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  )٢٠١١ (٢٠٢٣القرار     
ــسته         ــن يف جل ــس األم ــذه جمل ــذي اخت ــودة يف ٦٦٧٤ال ــانون األول٥، املعق /  ك

  ٢٠١١ديسمرب 
  

  ، إن جملس األمن  
ــة يف الــصومال والنــ   إذ يــشري   ــسابقة املتعلقــة باحلال ــه وبيانــات رئيــسه ال زاع ـ إىل قرارات

ــه     ــة قراراتـــ ــا، وخباصـــ ــويت وإريتريـــ ــدودي بـــــني جيبـــ  )٢٠٠٨ (١٨٤٤و ) ١٩٩٢ (٧٥١احلـــ
 )٢٠١١( ٢٠٠٢  و )٢٠١١ (١٩٩٨ و) ٢٠١٠ (١٩١٦  و )٢٠٠٩ (١٩٠٧ و) ٢٠٠٩( ١٨٦٢ و

ــة   ــه املؤرخــ ــار١٨وبياناتــ ــايو / أيــ ــوز ٩ و) S/PRST/2009/15 (٢٠٠٩مــ ــه /متــ  ٢٠٠٩يوليــ
)S/PRST/2009/19 ( ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢و) S/PRST/2008/20( ،  

ويت وإريتريـا، وكافـة الـدول األخـرى          احترامه لسيادة الصومال وجيبـ     وإذ يعيد تأكيد    
  يف املنطقة، وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السياسي ووحدهتا، 

 دعمــه الكامــل لعمليــة جيبــويت للــسالم وامليثــاق االحتــادي االنتقــايل  وإذ يكــرر تأكيــد  
 باتفـاق كمبـاال     وإذ يرحـب  اللذين يوفران إطارا للتوصل إىل حل سياسـي دائـم يف الـصومال،              

  ، ٢٠١١سبتمرب / أيلول٦ وخريطة الطريق املتفق عليها يف ٢٠١١يونيه / حزيران٩ املؤرخ
 بكافة الدول يف املنطقة أن تعمل علـى تـسوية منازعاهتـا بالوسـائل الـسلمية         وإذ يهيب   

 وإذ يـشجع وتطبيع عالقاهتـا هبـدف وضـع األسـاس لـسالم وأمـن دائمـني يف القـرن األفريقـي،                 
ــساعد    ــدمي امل ــى تق ــدول عل ــذه ال ــة ة اله ــسوية    الزم ــة إىل ت ــوده الرامي ــي يف جه لالحتــاد األفريق

  املنازعات،  هذه
  قلقه البالغ مـن الـرتاع احلـدودي بـني إريتريـا وجيبـويت الـذي مل يـسوْ                   وإذ يعيد تأكيد    

علـى  مـع جيبـويت، حبـسن نيـة،         تعمـل   إريتريـا أن    بهيـب   وإذ ي ،  ، وأمهيـة تـسوية هـذا الـرتاع        بعد
رعايــة قطــر، هبــدف تــسوية نزاعهمــا  ب املــربم ٢٠١٠يونيــه /يــرانحز ٦التنفيــذ الــدقيق التفــاق  
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باســتمرار جبهـود الوسـاطة الــيت تبـذهلا قطـر و     وإذ يرحـب احلـدودي وتعزيـز تطبيـع عالقاهتمــا،    
  مشاركة اجلهات الفاعلة اإلقليمية واالحتاد األفريقي واألمم املتحدة،

ــيط   ــاوإذ حيـ ــم ا     علمـ ــدى األمـ ــويت لـ ــدائم جليبـ ــل الـ ــالة املمثـ ــة   برسـ ــدة املؤرخـ ملتحـ
اليت تبلغ األمني العام بفرار أسـريي حـرب مـن     ) S/2011/617 (٢٠١١أكتوبر  /األول تشرين ٦

 يف نفـس الوقـت إىل أن حكومـة إريتريـا تنفـي              وتـشري رعايا جيبويت من أحد سـجون إريتريـا،         
  حىت اآلن احتجاز أي أسرى حرب من جيبويت، 

ــالغ قلقــه وإذ يعــرب   ــر فريــق الرصــد املعــين    اإزاء االســتنتاجات  عــن ب ــواردة يف تقري ل
الـــيت تفيـــد بـــأن إريتريـــا ) S/2011/433( ٢٠١١يوليــه  / متـــوز١٨ املـــؤرخ بالــصومال وإريتريـــا 

تقــدمي الــدعم الــسياسي واملــايل والتــدريب والــدعم اللوجــسيت جلماعــات املعارضــة          تواصــل
ــا  ــسلحة، مب ــن واال      يف امل ــسالم واألم ــويض ال ــضالعة يف تق ــشباب ال ــة ال ــك حرك ــتقرار يف ذل س

  الصومال واملنطقة، 
 لتعطيـل   ٢٠١١ينـاير   /طط لتنفيذه يف كانون الثاين     اهلجوم اإلرهايب الذي خُ    وإذ يدين   

تقريــر فريــق اســتنتاجات أعمــال مــؤمتر قمــة االحتــاد األفريقــي يف أديــس أبابــا، حــسبما ورد يف  
  الرصد املعين بالصومال وإريتريا،

ل وحكومــات االحتــاد األفريقــي املعقــودة يف  بقــرار مجعيــة رؤســاء دووإذ حيــيط علمــا  
 وببيــان جملــس الــسالم واألمــن التــابع لالحتــاد األفريقــي املعقــود يف  ٢٠١٠ينــاير /كــانون الثــاين

ــاين ٨ ــانون الثـ ــاير /كـ ــن، يف  ٢٠١٠ينـ ــاذ جملـــس األمـ ــانون األول٢٣، وإذ يرحـــب باختـ  / كـ
يـا، ألسـباب مـن      الـذي يفـرض جـزاءات علـى إريتر        ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧، القرار   ٢٠٠٩ ديسمرب

بينها تقدمي الدعم السياسي واملايل واللوجسيت جلماعـات مـسلحة تعمـل علـى تقـويض الـسالم                  
 إىل تنفيـذ    زمواملصاحلة يف الصومال واالستقرار يف املنطقة، وإذ يشدد علـى ضـرورة الـسعي حبـ               

 فألهـدا تطبيق جـزاءات حمـددة ا   اعتزامه  تنفيذا فعاال، وإذ يعرب عن      ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧القرار  
 مــن ١٥ضــد األفــراد والكيانــات يف حالــة اســتيفاء معــايري اإلدراج يف القائمــة املبينــة يف الفقــرة 

  ، )٢٠٠٨ (١٨٤٤ من القرار ٨والفقرة ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧القرار 
ــا    ــيط علمـ ــاء دول      وإذ حيـ ــة رؤسـ ــشرة جلمعيـ ــة عـ ــتثنائية الثامنـ ــدورة االسـ ــرار الـ  بقـ

نميـة، الـذي يـدعو جملـس األمـن إىل اختـاذ تـدابري               وحكومات اهليئة احلكومية الدولية املعنيـة بالت      
  تكفل امتناع إريتريا عما تقوم به من أنشطة تزعزع االستقرار يف القرن األفريقي، 

الـيت تتـضمن وثيقـة تـرد      ) S/2011/652( بالرسـالة املوجهـة مـن إريتريـا          وإذ حييط علما    
  على تقرير فريق الرصد املعين بالصومال وإريتريا، 
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 أي أعمــال صــادرة عــن إريتريــا مــن شــأهنا تقــويض الــسالم   إدانــة شــديدةوإذ يــدين   
الدول األعضاء أن متتثل امتثـاال تامـا ألحكـام          جبميع   هيبوإذ ي  ،واألمن واالستقرار يف املنطقة   

، بـصيغته املوسـعة    )١٩٩٢ (٧٣٣ من القـرار     ٥حظر توريد األسلحة املفروض مبوجب الفقرة       
  ة، الالحقواملعدلة مبوجب القرارات

) ٢٠٠٨ (١٨٤٤ أن عــدم االمتثــال التــام مــن جانــب إريتريــا للقــرارات       وإذ يقــرر  
وتــــصرفاهتا الــــيت تقـــــوض الــــسالم واملـــــصاحلة يف    ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٦٢ و

الصومال ومنطقة القرن األفريقي وكذلك الـرتاع بـني جيبـويت وإريتريـا مـسائل تـشكل هتديـدا                   
  للسالم واألمن الدوليني،

 مسؤوليته األساسية عـن صـون الـسلم واألمـن الـدوليني مبوجـب        اعتبارهوإذ يضع يف    
  ميثاق األمم املتحدة، 

   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
 ١٨٦٢ و) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ انتــهاكات إريتريــا لقــرارات جملــس األمــن يــدين  - ١  

ملعارضـة املـسلحة، مبـا فيهـا        بتقدميها الدعم املـستمر جلماعـات ا      ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤ و) ٢٠٠٩(
  حركة الشباب، الضالعة يف تقويض السالم واملصاحلة يف الصومال ويف املنطقة؛

دعوة االحتاد األفريقي إريتريا إىل تسوية نزاعاهتا احلدودية مـع جرياهنـا،             يدعم  - ٢  
 وعلـى  أن تعمـل علـى تـسوية منازعاهتـا بالوسـائل الـسلمية وتطبيـع عالقاهتـا                   ويهيب بـاألطرف  

الزم  الـ  تـوفري التعـاون   علـى   األطـراف    سالم وأمـن دائمـني يف القـرن األفريقـي، ويـشجع              حتقيق
  ؛ لالحتاد األفريقي يف جهوده الرامية إىل تسوية هذه املنازعات

أن علـى مجيـع الـدول األعـضاء، مبـا فيهـا إريتريـا، االمتثـال           يؤكد مـن جديـد        - ٣   
، بـصيغته   )١٩٩٢ (٧٣٣ مـن القـرار      ٥فقـرة   التام ألحكام حظر األسلحة املفروض مبوجـب ال       

  املوسعة واملعدلة مبوجب القرارات الالحقة؛
ــد   - ٤   ــرار   يؤكــد مــن جدي ــام للق ــال الت ــا االمتث ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ أن علــى إريتري

علــى أن مــن واجــب مجيــع الــدول االمتثــال للتــدابري الــيت     ويــشدد بــدون مزيــد مــن التــأخري، 
  ؛)٢٠٠٩ (١٩٠٧يفرضها القرار 

 ســحب إريتريــا لقواهتــا يف أعقــاب نــشر مــراقبني قَطَــريني يف املنــاطق   حــظيال  - ٥  
من إريتريا أن تعمـل بـشكل بّنـاء مـع جيبـويت             ويطلب  املتنازع عليها على احلدود مع جيبويت،       

 اعتزامــه اختــاذ مزيــد مــن التــدابري احملــددة   ويكــرر تأكيــدمــن أجــل تــسوية الــرتاع احلــدودي،   
  ؛ )٢٠٠٩( ١٨٦٢ذ القرار األهداف ضد الذين يعرقلون تنفي
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 بــأن تتــيح إريتريــا معلومــات بــشأن املقــاتلني اجليبــوتيني املفقــودين يف  يطالــب  - ٦  
 ليتأكــد ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران١٢ إىل ١٠القتــال منــذ املواجهــات الــيت وقعــت يف الفتــرة مــن 

  املعنيون باألمر من وجود أسرى حرب جيبوتيني ويقفوا على ظروفهم؛ 
ا بوقف مجيع اجلهود املباشرة أو غري املباشرة الرامية إىل زعزعـة            إريترييطالب    - ٧  

ــس       ــة والع ــساعدة املالي ــق امل ــن طري ــدول، خاصــة ع ــتقرار ال ــتخبارية واملــساعدة  اس كرية واالس
العــسكرية، مثــل تــوفري مراكــز التــدريب واملعــسكرات وســائر املرافــق املماثلــة للجماعــات  غــري

  املسلحة، أو جوازات السفر أو النفقات املعيشية أو تيسري إجراءات السفر؛ 
من مجيع الـدول، وخاصـة دول املنطقـة، ضـمانا للتنفيـذ الـدقيق حلظـر                  يطلب  - ٨  

ــرار  مـــن٦ و ٥األســـلحة املفـــروض مبوجـــب الفقـــرتني   ، أن تفـــتش يف )٢٠٠٩ (١٩٠٧ القـ
أراضيها، مبا يف ذلك املوانئ واملطـارات، وفقـا للـسلطات والتـشريعات الوطنيـة ومبـا يتفـق مـع                      
القــانون الــدويل، مجيــع الــشحنات املتجهــة مــن إريتريــا أو إليهــا، إذا كــان لــدى الدولــة املعنيــة   

 أصــناف حمظــور توريــدها معلومــات تتــيح أساســا معقــوال لالعتقــاد بــأن الــشحنة حتتــوي علــى 
، ويـذكِّر  )٢٠٠٩ (١٩٠٧ من القـرار  ٦ أو ٥بيعها أو نقلها أو تصديرها مبوجب الفقرتني     أو

فيما يتـصل بـالعثور علـى       ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ من القرار    ٩ و   ٨بااللتزامات الواردة يف الفقرتني     
 مــن ٥، والفقــرة )٢٠٠٩ (١٩٠٧ مــن القــرار  ٦ أو ٥أصــناف حمظــورة مبوجــب الفقــرتني    

  ، بصيغته املوسعة واملعدلة مبوجب القرارات الالحقة؛)١٩٩٢ (٧٣٣ القرار
عن اعتزامه تطبيـق جـزاءات حمـددة األهـداف ضـد األفـراد والكيانـات             يعرب    - ٩  

) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ مـــن القـــرار ١٥إذا اســـتوفوا معـــايري اإلدراج يف القائمـــة املبينـــة يف الفقـــرة  
إىل اللجنـة أن تـستعرض مقترحـات اإلدراج         ، ويطلـب    )٢٠١١ (٢٠٠٢ من القرار    ١والفقرة  

  يف القائمة الواردة من الدول األعضاء، بوصف ذلك مسألة عاجلة؛
 علـى أفـراد الـشتات       “ضـريبة الـشتات   ”قيام احلكومة اإلريتريـة بفـرض       يدين    - ١٠  

 يف منطقة القرن األفريقي أو انتهاك القرارات ذات الصلة، مبا فيهـا             راإلريتري لزعزعة االستقرا  
ــرارات  ــها شــراء   )٢٠٠٩ (١٩٠٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٦٢و ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤الق ، ألغــراض من

األســلحة واألعتــدة ذات الــصلة لنقلــها إىل مجاعــات املعارضــة املــسلحة أو تقــدمي أي خــدمات  
ك اجلماعــات، علــى النحــو املــبني    حتــويالت ماليــة بــشكل مباشــر أو غــري مباشــر إىل تلــ       أو
 ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ١٨لصومال وإريتريا يف تقريره املؤرخ      استنتاجات فريق الرصد املعين با     يف
)S/2011/433( ،أن على إريتريا وقف مجيع هذه املمارسات؛ ويقرر   

أن على إريتريا وقف استخدام االبتزاز والتهديـدات باسـتخدام العنـف،            يقرر    - ١١  
مـن   اطنيها أو واالحتيال وسائر الوسائل غري املشروعة لتحصيل الضرائب خارج إريتريا من مو          
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كذلك أن على الدول اختاذ التدابري املناسـبة لكـي           ويقررأشخاص آخرين ذوي أصل إريتري،      
حتاسب، مبا يتفق مع القانون الدويل، األفراد املوجـودين يف أراضـيها الـذين يتـصرفون، بـشكل                  

يــة اجلبهــة الــشعبية مــن أجــل الدميقراط رمســي أو غــري رمســي، نيابــة عــن احلكومــة اإلريتريــة أو   
 مـن   ويطلب، مبا خيالف أشكال احلظر املفروضة يف هذه الفقرة وقوانني الدول املعنية،             والعدالة
 تتخذ ما يلزم من إجراءات وفقا لقوانينها الداخليـة وللـصكوك الدوليـة ذات الـصلة،                نالدول أ 

ــا للعالقــات الدبلوماســية لعــام     ــة فيين ــا للعالقــات القنــ ١٩٦١مبــا فيهــا اتفاقي ــة فيين صلية  واتفاقي
  ملنع هؤالء األشخاص من تسهيل ارتكاب املزيد من االنتهاكات؛  ،١٩٦٣ لعام

مـن احتمـال اسـتخدام قطـاع التعـدين اإلريتـري كمـصدر               يعرب عـن القلـق      - ١٢  
مــايل لزعزعــة اســتقرار منطقــة القــرن األفريقــي، علــى النحــو املــبني يف التقريــر اخلتــامي لفريــق    

تريا التحلي بالشفافية يف شؤوهنا املالية العامـة، بوسـائل           من إري  ويطلب،  )S/2011/433(الرصد  
 كمنها التعاون مـع فريـق الرصـد، لُتثبـت أن عائـدات أنـشطة التعـدين هـذه ال ُتـستخدم النتـها                       

ــرارات     ــا الق ــا فيه ــصلة، مب ــرارات ذات ال  ١٩٠٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٦٢و ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤الق
  وهذا القرار؛) ٢٠٠٩(

ــرر  - ١٣   ــدول، لكــي يق ــى ال ــة مــن قطــاع     أن عل ــوال اآلتي  حتــول دون إســهام األم
 ١٩٠٧أو ) ٢٠٠٩ (١٨٦٢أو ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤التعــدين اإلريتــري يف انتــهاكات القــرارات 

مواطنيهـا   املناسـبة لتعزيـز تـوخي اليقظـة مـن جانـب              لتدابريأو هذا القرار، أن تتخذ ا     ) ٢٠٠٩(
 الـذين   اخلاضـعة لواليتـها   واألشخاص اخلاضعني لواليتها والشركات املنـشـأة علـى أراضـيها أو            

 يف إريتريـا، وذلـك بوسـائل منـها إصـدار مبـادئ توجيهيـة                عهلم معامالت جتارية يف هذا القطا     
إىل اللجنة يف هذا الصدد أن تـصوغ، مبـساعدة فريـق الرصـد، مبـادئ                ويطلب  للعناية الواجبة،   

  توجيهية ميكن أن تستخدمها الدول األعضاء؛ 
ــة الواجبــة ملنــع تقــدمي   مجيــع الــدول علــى األ حيــث   - ١٤   خــذ باملبــادئ التوجيهيــة للعناي

اخلدمات املاليـة، مبا فيهـا خـدمات التـأمني أو إعـادة التـأمني، أو حتويـل أي أصـول أو مـوارد ماليـة                         
غريها إىل أراضيهـا أو عربها أو منها، أو إىل رعاياها أو إلــى كيانـات منظمـة مبوجـب قوانينهـــا                    أو
أو إىل أشـخاص أو مؤسـسات ماليـة يف أراضـيها، أو مـن جانـب       ) ا باخلارجفــي ذلك فروعهـــ   مبا(

هؤالء، إذا كانت تلك اخلدمات أو األصـول أو املـوارد، مبـا فيهـا االسـتثمارات اجلديـدة يف قطـاع                      
الــصناعات االســتخراجية، ميكــن أن تــسهم يف انتــهاك إريتريــا للقــرارات ذات الــصلة، مبــا فيهــا          

  القرار؛ وهذا) ٢٠٠٩ (١٩٠٧و ) ٢٠٠٩ (١٨٦٢و ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤القرارات 
ــضون    يطلـــب   - ١٥   ــن يف غـ ــغ جملـــس األمـ ــدول أن تبلـ ــع الـ ــن مجيـ ــا ١٢٠مـ  يومـ

  باخلطوات اليت تتخذها لتنفيذ أحكام هذا القرار؛
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 أن يوسع مرة أخرى والية فريق الرصد اليت مت جتديـدها مبوجـب القـرار                يقرر  - ١٦  
ــشمل ل) ٢٠١١ (٢٠٠٢ ــدابري  تـ ــذ التـ ــد تنفيـ ــه    رصـ ــالغ عنـ ــرار واإلبـ ــذا القـ ــة يف هـ املفروضـ

  : واالضطالع باملهام املبينة أدناه
ــرات       )أ(   ــدابري املفروضــة يف الفق ــذ الت ــة يف رصــد تنفي ــساعدة اللجن  ١١  و١٠ م

   أعاله، مبا يف ذلك عن طريق إبالغ أي معلومات تتعلق باالنتهاكات؛١٤  و١٣  و١٢ و
  أعاله يتعني إطالع اللجنة عليها؛ ٦النظر يف أي معلومات تتصل بالفقرة   )ب(  
مجيع الدول وهيئات األمم املتحدة ذات الصلة وسائر األطـراف املهتمـة            حيث    - ١٧  

على التعاون التام مع اللجنة وفريق الرصد، بطرق منها إتاحة أي معلومات لديها بـشأن تنفيـذ        
قــــرار، وهــــذا ال) ٢٠٠٩ (١٩٠٧و ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤التــــدابري الــــيت حتــــددت يف القــــرارين  

  سيما حاالت عدم االمتثال؛  وال
إريتريا قيد االستعراض املستمر وأنه سيكون علـى        أنه سُيـبقي تصرفات   يؤكد  - ١٨  

اســتعداد لتكييــف التــدابري، مبــا يف ذلــك تــشديدها أو تعديلــها أو تعليقهــا أو رفعهــا، يف ضــوء    
ــرارات     ــام القـ ــا ألحكـ ــال إريتريـ ــدى امتثـ  ١٩٠٧ و) ٢٠٠٩ (١٨٦٢و ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤مـ

  وهذا القرار؛ ) ٢٠٠٩(
 يوما تقريرا عـن امتثـال إريتريـا     ١٨٠ إىل األمني العام أن يقدم، يف غضون         يطلب  - ١٩  

  وهذا القرار؛) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ و) ٢٠٠٩ (١٨٦٢ و) ٢٠٠٨ (١٨٤٤ألحكام القرارات 
  . أن يبقي املسألة قيد نظرهيقرر   - ٢٠  
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	8 - يطلب من جميع الدول، وخاصة دول المنطقة، ضمانا للتنفيذ الدقيق لحظر الأسلحة المفروض بموجب الفقرتين 5 و 6 من القرار 1907 (2009)، أن تفتش في أراضيها، بما في ذلك الموانئ والمطارات، وفقا للسلطات والتشريعات الوطنية وبما يتفق مع القانون الدولي، جميع الشحنات المتجهة من إريتريا أو إليها، إذا كان لدى الدولة المعنية معلومات تتيح أساسا معقولا للاعتقاد بأن الشحنة تحتوي على أصناف محظور توريدها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها بموجب الفقرتين 5 أو 6 من القرار 1907 (2009)، ويذكِّر بالالتزامات الواردة في الفقرتين 8 و 9 من القرار 1907 (2009) فيما يتصل بالعثور على أصناف محظورة بموجب الفقرتين 5 أو 6 من القرار 1907 (2009)، والفقرة 5 من القرار 733 (1992)، بصيغته الموسعة والمعدلة بموجب القرارات اللاحقة؛
	9 - يعرب عن اعتزامه تطبيق جزاءات محددة الأهداف ضد الأفراد والكيانات إذا استوفوا معايير الإدراج في القائمة المبينة في الفقرة 15 من القرار 1907 (2009) والفقرة 1 من القرار 2002 (2011)، ويطلب إلى اللجنة أن تستعرض مقترحات الإدراج في القائمة الواردة من الدول الأعضاء، بوصف ذلك مسألة عاجلة؛
	10 - يدين قيام الحكومة الإريترية بفرض ”ضريبة الشتات“ على أفراد الشتات الإريتري لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي أو انتهاك القرارات ذات الصلة، بما فيها القرارات 1844 (2008) و 1862 (2009) و 1907 (2009)، لأغراض منها شراء الأسلحة والأعتدة ذات الصلة لنقلها إلى جماعات المعارضة المسلحة أو تقديم أي خدمات أو تحويلات مالية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تلك الجماعات، على النحو المبين في استنتاجات فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا في تقريره المؤرخ 18 تموز/يوليه 2011 (S/2011/433)، ويقرر أن على إريتريا وقف جميع هذه الممارسات؛ 
	11 - يقرر أن على إريتريا وقف استخدام الابتزاز والتهديدات باستخدام العنف، والاحتيال وسائر الوسائل غير المشروعة لتحصيل الضرائب خارج إريتريا من مواطنيها أو من أشخاص آخرين ذوي أصل إريتري، ويقرر كذلك أن على الدول اتخاذ التدابير المناسبة لكي تحاسب، بما يتفق مع القانون الدولي، الأفراد الموجودين في أراضيها الذين يتصرفون، بشكل رسمي أو غير رسمي، نيابة عن الحكومة الإريترية أو الجبهة الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة، بما يخالف أشكال الحظر المفروضة في هذه الفقرة وقوانين الدول المعنية، ويطلب من الدول أن تتخذ ما يلزم من إجراءات وفقا لقوانينها الداخلية وللصكوك الدولية ذات الصلة، بما فيها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، لمنع هؤلاء الأشخاص من تسهيل ارتكاب المزيد من الانتهاكات؛ 
	12 - يعرب عن القلق من احتمال استخدام قطاع التعدين الإريتري كمصدر مالي لزعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي، على النحو المبين في التقرير الختامي لفريق الرصد (S/2011/433)، ويطلب من إريتريا التحلي بالشفافية في شؤونها المالية العامة، بوسائل منها التعاون مع فريق الرصد، لتُثبت أن عائدات أنشطة التعدين هذه لا تُستخدم لانتهاك القرارات ذات الصلة، بما فيها القرارات 1844 (2008) و 1862 (2009) و 1907 (2009) وهذا القرار؛
	13 - يقرر أن على الدول، لكي تحول دون إسهام الأموال الآتية من قطاع التعدين الإريتري في انتهاكات القرارات 1844 (2008) أو 1862 (2009) أو 1907 (2009) أو هذا القرار، أن تتخذ التدابير المناسبة لتعزيز توخي اليقظة من جانب مواطنيها والأشخاص الخاضعين لولايتها والشركات المنشـأة على أراضيها أو الخاضعة لولايتها الذين لهم معاملات تجارية في هذا القطاع في إريتريا، وذلك بوسائل منها إصدار مبادئ توجيهية للعناية الواجبة، ويطلب إلى اللجنة في هذا الصدد أن تصوغ، بمساعدة فريق الرصد، مبادئ توجيهية يمكن أن تستخدمها الدول الأعضاء؛ 
	14 - يحث جميع الدول على الأخذ بالمبادئ التوجيهية للعناية الواجبة لمنع تقديم الخدمات الماليـة، بما فيها خدمات التأمين أو إعادة التأمين، أو تحويل أي أصول أو موارد مالية أو غيرها إلى أراضيهـا أو عبرها أو منها، أو إلى رعاياها أو إلــى كيانات منظمة بموجب قوانينهــا (بما فــي ذلك فروعهـــا بالخارج) أو إلى أشخاص أو مؤسسات مالية في أراضيها، أو من جانب هؤلاء، إذا كانت تلك الخدمات أو الأصول أو الموارد، بما فيها الاستثمارات الجديدة في قطاع الصناعات الاستخراجية، يمكن أن تسهم في انتهاك إريتريا للقرارات ذات الصلة، بما فيها القرارات 1844 (2008) و 1862 (2009) و 1907 (2009) وهذا القرار؛
	15 - يطلب من جميع الدول أن تبلغ مجلس الأمن في غضون 120 يوما بالخطوات التي تتخذها لتنفيذ أحكام هذا القرار؛
	16 - يقرر أن يوسع مرة أخرى ولاية فريق الرصد التي تم تجديدها بموجب القرار 2002 (2011) لتشمل رصد تنفيذ التدابير المفروضة في هذا القرار والإبلاغ عنه والاضطلاع بالمهام المبينة أدناه: 
	(أ) مساعدة اللجنة في رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرات 10 و 11 و 12 و 13 و 14 أعلاه، بما في ذلك عن طريق إبلاغ أي معلومات تتعلق بالانتهاكات؛
	(ب) النظر في أي معلومات تتصل بالفقرة 6 أعلاه يتعين إطلاع اللجنة عليها؛
	17 - يحث جميع الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وسائر الأطراف المهتمة على التعاون التام مع اللجنة وفريق الرصد، بطرق منها إتاحة أي معلومات لديها بشأن تنفيذ التدابير التي تحددت في القرارين 1844 (2008) و 1907 (2009) وهذا القرار، ولا سيما حالات عدم الامتثال؛ 
	18 - يؤكد أنه سيُـبقي تصرفات إريتريا قيد الاستعراض المستمر وأنه سيكون على استعداد لتكييف التدابير، بما في ذلك تشديدها أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها، في ضوء مدى امتثال إريتريا لأحكام القرارات 1844 (2008) و 1862 (2009) و 1907 (2009) وهذا القرار؛ 
	19 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في غضون 180 يوما تقريرا عن امتثال إريتريا لأحكام القرارات 1844 (2008) و 1862 (2009) و 1907 (2009) وهذا القرار؛
	20 -  يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

