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  )٢٠٠٩ (١٩٠٧القرار     
 / األولكــانون ٢٣ املعقــودة يف ٦٢٥٤الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته       

  ٢٠٠٩ديسمرب 
  

  ،إن جملس األمن  
ــة باحلالــــة يف الــــصومال       إذ يــــشري   ــسه الــــسابقة املتعلقــ ــه وبيانــــات رئيــ  إىل قراراتــ
) ٢٠٠٨ (١٨٤٤و  ) ١٩٩٢ (٧٥١احلدودي بني جيبويت وإريتريـا، وخباصـة قراراتـه           والرتاع

 )S/PRST/2009/15 (٢٠٠٩مــــــــايو / أيــــــــار١٨وبياناتــــــــه املؤرخــــــــة ) ٢٠٠٩ (١٨٦٢ و
ــوز ٩ و ــه /متـــــــــ ــران١٢و  )S/PRST/2009/19 (٢٠٠٩يوليـــــــــ ــه / حزيـــــــــ  ٢٠٠٨يونيـــــــــ
)S/PRST/2008/20( ،  

ــد    ــد تأكي ــا وســالمتها     وإذ يعي ــويت وإريتري ــصومال وجيب ــسيادة كــل مــن ال ــه ل  احترام
  حدهتا،اإلقليمية واستقالهلا السياسي وو

  جيبويت وإريتريا،عن أمهية حل الرتاع احلدودي بني وإذ يعرب   
 أن اتفاق جيبويت وعملية جيبويت للسالم ميـثالن األسـاس إلجيـاد             وإذ يؤكد من جديد     

  دعمه للحكومة االحتادية االنتقالية، حل للرتاع يف الصومال، ويؤكد من جديد كذلك
لثالثة عشرة ملـؤمتر االحتـاد األفريقـي املعقـودة           إىل القرار الصادر عن الدورة ا      وإذ يشري   

داخـل  يف سرت، ليبيا، الذي يدعو اجمللس إىل فرض جزاءات علـى العناصـر الفاعلـة األجنبيـة،                  
إريتريا، اليت تقـدم الـدعم إىل اجلماعـات املـسلحة الـيت             املنطقة وخارجها على السواء، وخباصة      

 الــسالم واملــصاحلة واالســتقرار وض جهــودقــوم بأنــشطة لزعزعــة االســتقرار يف الــصومال وتقــت
  ،)S/2009/388(املنطقة  يف
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 إىل القرار الصادر عن الـدورة الثالثـة عـشرة ملـؤمتر االحتـاد األفريقـي               وإذ يشري كذلك    
يعـرب عـن بـالغ القلـق إزاء الغيـاب الكامـل ألي تقـدم بـشأن         املعقودة يف سـرت، ليبيـا، الـذي       

املتعلـق بـالرتاع احلـدودي بـني جيبـويت           )٢٠٠٩ (١٨٦٢ر  تنفيذ إريتريا، يف مجلـة أمـور، القـرا        
  ،)S/2009/388 (إريترياو

 إزاء استنتاجات فريق الرصـد املعـاد إنـشاؤه مبوجـب القـرار              وإذ يعرب عن بالغ قلقه      
 ٢٠٠٨ديـــسمرب /كـــانون األولعلـــى النحـــو املـــبني يف تقريـــره الـــصادر يف ) ٢٠٠٨ (١٨٥٣

)S/2008/769 (  جلماعـات مـسلحة تعمـل علـى         الوجستيسياسيا وماليا و  قدم دعما   تإريتريا  بأن
  املنطقة،يف ستقرار االتقويض السالم واملصاحلة يف الصومال و

احلكومـــة االحتاديـــة االنتقاليـــة مـــسؤويل علـــى املـــسلحة  مجيـــع اهلجمـــات وإذ يـــدين  
 األفريقـي    بعثة االحتاد  أفرادومؤسساهتا، وعلى السكان املدنيني، والعاملني يف اجملال اإلنساين، و        

  يف الصومال،
 عن بالغ قلقه إزاء رفض إريتريا اتفاق جيبويت، علـى النحـو املـشار إليـه يف                  وإذ يعرب   

ــار١٩الرســالة املؤرخــة  ــدائم    ٢٠٠٩مــايو / أي  املوجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن مــن املمثــل ال
  ،)S/2009/256(إلريتريا لدى األمم املتحدة 

ي قــرر فيــه فــرض تــدابري علــى األفــراد      الــذ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤إىل قــراره وإذ يــشري   
 يف أعمـال هتـدد الـسلم واألمـن واالسـتقرار يف      شاركونالكيانات املشار إلـيهم باعتبـارهم يـ      أو

، أو ينتــهكون احلظــر املفــروض علــى توريــد     و يقــدمون الــدعم لتلــك األعمــال   أالــصومال، 
   إىل الصومال، اإلنسانيةةاملساعدأو يعيقون تدفق األسلحة 
يف حتقيـق اسـتقرار      بعثة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال           ملسامهة عن تقديره وإذ يعرب     

بعثـة  الصومال، ويعرب كذلك عن تقديره الستمرار التـزام حكـوميت بورونـدي وأوغنـدا جتـاه                 
  ،االحتاد األفريقي يف الصومال

 عمليـة جيبـويت للـسالم   اعتزامه اختاذ تدابري ضـد مـن يـسعون إىل منـع       وإذ يعيد تأكيد      
  عرقلتها، أو

، علـى  إىل مواقعهـا الـسابقة     إزاء عـدم سـحب إريتريـا قواهتـا           عن بالغ قلقـه   وإذ ُيعرب     
ــراره       ــن يف قــ ــس األمــ ــه جملــ ــا إليــ ــا دعــ ــو مــ ــؤرخ   ) ٢٠٠٩ (١٨٦٢حنــ ــسه املــ ــان رئيــ وبيــ

  ،)S/PRST/2008/20 (٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٢
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ــد     ــالغ وإذ يكــرر تأكي ــه الب ــدخول يف    قلق ــا حــىت اآلن ال حــوار مــع  إزاء رفــض إريتري
جيبويت أو قبول إجراء اتصاالت ثنائية أو قيام منظمات دون إقليمية أو إقليميـة جبهـود وسـاطة       

  أو تيسري، أو االستجابة جلهود األمني العام،
 ٢٠٠٩مــــارس / آذار٣٠ برســــالة األمــــني العــــام الــــصادرة يف    وإذ حيــــيط علمــــا   

)S/2009/163(    عــن الــرتاع بــني جيبــويت    امــةع، واإلحاطــات الالحقــة الــيت قدمتــها األمانــة ال 
  وإريتريا،
إىل أن جيبويت سحبت قواهتا إىل مواقعها السابقة وتعاونت تعاونـا تامـا مـع               وإذ يشري     

ــة األمــم املتحــدة لتقــصي      ــة، مبــا يف ذلــك بعث ــع اجلهــات املعني ــدة  مجي احلقــائق واملــساعي احلمي
  العام، لألمني

املصاحلة يف الـصومال والـرتاع بـني        أن تصرفات إريتريا اليت تقوض السالم و      وإذ يقرر     
  للسالم واألمن الدوليني،جيبويت وإريتريا يشكالن هتديدا 

   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
 أن علـى مجيـع الـدول األعـضاء، مبـا فيهـا إريتريـا، أن متتثـل                   يؤكد من جديـد     - ١  

، )١٩٩٢ (٧٣٣ مـن القـرار      ٥ الفقـرة    متاما ألحكام حظر توريـد األسـلحة املفـروض مبوجـب          
 ١٧٢٥و  ) ٢٠٠٢ (١٤٢٥و  ) ٢٠٠١ (١٣٥٦بصيغته املوسـعة واملعدلـة مبوجـب القـرارات          

ــرار   ) ٢٠٠٧ (١٧٧٢و ) ٢٠٠٧ (١٧٤٤ و) ٢٠٠٦( ــام القـــ ــصومال وأحكـــ ــة بالـــ املتعلقـــ
  ؛)٢٠٠٨( ١٨٤٤

الم  مجيع الدول األعضاء، مبا فيها إريتريا، إىل دعـم عمليـة جيبـويت للـس         يدعو  - ٢  
وجهود املصاحلة اليت تقوم هبا احلكومة االحتادية االنتقالية يف الصومال ويطالـب إريتريـا بوقـف                
مجيع املساعي الرامية إىل زعزعة استقرار احلكومة االحتاديـة االنتقاليـة أو اإلطاحـة هبـا، بـصورة            

  مباشرة أو غري مباشرة؛
  :وبأن) ٢٠٠٩ (١٨٦٢رار  مطالبته إريتريا بأن متتثل فورا ألحكام القيكرر  - ٣  
قواهتا ومجيع معـداهتا إىل مواقعهـا الـسابقة، وتكفـل أال يكـون هنـاك                 تسحب  ‘١’  

وجــــود أو نــــشاط عــــسكري يف املنطقــــة الــــيت جــــرى فيهــــا الــــرتاع يف  أي
  ؛٢٠٠٨يونيه /دمرية وجزيرة دمرية يف حزيران رأس

، وتــشارك برتاعهــا احلــدودي مــع جيبــويت يف رأس دمــرية وجزيــرة دمــريةتقــر   ‘٢’  
بنشاط يف حـوار مـن أجـل نـزع فتيـل التـوتر، وتـشارك أيـضا يف بـذل جهـود                       

  دبلوماسية تفضي إىل تسوية مقبولة من الطرفني لقضية احلدود؛
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ــادئ    تتقيــد  ‘٣’   ــة بــصفتها عــضواً يف األمــم املتحــدة، وحتتــرم املب  بالتزاماهتــا الدولي
ــذكورة يف الفقــرات   ــادة  ٥ و ٤ و ٣امل ــا ٢ مــن امل ــادة  مــن امليث  ٣٣ق ويف امل

منه، وتتعاون تعاونا تاما مع األمني العام، وال سيما مـن خـالل اقتراحـه بـذل                 
  ؛)٢٠٠٩ (١٨٦٢ من القرار ٣ املساعي احلميدة املشار إليه يف الفقرة

 بــأن تتــيح إريتريــا معلومــات بــشأن املقــاتلني اجليبــوتيني املفقــودين يف  يطالــب  - ٤  
يتأكــد  ل٢٠٠٨يونيــه / حزيــران١٢ إىل ١٠يف الفتــرة مــن القتــال منــذ املواجهــات الــيت وقعــت 

  املعنيون باألمر من وجود أسرى حرب جيبوتيني ويقفوا على ظروفهم؛
 بواسـطة   ، فورا التدابري الالزمة ملنع القيـام      األعضاءأن تتخذ مجيع الدول     يقرر    - ٥  

َمهـا، ببيـع أو توريـد       رعاياها أو من أقاليمها أو باسـتخدام الـسفن أو الطـائرات الـيت ترفـع أَعال                
األسلحة واألعتدة ذات الصلة من مجيع األنـواع، إىل إريتريـا، مبـا يف ذلـك األسـلحة والـذخائر           
واملركبات واملعـدات العـسكرية، واملعـدات شـبه العـسكرية، وقطـع غيارهـا، وتـوفري املـساعدة                   

ــكا     ــن أشــ ــا مــ ــة وغريهــ ــساعدة املاليــ ــدريب، واملــ ــة، والتــ ــا يت التقنيــ ــساعدة، فيمــ ــق ل املــ علــ
العـسكرية أو بتـوفري هـذه األصـناف أو صـنعها أو صـيانتها، سـواء كـان منـشؤها يف                       باألنشطة
  ال؛ أقاليمها أم
 أعتـدة ذات صـلة    وأأسـلحة   أو نقـل أي     ببيـع أو توريـد       أال تقوم إريتريا     يقرر  - ٦  

ــا أو      ــطة رعاياهـ ــا أو بواسـ ــن إقليمهـ ــرة مـ ــري مباشـ ــرة أو غـ ــصورة مباشـ ــسفن  بـ ــتخدام الـ باسـ
احلـصول مـن إريتريـا، بواسـطة         وأن حتظر مجيع الدول األعضاء       رات اليت ترفع أَعالَمها   الطائ أو

رعاياهــا أو باســتخدام الــسفن أو الطــائرات الــيت ترفــع أَعالَمهــا، علــى األصــناف والتــدريبات    
   أعاله، سواء كان منشؤها يف إقليم إريتريا أم ال؛٥واملساعدات املبينة يف الفقرة 

ول األعــضاء إىل أن تقــوم، وفقــا لــسلطاهتا وقوانينــها الوطنيــة مجيــع الــددعو يــ  - ٧  
ووفقا للقانون الدويل، بالتفتيش، يف إقليمها، مبا يشمل املوانئ البحرية واملطارات، علـى مجيـع               
الـــشحنات املتجهـــة إىل الـــصومال وإريتريـــا والقادمـــة منـــهما، إذا كـــان لـــدى الـــدول املعنيـــة  

قاد بأن الشحنات حتوي أصنافا حيظـر توريـدها أو نقلـها أو           معلومات توفر أسبابا معقولة لالعت    
 من هذا القرار أو احلظر العام الكامل علـى توريـد األسـلحة    ٦ و ٥تصديرها مبوجب الفقرتني  

بـصيغته املوسـعة واملعدلـة      ) ١٩٩٢ (٧٣٣ مـن القـرار      ٥إىل الصومال املفـروض عمـال بـالفقرة         
   التام لتلك األحكام؛مبوجب القرارات الالحقة لغرض ضمان التنفيذ

 أن يأذن جلميع الدول األعضاء، وأن تقـوم مجيـع الـدول األعـضاء، عنـد       يقرر  - ٨  
 أعاله، حبجز هـذه األصـناف احملظـور    ٦ و ٥الكشف عن األصناف احملظورة مبوجب الفقرتني   

 مـن هـذا القـرار وبـالتخلص         ٦ و   ٥ها أو بيعها أو نقلـها أو تـصديرها مبوجـب الفقـرتني              دتوري
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ويقـرر كـذلك أن تتعـاون كافـة الـدول            )إمـا بتـدمريها أو إبطـال مفعوهلـا        (تلـك األصـناف     من  
  األعضاء يف بذل هذه اجلهود؛

ــى أصــناف حمظــور       يقــضي  - ٩   ــا عل ــة عــضو يف حــال عثوره ــوم أي دول ــأن تق  ب
 مـن هـذا القـرار بتقـدمي تقريـر           ٦ و   ٥توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها مبوجب الفقرتني          

ــك          إىل ال ــصادرة تل ــدابري املتخــذة مل ــك الت ــا يف ذل ــصلة، مب ــضم التفاصــيل ذات ال ــورا ي ــة ف لجن
  األصناف والتخلص منها؛

 أن تتخــذ مجيــع الــدول األعــضاء التــدابري الالزمــة ملنــع دخــول أو عبــور  يقــرر  - ١٠  
) ١٩٩٢ (٧٥١أقاليمهــا مــن طــرف األفــراد الــذين حتــددهم اللجنــة املنــشأة عمــال بــالقرار          

، عمـال باملعـايري     )‘‘اللجنة’’يشار إليها أدناه باسم     ) (٢٠٠٨ (١٨٤٤وجب القرار   واملوسعة مب 
 أدناه، على أنه ليس يف هذه الفقرة ما يلـزم أي دولـة بـأن متنـع مواطنيهـا            ١٥الواردة يف الفقرة    

  من دخول أراضيها؛
  : أعاله١٠ أال تسري التدابري املفروضة مبوجب الفقرة يقرر  - ١١  
للجنــة، حــسب كــل حالــة علــى حــدة، أن الــسفر مــربر حباجــة   عنــدما تــرى ا  )أ(  

  إنسانية، مبا يف ذلك أداء الواجبات الدينية؛ أو
عندما ترى اللجنة، حسب كل حالة على حدة، أن االسـتثناء ميكـن أن خيـدم           )ب(  

  بشكل آخر أهداف حتقيق السالم واالستقرار يف املنطقة؛
يلـزم مـن تـدابري ملنـع القيـام، بـصورة             أن تتخذ مجيع الدول األعـضاء مـا          يقرر  - ١٢  

مباشــرة أو غــري مباشــرة، بتوريــد األســلحة واألعتــدة ذات الــصلة مــن مجيــع األنــواع، مبــا فيهــا  
األسلحة والذخائر، واملركبات واملعدات العسكرية، واملعدات شبه العسكرية، وقطـع غيارهـا،         

دام الــسفن أو الطــائرات الــيت بواســطة رعاياهــا أو مــن أقاليمهــا أو باســتخ أو بيعهــا أو نقلــها، 
، وملنــع القيــام، بــصورة مباشــرة أو غــري مباشــرة، بتــوفري املــساعدة أو التــدريب    ترفــع أَعالَمهــا

ــك خــدمات االســتثمار         ــا يف ذل ــساعدة، مب ــن أشــكال امل ــا م ــة وغريه ــساعدة املالي ــيني وامل التقن
ة أو توريـد األسـلحة      السمسرة أو اخلدمات املالية األخرى، فيما يتـصل باألنـشطة العـسكري            أو

واملعدات العسكرية أو بيعهـا أو نقلـها أو صـنعها أو صـيانتها أو اسـتخدامها لفائـدة الكيانـات                     
   أدناه؛١٥األفراد الذين حتددهم اللجنة عمال بالفقرة  أو

 أن تقوم مجيع الدول األعضاء، دون إبطـاء، بتجميـد األمـوال واألصـول        يقرر  - ١٣  
ية األخرى اليت تكون يف أقاليمها يف تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار أو يف أي                  املالية واملوارد االقتصاد  

وقــت بعــد ذلــك، والــيت ميلكهــا أو يــتحكم فيهــا، بــصورة مباشــرة أو غــري مباشــرة، الكيانــات   
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 أدنـاه، أو كيانـات أو أفـراد يعملـون بـامسهم      ١٥واألفراد الذين حتددهم اللجنـة عمـال بـالفقرة        
كــذلك أن تكفــل مجيــع الــدول األعــضاء عــدم إتاحــة أمــوال        وفقــا لتوجيهــاهتم، ويقــرر    أو
أصـــول ماليـــة أو مـــوارد اقتـــصادية، عـــن طريـــق رعاياهـــا أو أي أفـــراد أو كيانـــات داخـــل  أو

  أقاليمها، هلؤالء األفراد أو الكيانات أو لفائدهتم؛
 أعــاله علــى األمــوال ١٣ أال تنطبــق التــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرة  يقــرر  - ١٤  

  : املالية أو املوارد االقتصادية األخرى اليت تقرر الدول األعضاء املعنية أهنااألصول أو
ضــرورية لتغطيــة النفقــات األساســية، مبــا يف ذلــك ســداد مثــن املــواد الغذائيــة،    )أ(  

ــأمني،        ــساط الت ــضرائب، وأق ــة والعــالج الطــيب، وال ــة، واألدوي واإلجيــارات أو الرهــون العقاري
حـصرا لـسداد األتعـاب املهنيـة املعقولـة والنفقـات املتكبـدة املرتبطـة                ورسوم املرافـق العامـة، أو       

بتقدمي اخلدمات القانونية، أو الرسـوم أو تكلفـة اخلـدمات الالزمـة للعمليـات الروتينيـة املتعلقـة                   
حبفظ أو صون األموال اجملمـدة واألصـول املاليـة واملـوارد االقتـصادية األخـرى، وفقـا للقـوانني                    

الدولة العضو املعنية بإخطار اللجنة بعزمها على أن تأذن، حـسب االقتـضاء،             الوطنية، بعد قيام    
باحلصول على هذه األموال أو األصول املالية أو املوارد االقتصادية األخـرى وعنـد عـدم ورود          

  قرار بالرفض من اللجنة يف غضون ثالثة أيام عمل من تاريخ ذلك اإلخطار؛
أو الـدول   ( شريطة أن تكون الدولـة العـضو         ضرورية لتغطية نفقات استثنائية،     )ب(  
  املعنية قد أخطرت اللجنة بذلك القرار، ووافقت اللجنة عليه؛) األعضاء
خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو حتكيمـي، وميكـن يف هـذه احلالـة                   )ج(  

 استخدام األموال أو األصـول املاليـة واملـوارد االقتـصادية األخـرى لفـك ذلـك الـرهن أو تنفيـذ                     
ذلــك احلكــم، شــريطة أن يكــون الــرهن أو احلكــم قــد وقــع قبــل تــاريخ صــدور هــذا القــرار،     

 أعـاله، وأن تكـون الدولـة العـضو      ١٣يكون لفائدة شـخص أو كيـان حمـدد وفقـا للفقـرة               وأال
  املعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛) أو الدول األعضاء(

مبـــن فـــيهم علـــى  أعـــاله علـــى األفـــراد، ١٠ أن تـــسري أحكـــام الفقـــرة يقـــرر  - ١٥  
املثال ال احلصر القادة الـسياسيون والعـسكريون اإلريتريـون، وأن تـسري أحكـام الفقـرتني         سبيل
 أعـــاله علـــى الكيانـــات واألفـــراد، مبـــن فـــيهم علـــى ســـبيل املثـــال ال احلـــصر القـــادة  ١٣ و ١٢

اصـة  السياسيون والعسكريون اإلريتريون، والكيانات احلكومية وشـبه احلكوميـة، والكيانـات اخل           
  :اململوكة ملواطنني إريتريني يعيشون داخل أراضي إريتريا أو خارجها، حتدد اللجنة أهنم

   أعاله؛ ٦ و ٥ينتهكون التدابري املفروضة مبوجب الفقرتني   )أ(  
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يقدمون الدعم انطالقا من إريتريا جلماعات املعارضة املسلحة الـيت تـستهدف              )ب(  
  زعزعة استقرار املنطقة؛

  املتعلق جبيبويت؛) ٢٠٠٩ (١٨٦٢نفيذ القرار يعيقون ت  )ج(  
يقومون بإيواء أفراد أو مجاعات أو متويلهم الرتكاب أعمال عنـف أو أعمـال       )د(  

إرهابيـــة ضـــد دول أخـــرى أو مواطنيهـــا يف املنطقـــة، أو ييـــسرون قيـــامهم هبـــا أو يـــدعموهنم   
  ينظموهنم أو يدربوهنم أو حيرضوهنم على ارتكاهبا؛ أو

  قيقات أو أعمال فريق الرصد؛يعيقون حت  )هـ(  
 بــأن تقــوم مجيــع الــدول األعــضاء، وال ســيما إريتريــا، بوقــف تــوفري    يطالــب  - ١٦  

، الـيت   “الـشباب ”مجاعـة   التسليح والتدريب والتجهيز للجماعات املسلحة وأفرادهـا، مبـا فيهـا            
   يف جيبويت؛دنيةاملقالقل تستهدف زعزعة استقرار املنطقة أو حترض على العنف وال

ــدعم املــايل     يطالــب  - ١٧   ــا بوقــف تيــسري الــسفر وغــري ذلــك مــن أشــكال ال  إريتري
األفراد الذين حتددهم اللجنة وغريها من جلان اجلزاءات، وال سيما اللجنة املنـشأة              للكيانات أو 

  ، مبا يتفق واألحكام املبينة يف القرارات ذات الصلة؛)١٩٩٩ (١٢٦٧عمال بالقرار 
  :ن نطاق والية اللجنة لتضطلع باملهام اإلضافية التالية أن يوسع أكثر ميقرر  - ١٨  
 ١٣ و ١٢ و ١٠ و ٨ و ٦ و ٥رصــد تنفيــذ التــدابري املفروضــة يف الفقــرات   )أ(  

  أعاله، بدعم من فريق الرصد؛
ــدابري املفروضــة مبوجــب الفقــرات       )ب(   ــراد اخلاضــعني للت ــات أو األف ــد الكيان حتدي

   أعاله؛١٥املبينة يف الفقرة  أعاله، عمال باملعايري ١٣ و ١٢و  ١٠
   أعاله؛١٤ و ١١النظر والبت يف طلبات االستثناءات املبينة يف الفقرتني   )ج(  
  استكمال مبادئها التوجيهية لتضم مهامها اإلضافية؛  )د(  
 أن يوســع أكثــر مــن نطــاق واليــة فريــق الرصــد املعــاد إنــشاؤه مبوجــب   يقــرر  - ١٩  

تدابري املفروضة يف هذا القرار ويقدم تقارير عن ذلـك،          لريصد تنفيذ ال  ) ٢٠٠٨ (١٨٥٣القرار  
ويضطلع باملهام املبينة أدناه، ويطلب إىل األمني العام أن يتخذ الترتيبات الالزمـة لتـوفري مـوارد                 
إضافية ومـوظفني إضـافيني حـىت يتـسىن لفريـق الرصـد املوسـع أن يواصـل االضـطالع بواليتـه،                      

  :وأن يقوم باإلضافة إىل ذلك، مبا يلي
 ٨ و ٦ و ٥مــساعدة اللجنــة يف رصــد تنفيــذ التــدابري املفروضــة يف الفقــرات     )أ(  

   أعاله، بطرق من بينها اإلبالغ عن أي معلومات تتعلق باالنتهاكات؛١٣ و ١٢ و ١٠ و
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 أعــاله ويــتعني ١٧ و ١٦النظــر يف أي معلومــات ذات صــلة بتنفيــذ الفقــرتني   )ب(  
  توجيه نظر اللجنة إليها؛

ــة    تــضمني ت  )ج(   قــاريره إىل جملــس األمــن أي معلومــات ذات صــلة بتحديــد اللجن
   أعاله؛١٥للكيانات واألفراد الوارد وصفهم يف الفقرة 

التنسيق حسب االقتـضاء مـع أفرقـة اخلـرباء التابعـة للجـان اجلـزاءات األخـرى                    )د(  
  يف سبيل االضطالع هبذه املهام؛

 يومـا مـن   ١٢٠من يف غضون  مجيع الدول األعضاء إىل إبالغ جملس األ   يدعو  - ٢٠  
 ١٠ و   ٦ و   ٥تاريخ اختاذ هذا القرار باإلجراءات اليت اختذهتا لتنفيذ التدابري املبينـة يف الفقـرات               

   أعاله؛١٣ و ١٢و 
ــيكون علــى        يؤكــد  - ٢١   ــه س ــد االســتعراض وأن ــا قي ــيبقي تــصرفات إريتري ــه س  أن

 رفعهــا، يف ضــوء مــدى امتثــال اســتعداد لتكييــف التــدابري، مبــا يف ذلــك تعزيزهــا أو تعديلــها أو
  إريتريا ألحكام هذا القرار؛

 يومــا عــن امتثــال  ١٨٠ إىل األمــني العــام أن يقــدم تقريــرا يف غــضون  يطلــب  - ٢٢  
  إريتريا ألحكام هذا القرار؛

  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٢٣  
  


