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  )٢٠١٢ (٢٠٦٠القرار     
  

  ٢٠١٢يوليه / متوز٢٥ املعقودة يف ٦٨١٤الذي اختذه جملس األمن يف جلسته 
  

  ،إن جملس األمن  
  

 من جديد قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن احلالة يف الـصومال، وبـشأن              إذ يؤكد   
ــا، وال ــرار   إريتري ــدادات    )١٩٩٢ (٧٣٣ســيما الق ــع اإلم ــى مجي ــذي فــرض حظــرا عل مــن ، ال

حظر توريـد األسـلحة     ”يشار إليه فيما يلي بعبارة      (األسلحة واملعدات العسكرية إىل الصومال      
  ،)٢٠١٢ (٢٠٣٦، والقرار )“إىل الصومال

) S/2012/545 و S/2012/544( بــالتقريرين النــهائيني لفريــق الرصــد    وإذ حيــيط علمــا   
 ٢٠٠٢مـــن القـــرار ) م (٦ واملقـــدمني عمـــال بـــالفقرة ٢٠١٢ يونيـــه/ حزيـــران٢٧املـــؤرخني 

  ومبا تضمنه من مالحظات وتوصيات،) ٢٠١١(
ــد    ــد تأكي ــهوإذ يعي ــة     احترام ــا وســالمتها اإلقليمي ــويت وإريتري ــصومال وجيب ــسيادة ال  ل

  واستقالهلا السياسي ووحدهتا على التوايل، 
ــة       وإذ حيــث   ــى خريط ــوقعني عل ــع امل ــصومالية ومجي ــة ال ــة االنتقالي  املؤســسات االحتادي

اعفة اجلهود لتنفيذ خريطة الطريق بالكامل، بدعم مـن مكتـب األمـم املتحـدة               الطريق على مض  
ــدويل،    ــصومال واجملتمــع ال ــسياسي لل ــد ال ــد    وإذ يكــرر تأكي ــدد بع ــن مت ــة ل ــرة االنتقالي  أن الفت

، متاشــيا مــع امليثــاق االحتــادي االنتقــايل، واتفــاق جيبــويت، واتفــاق   ٢٠١٢أغــسطس /آب ٢٠
  ة الالحقة،كمباال، واالجتماعات االستشاري

ــق    ــزام باآلجــال احملــددة يف    وإذ يعــرب عــن القل ــاق يف االلت  إزاء االســتمرار يف اإلخف
ــة االنتقــال الــسياسي،   ــة،  يالحــظ وإذعملي ــة االنتقالي ــة القــصوى للعملي وإذ يؤكــد مــن  األمهي

   أمهية احليلولة دون حدوث املزيد من العوائق أمام العملية االنتقالية،جديد
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 إمدادات األسلحة والذخائر إىل الصومال وإريتريا وعربمها انتـهاكا      تدفقات وإذ يدين   
حلظر توريد األسلحة إىل الصومال وحظر توريد األسـلحة إىل إريتريـا املفـروض عمـال بـالقرار                  

، باعتبارهـا   )“حظر توريد األسلحة إىل إريتريا    ”يشار إليه فيما يلي بعبارة      ) (٢٠٠٩ (١٩٠٧
  الستقرار يف املنطقة،تشكل هتديدا خطريا للسالم وا

 محيــع أعمــال العنــف واالعتــداءات واالنتــهاكات، مبــا يف ذلــك العنــف    وإذ يــشجب  
اجلنــسي واجلنــساين، الــيت ترتكــب ضــد املــدنيني مبــن فــيهم األطفــال، انتــهاكا للقــانون الــدويل   

ها  احلكومة االحتادية االنتقالية ومن خيلف     وحيث بقوة  جتنيد األطفال،    وإذ يدين بشدة  الساري،  
يف املرحلة االنتقالية على أن تتبع بدقة شديدة خطة العمل بشأن جتنيد األطفـال واسـتخدامهم،      

 علـــى وجـــوب تقـــدمي مـــرتكيب هـــذه األفعـــال وإذ يـــشدد، ٢٠١٢يوليـــه / متـــوز٣املوقعـــة يف 
  العدالة، إىل

زاءات  إىل تقرير الفريق العامل غري الرمسي املعين باملسائل العامة املتعلقـة بـاجل  وإذ يشري   
)S/2006/997 (               ٢٣ و   ٢٢ و   ٢١بشأن أفـضل املمارسـات واألسـاليب، مبـا يف ذلـك الفقـرات 

  اليت تناقش اخلطوات املمكنة لتوضيح املعايري املنهجية آلليات الرصد،
 ضــرورة خــضوع الــسلطات الــصومالية واجلهــات املاحنــة للمــساءلة    وإذ يعيــد تأكيــد  

ما يتصل بتخـصيص املـوارد املاليـة، عـن طريـق أمـور               وحتّريهما الشفافية أمام بعضهما بعضا يف     
 يف هـذا الـسياق      وإذ يعرب عـن القلـق     من بينها اجمللس املشترك لإلدارة املالية املقترح إنشاؤه،         
  إزاء التقارير الباعثة على القلق بشأن الشفافية املالية،

 الــرتاع  أن احلالــة يف الــصومال، وتــأثري إريتريــا علــى الــصومال، فــضال عــن  وإذ يقــرر  
  املنطقة، القائم بني جيبويت وإريتريا، ما برحت تشكل هتديدا للسالم واألمن الدوليني يف

   مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة،وإذ يتصرف  
الـــذي فـــرض جـــزاءات حمـــددة اهلـــدف  ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤ إىل القـــرار يـــشري  - ١  
 أن أحـد    وإذ يالحـظ  يف القائمـة،    الذي وّسع نطاق معـايري اإلدراج       ) ٢٠١١ (٢٠٠٢والقرار  

ــرار   ــايري اإلدراج مبوجـــب القـ ــال هتـــدد الـــسالم أو األمـــن   ١٨٤٤معـ  هـــي املـــشاركة يف أعمـ
االســــتقرار يف الــــصومال، مبــــا يف ذلــــك األعمــــال الــــيت هتــــدد اتفــــاق جيبــــويت املــــربم يف  أو
نتقاليـة   أو العملية السياسية، أو هتدد بـالقوة املؤسـسات االحتاديـة اال        ٢٠٠٨أغسطس  /آب ١٨

للصومال أو من خيلفها بعد الفترة االنتقاليـة، أو بعثـة االحتـاد األفريقـي يف الـصومال، أو تقـدمي                   
  الدعم لتلك األعمال؛
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إىل أن املــشاركة يف أعمــال هتــدد الــسالم أو األمــن أو االســتقرار يف      يــشري   - ٢  
  :الصومال أو تقدمي الدعم لتلك األعمال ميكن أن يشمل، دون أن يقتصر على

املــشاركة يف تــصدير أو اســترياد الفحــم علــى حنــو مباشــر أو غــري مباشــر مــن     )أ(  
  ؛)٢٠١٢ (٢٠٣٦ من القرار ٢٣  و٢٢الصومال، متشيا مع الفقرتني 

املـــشاركة يف أي جتـــارة غـــري حمليـــة عـــرب املرافـــئ اخلاضـــعة لـــسيطرة حركـــة     )ب(  
  الشباب، وتشكل دعما ماليا لكيان مسمّى؛

لية يؤدي إىل تقويض قـدرة املؤسـسات االحتاديـة االنتقاليـة،            اختالس موارد ما    )ج(  
واهليئات اليت ختلفها بعـد الفتـرة االنتقاليـة، علـى الوفـاء بالتزاماهتـا يف تقـدمي اخلـدمات يف إطـار                      

  اتفاق جيبويت؛
ــرى  - ٣   ــى،      يـ ــصر علـ ــضا، دون أن تقتـ ــشمل أيـ ــن أن تـ ــال ميكـ ــذه األعمـ  أن هـ
و تقويض عملية االنتقـال يف الـصومال، أو تقـدمي الـدعم             يف أعمال تسعى إىل عرقلة أ      املشاركة

  األعمال؛ لتلك
 بتوصية فريق الرصد املعين بالـصومال وإريتريـا بإنـشاء جملـس مـشترك               يرحب  - ٤  

 يكـرر ولإلدارة املالية لتحسني إدارة الـشفافية املاليـة واملـسؤولية عـن املـوارد العامـة للـصومال،                   
اليــة والتعــاون علــى حنــو كامــل يف التعجيــل بإنــشاء جملــس   دعوتــه إلهنــاء اخــتالس األرصــدة امل 

 أمهية بناء قدرات املؤسسات الـصومالية       ويالحظاإلدارة املالية املشترك وتشغيله بصورة فعالة،       
  ذات الصلة؛

ــة اإلنـــسانية،  يؤكـــد  - ٥   ــة عمليـــات املعونـ  أي تـــسييس للمـــساعدة ويـــدين أمهيـ
 بالـدول األعـضاء واألمـم املتحـدة         ويهيـب سـها،   اإلنسانية أو أي إسـاءة السـتخدامها أو اختال        

  ؛اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة للتخفيف من حدة املمارسات املذكورة آنفا يف الصومال
 مجيع األطراف بكفالة وصول املعونة اإلنسانية على حنـو تـام وبـشكل           يطالب  - ٦  

ــن ودون عــائق ويف الوقــت املناســب إىل األشــخاص احملتــاجني للمــساعدة يف        مجيــع أحنــاء  آم
الصومال، مبا يتسق واملبادئ اإلنسانية األساسية املتمثلة يف الرتاهـة واحليـاد واالتـصاف بالطـابع         

 مجيـع   وحيث على قلقه البالغ إزاء احلالة اإلنسانية يف الصومال،          ويشدداإلنساين واالستقاللية،   
مة األفـراد العـاملني يف      األطراف واجلماعات املسلحة على اختاذ اخلطوات املالئمة لضمان سـال          

ويعــرب عــن جمــال تقــدمي املــساعدة اإلنــسانية وأمنــهم وســالمة اإلمــدادات اإلنــسانية وأمنــها،   
 لتطبيق جزاءات حمـددة اهلـدف ضـد األفـراد والكيانـات الـذين تنطبـق علـيهم معـايري                     استعداده

  ؛)٢٠١١ (٢٠٠٢و ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤اإلدراج الواردة يف القرارين 
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القـرار، ودون املـساس     هـذا   مـن تـاريخ اختـاذ         شـهرا    اثـين عـشر   ملدة  أنه،   يقرر   - ٧  
يف أمـاكن أخـرى، ال تنطبـق االلتزامـات املفروضـة             بربامج املساعدة اإلنـسانية اجلـاري تنفيـذها         

ــرة     ــضاء مبوجــب الفق ــدول األع ــى ال ــرار   ٣ عل ــن الق ــوال   ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤ م ــع األم ــى دف عل
ــوارد     أو ــة أو امل ــوفري األصــول املالي ــصال املــساعدة      اال ت ــضمان إي ــة ل ــصادية األخــرى الالزم قت

الوقـت املناسـب بواسـطة األمـم املتحـدة أو وكاالهتـا              الـصومال يف   اإلنسانية املطلوبـة بـشّدة يف       
املنظمات اإلنسانية املتمتعة مبركز املراقب لـدى اجلمعيـة العامـة لألمـم              املتخّصصة أو براجمها أو     

ذلـك   يف ، مبـا  شركاء تلك الكيانـات يف التنفيـذ      ودة اإلنسانية،   بتقدمي املساع  املتحدة، اليت تقوم    
املنظمات غري احلكومية املمولـة بـشكل ثنـائي أو متعـدد األطـراف الـيت تـشارك يف نـداء األمـم                       

  ؛للصومال املتحدة املوحد
ــسقإىل  يطلــب  - ٨   ــة يف حــاالت الطــوارئ من ــرا إىل جملــس   اإلغاث ــدم تقري  أن يق

 عـن  ٢٠١٣يوليـه  / متوز٢٠ وتقريرا آخر حبلول   ٢٠١٢نوفمرب  /اين تشرين الث  ٢٠األمن حبلول   
ــر  ــذ الفق ــسانية يف      ٧ و ٦ و ٥ات تنفي ــساعدة اإلن ــصال امل ــق تعتــرض إي ــة عوائ أعــاله وعــن أي
 من وكاالت األمم املتحدة ذات الصلة واملنظمات اإلنسانية املتمتعـة مبركـز     ويطلبالصومال،  

، الـيت تقـوم بتقـدمي املـساعدة      وشـركائها التنفيـذيني   دةاملراقب لدى اجلمعية العامـة لألمـم املتحـ        
ــسانية ــصومالاإلن ــة       ،  يف ال ــسق املعون ــع من ــات م ــادل املعلوم ــتعدادها لتب ــا واس ــد تعاوهن أن تزي

اإلنسانية لألمم املتحدة يف الصومال يف إعداد هذا التقريـر مـن أجـل زيـادة الـشفافية واملـساءلة                    
  أعاله؛ ٧  و٦تتصل بالفقرتني  بتقدمي معلومات

 تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل املعلومات بني فريق الرصد واملنظمـات           يطلب  - ٩  
  اإلنسانية العاملة يف الصومال ويف البلدان اجملاورة؛

ــرة    يقــرر  - ١٠   ــدابري املفروضــة مبوجــب الفق ــرار  ٥أن الت ، )١٩٩٢ (٧٣٣ مــن الق
ال تـسري علـى    ) ٢٠٠٢ (١٤٢٥ مـن القـرار      ٢ و   ١واليت ترد مبزيد من التفصيل يف الفقـرتني         

اإلمدادات من األسلحة واملعدات العسكرية أو تقـدمي األسـلحة، أو تقـدمي املـساعدة، املقـصود                 
و الـذي   حـ علـى الن   ، واسـتعماله هلـا،    ياسي للـصومال  مكتب األمـم املتحـدة الـس      هبا حصرا دعم    

  ؛)١٩٩٢ (٧٥١وافقت عليه مقدما اللجنة املنشأة عمال بالقرار 
 مــن ٥ أن حظــر توريــد األســلحة إىل إريتريــا املفــروض مبوجــب الفقــرة  يقــرر  - ١١  
ــرار  ــة    ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧القـ ــا يف ذلـــك الـــسترات الواقيـ ــة، مبـ ال يـــسري علـــى املالبـــس الواقيـ

وممثلــو  املتحــدة األمــملعــسكرية، الــيت يــصدرها إىل إريتريــا بــصورة مؤقتــة موظفــو واخلــوذات ا
وســائط اإلعــالم والعــاملون يف جمــال املــساعدة اإلنــسانية والتنميــة واملوظفــون املرتبطــون هبــم،    

  الستخدامهم الشخصي فحسب؛
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 ١٩٠٧ مـن القـرار      ٥ أالّ تطبق التـدابري املفروضـة مبوجـب الفقـرة            يقرر أيضا   - ١٢  
علــى إمــدادات املعــدات العــسكرية غــري الفتاكــة املخصــصة حــصرا لالســتخدامات     ) ٢٠٠٩(

  اإلنسانية أو ألغراض احلماية، على النحو الذي توافق عليه اللجنة مسبقا؛
 والية فريـق الرصـد املـشار إليـه          ٢٠١٣أغسطس  / آب ٢٥ أن ميدد حىت     يقرر  - ١٣  

ديدها مبوجب قـرارات سـابقة مـن بينـها     ، اليت سبق مت)٢٠٠٤ (١٥٥٨ من القرار ٣يف الفقرة  
 عــــن نيتــــه ويعــــرب، )٢٠١٢ (٢٠٣٦ و) ٢٠١١ (٢٠٢٣ و) ٢٠١١ (٢٠٠٢القــــرارات 

 ٢٥اســـــتعراض واليتـــــها واختـــــاذ التـــــدابري املالئمـــــة بـــــشأن التمديـــــد إىل فتـــــرة أقـــــصاها   
ــوز ــه/مت ــب، ٢٠١٣ يولي ــة، بأســرع       ويطل ــة الالزم ــدابري اإلداري ــام أن يتخــذ الت ــني الع إىل األم
 شـهرا مـن تـاريخ اختـاذ هـذا القـرار، مـستعينا               ١٣إلعـادة إنـشاء فريـق الرصـد لفتـرة            كن،  مي ما
ــق     يف ــضاء، خبــربة أعــضاء فري ــك، حــسب االقت ــشأ  ذل ــرار الرصــد املن ات ســابقة مــن   عمــال بق

 ٢٠٢٣والقـــرار ، )٢٠٠٩(   ١٩٠٧يتماشـــى والقـــرار   ومبـــا،)٢٠١١ (٢٠٠٢القـــرار  بينـــها
   :يلي ما يف وتتمثل هذه الوالية ،)٢٠١٢ (٢٠٣٦، والقرار )٢٠١١(

مـن    ٧  و ٣  و ١ رصد تنفيذ التدابري املفروضة يف الفقرات        يف اللجنة   ةساعدم    )أ(   
 ؛حـدوث انتـهاكات    بـشأن   ، بطـرق منـها اإلبـالغ عـن أي معلومـات             )٢٠٠٨ (١٨٤٤القرار  

الــوارد  كيانــاتالفــراد واألإمكانيــة تــسمية بــشأن تقــاريره إىل اللجنــة أي معلومــات تــضمني و
  ؛ أعاله١يف الفقرة توصيفهم 
 مـن   ١٤ املـشار إليهـا يف الفقـرة         ، اللجنة يف إعـداد املـوجزات الـسردية        ةساعدم   )ب(   

  ؛ أعاله١الفقرة مال ب خبصوص مْن تتم تسميته من أفراد وكيانات ع،)٢٠٠٨ (١٨٤٤القرار  
 الـصومال   يفالتحقيقات خبصوص أي عمليات متصلة باملرافئ البحريـة         إجراء     )ج(   
 اللجنـة ضـمن الكيانـات الـيت تنطبـق عليهـا             اتدّر إيرادات حلركـة الـشباب، الـيت ّمستـه           ميكن أن 

  ؛)٢٠٠٨ (١٨٤٤معايري اإلدراج الواردة يف القرار  
 ١٥٨٧ مــن القــرار) ج(إىل ) أ (٣ يف الفقــرات  احملــددةمواصــلة تنفيــذ املهــام  )د(  

) د(إىل  ) أ (١٩والفقـرات   ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤من القرار   ) ج(إىل  ) أ (٢٣والفقرات  ) ٢٠٠٥(
  ؛)٢٠٠٩( ١٩٠٧من القرار 
فيهـا   يف مجيـع األنـشطة، مبـا      ، بالتنسيق مع الوكاالت الدوليـة املعنيـة،         التحقيق  )هـ(  

، الــيت تــدر عوائــد تــستخدم الرتكــاب   ا املــايل والبحــري وغريمهــ نياألنــشطة املتعلقــة بالقطــاع 
  ؛ الصومال وإريتريا إىل كل منانتهاكات حلظر توريد األسلحة
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 إجـــراء حتريـــات بـــشأن مجيـــع وســـائط النقـــل والطـــرق واملـــوانئ واملطـــارات  )و(  
ــد األســلحة     وغريهــا ــهاكات حلظــر توري  إىل كــل مــن  مــن املرافــق املــستخدمة يف ارتكــاب انت

  ؛الصومال وإريتريا
مواصلة تنقـيح واسـتكمال املعلومـات املتعلقـة مبـشروع قائمـة بأمسـاء الكيانـات                   )ز(  

 وأمسـاء   أعـاله، ١ األعمـال املوصـوفة يف الفقـرة    يفه، ل الصومال وخارج خداالضالعني،  ألفراد  وا
ــديهم الناشــطني  ــة اختــاذ   ،مؤي ــشأهنم يف املــستقبل  حتــسبا إلمكاني ــدابري ب  وعــرض هــذه  ،اجمللــس ت

  ؛املعلومات على اللجنة على النحو الذي تعتربه اللجنة مالئما ويف الوقت الذي تراه مناسبا
 إريتريـــاداخـــل الـــضالعني، الكيانـــات واألفـــراد بأمســـاء  مـــشروع قائمـــة وضـــع  )ح(  
 ،)٢٠٠٩ (١٩٠٧مــن القــرار ) ـهــ (إىل) أ (١٥ األعمــال املــذكورة يف الفقــرات يفهــا، وخارج

 وعـرض هـذه   ،اجمللس تدابري بشأهنم يف املـستقبل حتسبا إلمكانية اختاذ   ،وأمساء مؤيديهم الناشطني  
  ؛مناسبا  النحو الذي تعتربه اللجنة مالئما ويف الوقت الذي تراهاملعلومات على اللجنة على

، بشأن التقريرين حتريات من جيريه بناء على ما ،مواصلة تقدمي توصيات  )ط(  
) ٢٠٠٢ (١٤٢٥ املعيَّن عمال بالقرارين )S/2003/1035 و S/2003/223(السابقني لفريق اخلرباء 

 S/2005/153  وS/2004/604(د ــق الرصـــ لفريبقـــةالسا التقاريـــر وبشــأن، )٢٠٠٣ (١٤٧٤  و
 S/2008/769 و S/2008/274 و S/2007/436 و S/2006/913 و S/2006/229 و S/2005/625  و
) ٢٠٠٤ (١٥٥٨ و )٢٠٠٣ (١٥١٩ ن عمال بالقراراتاملعّي) S/2011/433 و S/2010/91  و
 ١٧٦٦ و) ٢٠٠٦ (١٧٢٤ و) ٢٠٠٦ (١٦٧٦ و) ٢٠٠٥ (١٦٣٠ و) ٢٠٠٥( ١٥٨٧ و
  ؛)٢٠١١ (٢٠٠٢، و )٢٠١٠ (١٩١٦و ) ٢٠٠٨ (١٨٥٣ و) ٢٠٠٨ (١٨١١ و) ٢٠٠٧(

ــدابري         )ي(   ــشأن وضــع توصــيات حمــددة الختــاذ ت ــة ب العمــل عــن كثــب مــع اللجن
 إىل الــصومال وإريتريــا، عــالوة علــى  توريــد األســلحةيلتحــسني االمتثــال العــام حلظــر إضــافية

ــرات    ــدابري املفروضــة يف الفق ــرار  ٧ و ٣  و١الت ــن الق ــرات  و)٢٠٠٨ (١٨٤٤ م  ٦  و٥الفق
  املتعلق بإريتريا؛) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ من القرار ١٣ و ١٢ و ١٠  و٨ و

 ااملساعدة يف حتديد اجملاالت اليت ميكن فيها تعزيز قـدرات دول املنطقـة تيـسري                )ك(  
ــرل ــذ حظـ ــلحةيتنفيـ ــد األسـ ــة    توريـ ــدابري املفروضـ ــالوة علـــى التـ ــا، عـ  إىل الـــصومال وإريتريـ
ــرات ا يف ــرار  ٧ و ٣ و ١لفق ــن الق ــرات  )٢٠٠٨ (١٨٤٤ م  ١٢ و ١٠  و٨ و ٦ و ٥والفق
  ؛املتعلق بإريتريا) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ من القرار ١٣ و

سـتة أشـهر    نتصف املدة يف غضون     ملتزويد اجمللس، عن طريق اللجنة، بإحاطة         )ل(  
  ؛من تاريخ إنشاء الفريق، وتقدمي تقارير مرحلية إىل اللجنة شهريا
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 يومـا قبـل انتـهاء      ٣٠، عن طريق اللجنة، ويف موعد غايتـه         جملس األمن د  تزوي  )م(  
ــر   ــة فريــق الرصــد، بتقري ــا    هنــائيينوالي ــز أحــدمها علــى الــصومال واآلخــر علــى إريتري  ،ني يركِّ

  ؛اجمللس ماكي ينظر فيهمجيع املهام املبينة أعاله  ويغطيان
ية الالزمة لـدعم أعمـال       إىل األمني العام أن يضع الترتيبات املال       يطلب كذلك   - ١٤  

  فريق الرصد؛
 إىل اللجنة أن تقوم، وفقا لواليتها وبالتـشاور مـع فريـق الرصـد وغـريه                 يطلب  - ١٥  

ــق الرصــد           ــارير فري ــواردة يف تق ــالنظر يف التوصــيات ال ــة، ب ــم املتحــدة املعني ــات األم ــن كيان م
 إىل الـصومال    تقدم إىل اجمللس توصيات بشأن طرق حتسني تنفيذ حظري توريـد األسـلحة             وأن

ــا واالمتثــال هلمــا   وتنفيــذ ، والتــدابري املتعلقــة باســترياد وتــصدير الفحــم مــن الــصومال،   وإريتري
ــة يف   ــدف املفروضـ ــددة اهلـ ــدابري احملـ ــرات التـ ــرار  ٧ و ٣ و ١ الفقـ ــن القـ  )٢٠٠٨ (١٨٤٤ مـ

 ١  مع مراعـاة الفقـرة  )٢٠٠٩ (١٩٠٧ من القرار    ١٣ و   ١٢ و   ١٠ و   ٨ و   ٦ و   ٥والفقرات  
  ؛االنتهاكات  مواجهة استمرار يف،أعاله

املنطقـة،    مجيع األطراف ومجيع الدول، مبا فيها إريتريـا ودول أخـرى يف            حيث  - ١٦  
واملنظّمـات الدوليـة   ومـن خيلفهـا بعـد الفتـرة االنتقاليـة،           احلكومـة االحتاديـة االنتقاليـة،        كذلك  و

ــة،  ــة ودون اإلقليمي تــضمن ســالمة    وأن تعــاون مــع فريــق الرصــد، التــضمن   أنعلــى واإلقليمي
وبــاألخص إىل املواقــع   لوصــول إىل األمــاكن دون عــائق،   اأعــضاء فريــق الرصــد، وأن تتــيح    

  مهّمة الضطالعه بواليته؛  فريق الرصد أهنا رىوأماكن وجود األشخاص واملستندات اليت ي
  . أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلييقّرر  - ١٧  

  


