ακτή του Ελεφαντοστού στη νόμιμη εμπορία
διαμαντιών, και αναγνωρίζοντας το δεσμό μεταξύ της
παράνομης εκμετάλλευσης φυσικών πόρων όπως είναι
τα διαμάντια, της παράνομης εμπορίας των πόρων αυ−
τών και της διασποράς και παράνομης εμπορίας όπλων
καθώς και της στρατολόγησης και χρήσης μισθοφόρων
ως μία από τις πηγές υποδαύλισης και όξυνσης των
συγκρούσεων στη Δυτική Αφρική,
Λαμβάνοντας υπόψη επίσης την αναφορά του Σώ−
ματος Εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών για την Ακτή του Ελεφαντοστού της 7ης Νοεμ−
βρίου 2005 (S/2005/699),
Κρίνοντας ότι η κατάσταση στην Ακτή Ελεφαντοστού
συνεχίζει να αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και
ασφάλεια στην περιοχή,
Ενεργώντας βάσει του Κεφαλαίου VII του Καταστα−
τικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,
1. Αποφασίζει να ανανεώσει έως τις 15 Δεκεμβρίου
2006 τις διατάξεις των παραγράφων 7 έως 12 της από−
φασης 1572 (2004),
2. Επαναβεβαιώνει τις παραγράφους 4 και 6 της από−
φασης 1572 (2004), την παράγραφο 5 της απόφασης 1584
(2005) και τις παραγράφους 3, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19 και
21 της απόφασης 1633 (2005), επαναβεβαιώνει επίσης
την παράγραφο 8 της απόφασης 1584 (2005), και, στην
κατεύθυνση αυτή, απαιτεί οι Νέες Δυνάμεις να καταρ−
τίσουν χωρίς καθυστέρηση ένα συνολικό κατάλογο του
οπλισμού που βρίσκεται στη διάθεσή τους, σύμφωνα με
τις υποχρεώσεις τους,
3. Επαναβεβαιώνει την ετοιμότητά του να επιβάλει
τα μέτρα κατά ατόμων που προβλέπονται στις παρα−
γράφους 9 και 11 της απόφασης 1572 (2004), συμπερι−

62

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

λαμβανομένων κατά οποιουδήποτε προσώπου προσδι−
ορίζεται από την Επιτροπή που συστήθηκε βάσει της
παραγράφου 14 της απόφασης 1572, το οποίο εμποδίζει
την υλοποίηση της ειρηνευτικής διαδικασίας, όπως πε−
ριγράφεται στην απόφαση 1633 (2005) και στο τελικό
ανακοινωθέν της Διεθνούς Ομάδας Εργασίας, το οποίο
κρίνεται υπεύθυνο για σοβαρές παραβιάσεις των αν−
θρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστι−
κού δικαίου οι οποίες έχουν διαπραχθεί στην Ακτή του
Ελεφαντοστού από τη 19η Σεπτεμβρίου 2002, το οποίο
υποκινεί δημόσια το μίσος και τη βία και το οποίο κρί−
νεται ότι παραβιάζει το επιβληθέν εμπάργκο όπλων,
4. Αποφασίζει ότι οποιοδήποτε σοβαρό εμπόδιο στην
ελευθερία κινήσεων της Αποστολής των Ηνωμένων
Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UNOCI) και των
Γαλλικών δυνάμεων που την υποστηρίζουν, ή οποιαδή−
ποτε επίθεση ή παρακώλυση στο έργο της Αποστολής
των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού
(UNOCI), των Γαλλικών δυνάμεων, του Ύπατου Αντι−
προσώπου για τις εκλογές και της Διεθνούς Ομάδας
Εργασίας αποτελεί απειλή για τη διαδικασία ειρήνευ−
σης και εθνικής συμφιλίωσης, για τους σκοπούς των
παραγράφων 9 και 11 της απόφασης 1572 (2004),
5. Ζητά από το Γενικό Γραμματέα και τη Γαλλική Κυ−
βέρνηση να του αναφέρουν αμέσως, δια της Επιτρο−
πής του Συμβουλίου Ασφαλείας που συστήθηκε με την
παράγραφο 14 της απόφασης 1572 (2004) (η Επιτροπή),
οποιοδήποτε σοβαρό εμπόδιο στην ελευθερία κινήσεων
της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του
Ελεφαντοστού (UNOCI) και των Γαλλικών δυνάμεων που
την υποστηρίζουν, συμπεριλαμβανομένων και των ονο−
μάτων των υπευθύνων, και ζητά επίσης από τον Ύπατο
Αντιπρόσωπο για τις εκλογές και από τη Διεθνή Ομάδα
Εργασίας να του αναφέρουν αμέσως, δια της Επιτροπής,
οποιαδήποτε επίθεση ή παρακώλυση στο έργο τους,
6. Αποφασίζει ότι όλα τα Κράτη θα λάβουν τα απα−
ραίτητα μέτρα για την αποτροπή της εισαγωγής όλων
των ακατέργαστων διαμαντιών από την Ακτή του Ελε−
φαντοστού στο έδαφός τους, καλωσορίζει τα μέτρα
που συμφωνήθηκαν από τους συμμετέχοντες στο Πρό−
γραμμα Πιστοποίησης της Διαδικασίας Κίμπερλυ για το
σκοπό αυτό, και καλεί τα Κράτη της περιοχής τα οποία
δεν συμμετέχουν στη Διαδικασία Κίμπερλυ να εντείνουν
τις προσπάθειές τους για να ενταχθούν στη Διαδικασία
Κίμπερλυ, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικό−
τητα της επίβλεψης της εισαγωγής διαμαντιών από την
Ακτή του Ελεφαντοστού,
7. Ζητά από όλα τα ενδιαφερόμενα Κράτη, ιδιαίτερα
από όσα βρίσκονται στην περιοχή, να υποβάλουν ανα−
φορά στην Επιτροπή, εντός 90 ημερών από την ημερο−
μηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης, σχετικά με
τις ενέργειες που έχουν κάνει για την εφαρμογή των
μέτρων που επιβλήθηκαν από τις παραγράφους 7, 9
και 11 της απόφασης 1572 (2004) και τις παραγράφους
4 και 6 ανωτέρω, και εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να
ζητήσει οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορεί
να θεωρήσει απαραίτητη,
8. Αποφασίζει ότι στο τέλος του χρονικού διαστήμα−
τος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανωτέρω, το
Συμβούλιο Ασφαλείας θα επανεξετάσει τα μέτρα που
επιβλήθηκαν από τις παραγράφους 7, 9 και 11 της από−
φασης 1572 (2004) και τις παραγράφους 4 και 6 ανωτέ−
ρω, υπό το φως της προόδου που θα έχει επιτευχθεί στη

διαδικασία ειρήνευσης και εθνικής συμφιλίωσης στην
Ακτή του Ελεφαντοστού, και εκφράζει την ετοιμότητά
του να εξετάσει την τροποποίηση ή τη λήξη αυτών των
μέτρων πριν το τέλος του προαναφερθέντος αυτού
χρονικού διαστήματος μόνο εάν έχουν πλήρως εφαρ−
μοστεί οι διατάξεις της απόφασης 1633 (2005),
9. Ζητά από το Γενικό Γραμματέα, σε συνεννόηση με
την Επιτροπή, να επανασυστήσει, εντός 30 ημερών από
την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας απόφασης
και για χρονικό διάστημα 6 μηνών, μια ομάδα εμπειρο−
γνωμόνων αποτελούμενη από όχι παραπάνω από πέντε
μέλη (η Ομάδα των Εμπειρογνωμόνων), με το κατάλ−
ληλο εύρος εμπειρίας, ιδιαίτερα επί θεμάτων όπλων,
διαμαντιών, χρηματοοικονομικών, τελωνειακών, πολιτι−
κής αεροπορίας και κάθε άλλης εμπειρίας επί συναφών
θεμάτων για την εκτέλεση της παρακάτω εντολής:
(α) ανταλλαγή πληροφοριών με την Αποστολή των
Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UNOCI)
και τις Γαλλικές δυνάμεις, στο πλαίσιο της εντολής τους
για επίβλεψη που εκτίθεται στις παραγράφους 2 και 12
της απόφασης 1609 (2005),
(β) συλλογή και ανάλυση όλων των σχετικών πληρο−
φοριών στην Ακτή του Ελεφαντοστού και αλλού, σε
συνεργασία με τις κυβερνήσεις των κρατών αυτών, για
τις ροές όπλων και συναφούς υλικού, για την παροχή
βοήθειας, συμβουλών ή εκπαίδευσης σχετικά με στρα−
τιωτικές δραστηριότητες, για δίκτυα που λειτουργούν
κατά παράβαση των μέτρων που επιβλήθηκαν βάσει της
παραγράφου 7 της απόφασης 1572 (2004), και για τις
πηγές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων αυτών
που προέρχονται από την εκμετάλλευση φυσικών πόρων
στην Ακτή του Ελεφαντοστού, για αγορές όπλων και
συναφούς υλικού και δραστηριοτήτων,
(γ) εξέταση και υποβολή προτάσεων, όπου χρειάζεται,
για τους τρόπους βελτίωσης των δυνατοτήτων των
Κρατών, ιδιαίτερα όσων βρίσκονται στην περιοχή, για
τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των
μέτρων που επιβλήθηκαν από την παράγραφο 7 της
απόφασης 1572 (2004) και από την παράγραφο 6 ανω−
τέρω,
(δ) αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών αναφορικά
με τις ενέργειες που έγιναν από τα Κράτη για την απο−
τελεσματική εφαρμογή των μέτρων που επιβάλλονται
από την παράγραφο 6 ανωτέρω,
(ε) υποβολή έγγραφης αναφοράς στο Συμβούλιο
Ασφαλείας, εντός 90 ημερών από τη σύστασή της, μέσω
της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων
που επιβλήθηκαν βάσει της παραγράφου 7 της από−
φασης 1572 (2004) και της παραγράφου 6 ανωτέρω, με
συστάσεις για το σκοπό αυτό,
(στ) τακτική ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με τις
δραστηριότητές της,
(ζ) διάθεση των αναφορών της στην Επιτροπή με απο−
δεικτικά στοιχεία για οποιεσδήποτε παραβιάσεις των
μέτρων που επιβλήθηκαν από την παράγραφο 7 της
απόφασης 1572 (2004) και την παράγραφο 6 ανωτέρω,
(η) συνεργασία με άλλες αρμόδιες ομάδες εμπειρο−
γνωμόνων, ιδιαίτερα με εκείνη που συστήθηκε στη Λι−
βερία βάσει των αποφάσεων 1521 της 22ας Δεκεμβρίου
2003 και 1579 της 21ης Δεκεμβρίου 2004,
(θ) επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων κατά ατόμων
που εκτίθενται στις παραγράφους 9 και 11 της απόφα−
σης 1572 (2004),
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10. Ζητά από το Γενικό Γραμματέα να κοινοποιεί κα−
τάλληλα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μέσω της Επιτρο−
πής, τις πληροφορίες που συλλέγονται από την Αποστο−
λή των Ηνωμένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού
(UNOCI) και, όταν είναι δυνατό, έχουν επανεξεταστεί
από την Ομάδα των Εμπειρογνωμόνων, σχετικά με την
προμήθεια όπλων και συναφούς υλικού στην Ακτή του
Ελεφαντοστού και σχετικά με την παραγωγή και πα−
ράνομη εξαγωγή διαμαντιών,
11. Ζητά επίσης από τη Γαλλική Κυβέρνηση να κοι−
νοποιεί κατάλληλα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μέσω
της Επιτροπής, τις πληροφορίες που συλλέγονται από
τις Γαλλικές δυνάμεις και, όταν είναι δυνατό, έχουν
επανεξεταστεί από την Ομάδα των Εμπειρογνωμόνων,
σχετικά με την προμήθεια όπλων και συναφούς υλικού
στην Ακτή του Ελεφαντοστού και σχετικά με την πα−
ραγωγή και παράνομη εξαγωγή διαμαντιών,
12. Ζητά επίσης από τη Διαδικασία Κίμπερλυ να κοινο−
ποιεί κατάλληλα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μέσω της
Επιτροπής, πληροφορίες και, όταν είναι δυνατό, αυτές
να έχουν επανεξεταστεί από την Ομάδα των Εμπει−
ρογνωμόνων, σχετικά με την παραγωγή και παράνομη
εξαγωγή διαμαντιών,
13. Καλεί όλα τα Κράτη, τους σχετικούς φορείς των
Ηνωμένων Εθνών και λοιπούς οργανισμούς και ενδια−
φερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Διαδικασίας
Κίμπερλυ, να συνεργαστούν πλήρως με την Επιτροπή,
την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων, την Αποστολή των Ηνω−
μένων Εθνών στην Ακτή του Ελεφαντοστού (UNOCI)
και τις Γαλλικές δυνάμεις, ιδιαιτέρως παρέχοντας κάθε
πληροφορία που βρίσκεται στη διάθεσή τους περί πι−
θανών παραβιάσεων των μέτρων που επιβλήθηκαν από
τις παραγράφους 7, 9 και 11 της απόφασης 1572 (2004)
και τις παραγράφους 4 και 6 ανωτέρω,
14. Αποφασίζει να συνεχίσει να ασχολείται ενεργά
με το θέμα.
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ

F
Αριθ. Φ. 3467/3/ΑΣ 71
(2)
Εφαρμογή της απόφασης 1647 (2005) του Συμβουλίου
Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λιβερίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τη διάταξη του άρθρου 1 του α.ν. 92 της 3/10.8.1967
«περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβoυλίου Ασφα−
λείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και
εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και
της Γενικής Συνελεύσεως».
Προβαίνουμε στη δημοσίευση της απόφασης 1647
(2005) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των
Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον α.ν. 585/1945,
υποχρεωτική για τα κράτη μέλη του Οργανισμού και
παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση
προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής.
Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης
στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση.
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Resolution 1647 (2005)
Adopted by the Security Council at its 5336th meeting,
on 20 December 2005
The Security Council,
Recalling its previous resolutions and statements by its
President on the situation in Liberia and West Africa,
Welcoming the peaceful and orderly conduct of the
recent elections in Liberia, an important step in Liberia’s
progress towards lasting peace and stability,
Welcoming the commitment of President−elect Ellen
Johnson−Sirleaf to rebuilding Liberia for the benefit
of all Liberians, with the support of the international
community,
Stressing the continuing importance of the United
Nations Mission in Liberia (UNMIL) in improving security
throughout Liberia and helping the new Government
establish its authority throughout the country, particularly
in the diamond− and timber−producing areas, and border
areas,
Taking note of the report of the United Nations Panel
of Experts on Liberia dated 25 November 2005 (S/2005/
745),
Having reviewed the measures imposed by paragraphs
2, 4, 6 and 10 of resolution 1521 (2003) and paragraph 1 of
resolution 1532 (2004) and the progress towards meeting
the conditions set out in paragraphs 5, 7 and 11 of resolution
1521 (2003), and concluding that insufficient progress has
been made towards that end,
Underlining its determination to support the new
Government of Liberia in its efforts to meet those
conditions, and encouraging donors to do likewise,
Determining that the situation in Liberia continues to
constitute a threat to international peace and security in
the region,
Acting under Chapter VII of the Charter of the United
Nations,
1. Decides, on the basis of its assessment of progress
made to date towards meeting the conditions for lifting
the measures imposed by resolution 1521 (2003):
(a) To renew the measures on arms and travel imposed
by paragraphs 2 and 4 of resolution 1521 (2003) for a
further period of 12 months from the date of adoption of
this resolution;
(b) To renew the measures on diamonds and timber
imposed by paragraphs 6 and 10 of resolution 1521 (2003)
for a further period of six months from the date of adoption
of this resolution;
(c) To review any of the above measures at the request
of the new Government of Liberia, once the Government
reports to the Council that the conditions set out in
resolution 1521 (2003) for terminating the measures have
been met, and provides the Council with information to
justify its assessment;
2. Reiterates the Council’s readiness to terminate these
measures once the conditions set forth in paragraphs 5,
7 and 11 of resolution 1521 (2003) have been met;
3. Welcomes the determination of the President−elect of
Liberia, Ellen Johnson−Sirleaf, to meet the conditions for
terminating the measures thus renewed, and encourages
the new Government of Liberia:
(a) To reform the Forestry Development Authority, to
implement the Liberia Forest Initiative and to implement the
Forest Concession Review Committee’s recommendations
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for reform and cancellation of existing logging concessions,
which will ensure transparency, accountability and
sustainable forest management and contribute towards
the lifting of the measures on timber in accordance with
paragraphs 11 and 12 of resolution 1521 (2003);
(b) To consider, with the assistance of international
partners and for a specific time period, the possibility
of commissioning independent external advice on the
management of Liberia’s diamond resources, in order to
increase revenue and investor confidence and to attract
additional donor support;
4. Encourages the new Government of Liberia to implement
the Governance and Economic Management Assistance
Program, designed to ensure prompt implementation of the
Comprehensive Peace Agreement and expedite the lifting
of the measures imposed by resolution 1521 (2003);
5. Welcomes the assistance provided by UNMIL to
the Government of Liberia in re−establishing its authority
throughout the country, and encourages UNMIL to continue
its joint patrols with the Forestry Development Authority;
6. Notes that the measures imposed by paragraph 1 of
resolution 1532 (2004) remain in force and reconfirms its
intention to review these measures at least once a year;
7. Emphasizes its concern that the National Transitional
Government of Liberia took no action to implement its
obligations under paragraph 1 of resolution 1532 (2004),
and calls on the incoming Government to take such action
immediately, particularly through adopting the necessary
domestic legislation, with technical support provided by
Member States;
8. Calls on the international donor community to
support the incoming Government of Liberia by providing
generous assistance to the peace process, including
for reintegration of ex−combatants, reconstruction and
humanitarian appeals, and by responding to the financial,
administrative and technical needs of the Government of
Liberia, in particular to assist the Government to meet the
conditions referred to in paragraph 2 above, so that the
measures can be lifted as soon as possible;
9. Decides to re−establish the Panel of Experts appointed
pursuant to resolution 1607 (2005) for a further period until
21 June 2006 to undertake the following tasks:
(a) To conduct a follow−up assessment mission to Liberia
and neighbouring States, in order to investigate and compile
a report on the implementation, and any violations, of the
measures imposed by resolution 1521 (2003), including any
information relevant to the designation by the Committee
of the individuals described in paragraph 4 (a) of resolution
1521 (2003) and the individuals and entities described
in paragraph 1 of resolution 1532 (2004), and including
the various sources of financing, such as from natural
resources, for the illicit trade of arms;
(b) To assess the impact and effectiveness of the measures
imposed by paragraph 1 of resolution 1532 (2004);
(c) To assess the progress made towards meeting the
conditions for lifting the measures imposed by resolution
1521 (2003);
(d) To assess the humanitarian and socio−economic
impact of the measures imposed by paragraphs 2, 4, 6
and 10 of resolution 1521 (2003);
(e) To report to the Council through the Committee by 7
June 2006 on all the issues listed in this paragraph, and to
provide informal updates to the Committee as appropriate

before that date, especially on progress towards meeting
the conditions for lifting the measures imposed by
paragraphs 6 and 10 of resolution 1521 (2003);
(f) To cooperate with other relevant groups of experts,
in particular that established on Côte d’Ivoire by resolution
1643 (2005) of 15 December 2005, and with the Kimberley
Process Certification Scheme;
10. Requests the Secretary−General, acting in consultation
with the Committee, to appoint as soon as possible no
more than five experts, with the appropriate expertise, in
particular on arms, timber, diamonds, finance, humanitarian
and socio−economic issues, drawing as much as possible
on the expertise of the members of the Panel of Experts
established pursuant to resolution 1607 (2005), and further
requests the Secretary−General to make the necessary
financial and security arrangements to support the work
of the Panel;
11. Calls upon all States and the Government of Liberia
to cooperate fully with the Panel of Experts;
12. Decides to remain seized of the matter.
Απόφαση 1647 (2005)
η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας
στην 5336η συνεδρίασή του, στις 20 Δεκεμβρίου 2005,
Το Συμβούλιο Ασφαλείας,
Υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες αποφάσεις του και
τις δηλώσεις του Προέδρου του αναφορικά με την κα−
τάσταση στη Λιβερία και τη Δυτική Αφρική,
Χαιρετίζοντας την ειρηνική και με τάξη διεξαγωγή
των πρόσφατων εκλογών στη Λιβερία, σημαντικό βήμα
στην πρόοδο της Λιβερίας προς διαρκή ειρήνη και στα−
θερότητα,
Χαιρετίζοντας τη δέσμευση της εκλεγείσας Προέδρου
Ellen Johnson−Sirleaf για την ανοικοδόμηση της Λιβερίας
προς όφελος όλων των Λιβεριανών, με την υποστήριξη
της διεθνούς κοινότητας,
Τονίζοντας τη συνεχιζόμενη σημασία της Αποστολής
των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβερία (UNMIL) για την βελ−
τίωση της ασφάλειας σε ολόκληρη τη Λιβερία και για
την παροχή βοήθειας προς τη νέα Κυβέρνηση για την
καθιέρωση της εξουσίας της σε ολόκληρη τη χώρα,
ιδιαίτερα στις περιοχές παραγωγής διαμαντιών και ξυ−
λείας καθώς και στις συνοριακές περιοχές,
Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Σώματος Εμπει−
ρογνωμόνων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη
Λιβερία της 25ης Νοεμβρίου 2005 (S/2005/745),
Έχοντας αξιολογήσει τα μέτρα που επιβλήθηκαν από
τις παραγράφους 2, 4, 6 και 10 της απόφασης 1521 (2003)
και την παράγραφο 1 της απόφασης 1532 (2004) και την
πρόοδο για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που
τίθενται στις παραγράφους 5, 7 και 11 της απόφασης
1521 (2003) και συμπεραίνοντας ότι η πρόοδος που έχει
γίνει προς την κατεύθυνση αυτή είναι ανεπαρκής,
Υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητά του να υπο−
στηρίξει τη νέα Κυβέρνηση της Λιβερίας στις προσπά−
θειές της να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις αυτές και
ενθαρρύνοντας τους χορηγούς να πράξουν το ίδιο,
Κρίνοντας ότι η κατάσταση στη Λιβερία συνεχίζει να
αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια
στην περιοχή,
Ενεργώντας βάσει του Κεφαλαίου VII του Καταστα−
τικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,
1. Αποφασίζει, με βάση την εκτίμησή του σχετικά με
την πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως σήμερα για την εκ−
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πλήρωση των προϋποθέσεων για την άρση των μέτρων
που επιβλήθηκαν από την απόφαση 1521 (2003):
(α) να ανανεώσει τα μέτρα περί όπλων και ταξιδίων
που επιβλήθηκαν από τις παραγράφους 2 και 4 της
απόφασης 1521 (2003) για μια περαιτέρω περίοδο 12
μηνών από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας
απόφασης,
(β) να ανανεώσει τα μέτρα περί διαμαντιών και ξυλείας
που επιβλήθηκαν από τις παραγράφους 6 και 10 της
απόφασης 1521 (2003) για μια περαιτέρω περίοδο έξι
μηνών από την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας
απόφασης,
(γ) να επανεξετάσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω
μέτρα, κατόπιν αιτήματος της νέας Κυβέρνησης της
Λιβερίας, εφόσον η Κυβέρνηση αναφέρει στο Συμβούλιο
ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην
απόφαση 1521 (2003) για την άρση των μέτρων, και
δώσει στο Συμβούλιο στοιχεία για την τεκμηρίωση της
εκτίμησής του.
2. Επαναλαμβάνει την ετοιμότητα του Συμβουλίου να
τερματίσει τα μέτρα αυτά, αμέσως μόλις εκπληρωθούν
οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 5, 7
και 11 της απόφασης 1521 (2003).
3. Χαιρετίζει την αποφασιστικότητα της εκλεγείσας
Προέδρου της Λιβερίας Ellen Johnson−Sirleaf για την
εκπλήρωση των προϋποθέσεων προκειμένου να αρθούν
τα μέτρα που ανανεώνονται δια της παρούσας, και εν−
θαρρύνει τη νέα Κυβέρνηση της Λιβερίας:
(α) να αναμορφώσει την Αρχή Δασοκομικής Ανάπτυξης,
να υλοποιήσει τη Δασική Πρωτοβουλία της Λιβερίας και
να εφαρμόσει τις συστάσεις της Επιτροπής Αναθεώρη−
σης Παραχώρησης Δασών για μεταρρύθμιση και ακύρωση
των υφιστάμενων υλοτομικών παραχωρήσεων, κάτι που
θα διασφαλίσει τη διαφάνεια, την υποχρέωση λογοδο−
σίας και τη βιώσιμη δασική διαχείριση, και θα συμβάλει
στην άρση των μέτρων για την ξυλεία, σύμφωνα με τις
παραγράφους 11 και 12 της απόφασης 1521 (2003),
(β) να εξετάσει, με τη βοήθεια διεθνών εταίρων και για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το ενδεχόμενο να λάβει
ανεξάρτητες εξωτερικές συμβουλές για τη διαχείριση
των πηγών διαμαντιών της Λιβερίας, προκειμένου να αυ−
ξηθούν τα έσοδα και η εμπιστοσύνη των επενδυτών και
να προσελκυθεί πρόσθετη υποστήριξη από χορηγούς.
4. Ενθαρρύνει τη νέα Κυβέρνηση της Λιβερίας να υλο−
ποιήσει το Πρόγραμμα Βοήθειας για τη Διακυβέρνηση
και την Οικονομική Διαχείριση, που είναι σχεδιασμένο
για να διασφαλίσει την άμεση εφαρμογή της Συνολικής
Ειρηνευτικής Συμφωνίας και να επιταχύνει την άρση
των μέτρων που επιβλήθηκαν από την απόφαση 1521
(2003).
5. Χαιρετίζει τη βοήθεια που παρέχεται από την Απο−
στολή των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβερία (UNMIL) στην
Κυβέρνηση της Λιβερίας για την επανεγκαθίδρυση της
εξουσίας της σε ολόκληρη τη χώρα, και ενθαρρύνει την
Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβερία (UNMIL)
να συνεχίσει τις κοινές περιπολίες της με την Αρχή
Δασοκομικής Ανάπτυξης.
6. Σημειώνει ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν από την
παράγραφο 1 της απόφασης 1532 (2004) παραμένουν σε
ισχύ και επαναβεβαιώνει την πρόθεσή του να αξιολογεί
τα μέτρα αυτά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
7. Τονίζει την ανησυχία του διότι η Εθνική Μεταβατι−
κή Κυβέρνηση της Λιβερίας δεν έκανε καμία ενέργεια
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για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει της
παραγράφου 1 της απόφασης 1532 (2004) και καλεί την
επερχόμενη Κυβέρνηση να λάβει άμεσα σχετικά μέτρα,
ιδιαιτέρως μέσω της υιοθέτησης της απαραίτητης εθνι−
κής νομοθεσίας, με τεχνική υποστήριξη που θα παρα−
σχεθεί από τα Κράτη Μέλη.
8. Καλεί τη διεθνή κοινότητα χορηγών να υποστηρίξει
την επερχόμενη Κυβέρνηση της Λιβερίας προσφέρο−
ντας γενναιόδωρη βοήθεια στην ειρηνευτική διαδικα−
σία, συμπεριλαμβανομένης της επανένταξης των πρώην
μαχητών, της ανοικοδόμησης και των ανθρωπιστικών
εκκλήσεων, και ανταποκρινόμενη στις οικονομικές, δι−
οικητικές και τεχνικές ανάγκες της Κυβέρνησης της
Λιβερίας, ιδιαίτερα για να βοηθήσει την Κυβέρνηση να
εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 ανωτέρω, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή
η άρση των μέτρων το συντομότερο δυνατόν.
9. Αποφασίζει να επανασυστήσει το Σώμα Εμπειρο−
γνωμόνων που συστήθηκε βάσει της απόφασης 1607
(2005) για μια πρόσθετη περίοδο, έως την 21η Ιουνίου
2006, προκειμένου να αναλάβει τα ακόλουθα καθήκο−
ντα:
(α) να διενεργήσει αποστολή παρακολούθησης και
εκτίμησης στη Λιβερία και τα γειτονικά Κράτη, προκει−
μένου να διερευνήσει και να συντάξει έκθεση σχετικά με
την εφαρμογή και τυχόν παραβιάσεις των μέτρων που
επιβλήθηκαν από την απόφαση 1521 (2003), συμπεριλαμ−
βανομένων και οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικών
με τον ορισμό από την Επιτροπή των ατόμων που πε−
ριγράφονται στην παράγραφο 4(α) της απόφασης 1521
(2003) και των ατόμων και φορέων που περιγράφονται
στην παράγραφο 1 της απόφασης 1532 (2004), και συ−
μπεριλαμβανομένων των διαφόρων πηγών χρηματοδό−
τησης, όπως από φυσικούς πόρους, για την παράνομη
εμπορία όπλων,
(β) να εκτιμήσει τις επιπτώσεις και την αποτελεσμα−
τικότητα των μέτρων που επιβλήθηκαν από την παρά−
γραφο 1 της απόφασης 1532 (2004),
(γ) να εκτιμήσει την πρόοδο που έχει γίνει για την εκ−
πλήρωση των προϋποθέσεων για την άρση των μέτρων
που επιβλήθηκαν από την απόφαση 1521 (2003),
(δ) να εκτιμήσει τις ανθρωπιστικές και κοινωνικο−οι−
κονομικές επιπτώσεις των μέτρων που επιβλήθηκαν
από τις παραγράφους 2, 4, 6 και 10 της απόφασης 1521
(2003),
(ε) να υποβάλει αναφορά στο Συμβούλιο, μέσω της
Επιτροπής, έως τις 7 Ιουνίου 2006, επί όλων των θε−
μάτων που απαριθμούνται στην παρούσα παράγραφο,
και να παρέχει στην Επιτροπή άτυπες ενημερώσεις, εάν
χρειάζεται, πριν τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ιδιαίτε−
ρα σε ό,τι αφορά την πρόοδο για την εκπλήρωση των
προϋποθέσεων για την άρση των μέτρων που επιβλή−
θηκαν από τις παραγράφους 6 και 10 της απόφασης
1521 (2003),
(στ) να συνεργαστεί με άλλες σχετικές ομάδες εμπει−
ρογνωμόνων, ιδιαίτερα με αυτή που έχει συσταθεί για
την Ακτή του Ελεφαντοστού βάσει της απόφασης 1643
(2005) της 15ης Δεκεμβρίου 2005, και με το Πρόγραμμα
Πιστοποίησης της Διαδικασίας Κίμπερλυ.
10. Ζητά από το Γενικό Γραμματέα, ενεργώντας σε
συνεννόηση με την Επιτροπή, να ορίσει το συντομότερο
δυνατόν, όχι παραπάνω από πέντε εμπειρογνώμονες, με
την κατάλληλη εμπειρία, ιδιαίτερα σε θέματα όπλων, ξυ−
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λείας, διαμαντιών, οικονομικά, ανθρωπιστικά και κοινω−
νικο−οικονομικά, αντλώντας όσο το δυνατό περισσότερο
από την εμπειρία των μελών του Σώματος Εμπειρογνω−
μόνων που συστήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 1607
(2005), και περαιτέρω ζητά από το Γενικό Γραμματέα
να προβεί στις απαραίτητες οικονομικές ρυθμίσεις και
στις απαραίτητες ρυθμίσεις για την ασφάλεια για την
υποστήριξη του έργου του Σώματος.

11. Καλεί όλα τα Κράτη και την Κυβέρνηση της Λιβε−
ρίας να συνεργαστούν πλήρως με το Σώμα των Εμπει−
ρογνωμόνων.
12. Αποφασίζει να εξακολουθήσει να ασχολείται με
το θέμα.
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2006
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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