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 املتكلمون الدعوات وثائق أخرى د الفرعيالبن اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٦١٤٧    
ــ ٢٢  هحزيران/يونيــــ

٢٠٠٩    

 تقرير األمني العـام عـن  
ــة  ــة يف مجهوريــــ احلالــــ
ــطى   ــا الوســــــ أفريقيــــــ
وأنشـطة مكتــب األمــم  
ــاء   ــدعم بنــ ــدة لــ املتحــ
ــد   ــك البل الســالم يف ذل

)S/2009/309  (  

  ٣٧املادة   
ــا  مجهور ــة أفريقيــــــ يــــــ

  الوسطى 
   ٣٩املادة 

ــام   وكيــــل األمــــني العــ
ــية،  للشـــــؤون السياســـ

رئــــــــيس تشــــــــكيلة  و
ــا   ــة أفريقيــــــ مجهوريــــــ
الوسطى التابعـة للجنـة   

  بناء السالم 

    كل املدعوين

٦٢٤٠    
 كـــــانون األول/ ١٥
   ٢٠٠٩سمرب دي

تقرير األمني العـام عـن   
ــة  ــة يف مجهوريــــ احلالــــ
ــطى   ــا الوســــــ أفريقيــــــ
وأنشـطة مكتــب األمــم  

ــدعم  ــدة لــ ــاء  املتحــ بنــ
ــد   ــك البل الســالم يف ذل

)S/2009/627  (  

  ٣٧املادة   
ــا   ــة أفريقيــــــ مجهوريــــــ

  الوسطى 
   ٣٩املادة 

ــل اخلــاص لألمــني    املمث
رئـيس تشـكيلة   والعام، 

ــا   ــة أفريقيــــــ مجهوريــــــ
الوسطى التابعـة للجنـة   

  بناء السالم 

    كل املدعوين

٦٢٥٠    
 كـــــانون األول/ ٢١

   ٢٠٠٩ديسمرب 

        S/PRST/2009/35    

    
    احلالة بني إريتريا وإثيوبيا - ١٠

  عرض عام  

 عقـد جملـس األمـن    ،٢٠٠٩-٢٠٠٨ الل الفترةخ  
ــدان  خاصــة مــع  جلســة، مبــا يف ذلــك  مخــس جلســات  البل

ــاه ــواتاملسـ ــذوا، )١١٤(مة بقـ ــرارين ختـ ــد و قـ بيـــانني اعتمـ
ــا  صــادرين عــن رئيســه بشــأن   ــني إريتري ــة ب ــا. احلال  وإثيوبي

 بـني  مسـألة احلـدود   بشأناملستمر  ونظر الس يف اخلالف
ــدين ــدو ،البلـ ــة مـ ــة د واليـ ــا   بعثـ ــدة يف إثيوبيـ ــم املتحـ األمـ

 علــــى رداًو. (١١٥)٢٠٠٨/يوليــــه متوز ٣١حــــىت  وإريتريــــا
__________ 

  .٢٠٠٨كانون الثاين/يناير  ٢٥، املعقودة يف ٥٨٢٦اجللسة   )١١٤(
  ).٢٠٠٨( ١٧٩٨القرار   (١١٥)  

ــا القيــود الــيت فرضــتها  بعثــة عمليــات  علــى حكومــة إريتري
 واليـة البعثـة  لـس  أى ا، األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا

  .)١١٦(٢٠٠٨ هيوليمتوز/ ٣١ يف
 متديـــد واليـــة: ٢٠٠٨ينـــاير كـــانون الثاين/ ٣٠  

  م املتحدة يف إثيوبيا وإريتريابعثة األم
ــايركـــانون الثاين/ ٣٠لـــس يف ا ختـــذا    ٢٠٠٨ ينـ
بعثــة  واليــة مبوجبــه مــدد)، الــذي ٢٠٠٨( ١٧٩٨ القــرار

األمــم املتحــدة يف إثيوبيــا وإريتريــا لفتــرة ســتة أشــهر لغايــة  
، وطالب بأن تتخذ إثيوبيا وإريتريـا  ٢٠٠٨متوز/يوليه  ٣١

__________ 

  ).٢٠٠٨( ١٨٢٧القرار   )١١٦(
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خطوات ملموسة على الفـور لكـي يتسـىن إكمـال العمليـة      
ــربم يف     ــاق الســالم امل ــدأت مبوجــب اتف ــيت ب كــانون  ١٢ال

، وذلــك بإتاحــة الترســيم املــادي  )١١٧(٢٠٠٠األول/ديســمرب 
ــدو ــس  للحـ ــرر الـ ــأن   د. وكـ ــا بـ ــه إلريتريـ ــد مطالباتـ تأكيـ

تسحب فورا مجيع القوات واملعدات العسكرية الثقيلـة مـن   
املنطقــة األمنيــة املؤقتــة، وأن تــوفر لبعثــة األمــم املتحــدة يف   

يلزمها ألداء واجباا من سـبل للوصـول    إثيوبيا وإريتريا ما
ورا ومن املساعدة والدعم واحلماية الضرورية، وأن ترفع فـ 

طالـب  ودون شروط مسبقة القيود املفروضة على البعثـة. و 
الس أيضاً حكومة إريتريا باستئناف إرسال شحنات الوقـود  

  السماح للبعثة باسترياد الوقود دون قيود.  إىل البعثة فورا أو
: ٢٠٠٨أبريل نيســان/ ٣٠ و فربايرشــباط/ ١٥  

 تعـاون  عـدم  بشـأن لـرئيس الـس    نيبيـان صدور 
  للبعثة ؤقتاملنقل الو ريترياإ
ــؤرخ   أدان الـــس،    ــه ومـ ــادر عـــن رئيسـ يف بيـــان صـ

الــيت  عــدم تعــاون حكومــة إريتريــا ، ٢٠٠٨شــباط/فرباير  ١٥
ــت  ــل واملعوأقامـ ــة يف   العراقيـ ــه البعثـ ــتية يف وجـ ــات اللوجسـ قـ

ــك، أشــار  نقــل املؤقــت ال حماوالــا لتنظــيم  . وباإلضــافة إىل ذل
العـام مبسـاعدة    هـا بالتزام أخلَّـت  إريترياالس إىل أن حكومة 

ــه    ــديها مبوافقتـ ــزت لـ ــيت متركـ ــوات الـ ــب ا. القـ ــس اوطالـ لـ
ــة،       ــع البعث ــام م ــاون الت ــتئناف التع ــا باس ــة إريتري باختــاذ حكوم

والتقيـد   املفروضـة علـى البعثـة   رفع مجيع القيود  منها إجراءات
  .)١١٨(يف األمم املتحدة ابوصفها دولة عضو االتزاما بكل

ومــــؤرخ ويف بيـــان صــــادر عــــن رئـــيس الــــس     
الحـــظ الـــس أن اســـتمرار    ، ٢٠٠٨نيســـان/أبريل  ٣٠

إريتريا يف وضع عقبات أمـام عمـل بعثـة األمـم املتحـدة يف      
إثيوبيا وإريتريـا قـد بلـغ حـدا يقـوض أسـاس واليـة البعثـة،         

__________ 

)١١٧(  S/2000/1183املرفق ،.  
)١١٨(  S/PRST/2008/7.  

وأجرب البعثة على نقـل مقرهـا مؤقتـا. وأعـرب الـس عـن       
 استعداده ملسـاعدة الطـرفني يف التغلـب علـى حالـة اجلمـود      

، علـى ضـوء مشـاورات جيريهـا مـع      احلالية، وذكر أنه سيقرر
الطــــرفني، شــــروط مشــــاركة األمــــم املتحــــدة يف املســــتقبل، 

  .)١١٩(ومستقبل البعثة
بعثـة األمـم   واليـة   إـاء : ٢٠٠٨ متوز/يوليه ٣٠  

  املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا
 لقــــرارا ٢٠٠٨ هيوليــــمتوز/ ٣٠لــــس يف ا ختــــذا  
 البعثــة إــاء واليــة  مبوجبــهالــذي قــرر   )٢٠٠٨( ١٨٢٧

ــن   ــارا مـ ــمتوز/ ٣١اعتبـ ــد ٢٠٠٨ هيوليـ ــا أ، وأكـ ن إاءهـ
ــاقي     ال ــب اتفــ ــا مبوجــ ــا وإريتريــ ــات إثيوبيــ ميــــس بالتزامــ
. وطالـــب الـــس إثيوبيـــا وإريتريـــا، يف مجلـــة )١٢٠(جلزائـــرا

أمــور، بالوفــاء الكامــل مبــا عليهمــا مــن واجبــات مبقتضــى    
ــنفس،    اتفــاقي اجلزائــر، وممارســة أقصــى درجــات ضــبط ال
ــوة أو       ــد باســتخدام الق ــن أي دي ــهما ع ــاع كــل من وامتن
اســتخدامها ضــد األخــرى، وجتنــب األنشــطة العســكرية      

أيـد الـس بقـوة اجلهـود     ، على ذلكوعالوة االستفزازية. 
اليت يبـذهلا األمـني العـام واتمـع الـدويل حاليـا للعمـل مـع         
إثيوبيــا وإريتريـــا ملســـاعدما علــى تنفيـــذ اتفـــاقي اجلزائـــر   
ــاء     ــهما وإرسـ ــتقرار بينـ ــالل االسـ ــا إلحـ ــع عالقامـ وتطبيـ

  األساس إلقامة سالم شامل ودائم بينهما.  
 بلجيكــا أن ممثــل ذكــر ،وعلــى إثــر اختــاذ القــرار     

الــرتاع احلــدودي بــني إثيوبيــا وإريتريــا مل جيــد حــال وعمــلُ 
ــدة يف إثيو   ــم املتحـ ــة األمـ ــى   بعثـ ــك علـ ــا يوشـ ــا وإريتريـ بيـ

االنتــهاء، لــيس نتيجــة إلجنــاز واليتــها، بــل ألنــه بــات مــن   
املتعذر تنفيذ تلك الوالية. وبعد اإلشـارة إىل أن املسـؤولية   

اتق الطـــرفني وعلـــى علـــى عـــ”عـــن املـــأزق الـــراهن تقـــع  
__________ 

)١١٩(  S/PRST/2008/12.  
)١٢٠(  S/2000/601املرفق، و ، S/2000/1183.املرفق ،  



النظر يف املسائل اليت تقع يف إطار مسؤولية - اجلزء األول 
عن صون السالم واألمن الدوليني جملس األمن

 

47/1419 12-07779 

 

، الحـظ أن البعثـة خضـعت لقيـود مـن      “عاتقهما وحـدمها 
، إىل حـد إرغامهـا   جانب إريتريا فيما يتعلق حبريـة احلركـة  

علــى تــرك املنطقــة العازلــة الــيت كــان يفتــرض أن تتـــوىل        
، رأى أن والية البعثـة تعرضـت   مراقبتها. ويف الوقت نفسه

للعرقلة أيضـاً مـن جـراء رفـض حكومـة إثيوبيـا تنفيـذ قـرار         

جلنة ترسيم احلدود بني إثيوبيـا وإريتريـا. وأخـرياً، أكـد أن     
يـق احلـوار، وأضـاف    الطرفني وحـدمها ميكنـهما اختيـار طر   

  .)١٢١(أن اتمع الدويل يبقى مستعدا ملساعدما يف ذلك
__________ 

)١٢١(  S/PV.5946 ٤، الصفحة.  
    

  اجللسات: احلالة بني إريتريا وإثيوبيا

 املتكلمون الدعوات ىوثائق أخر البند الفرعي اجللسة وتارخيها  

  القرار والتصويت
 املمتنعون -املعارضون -املؤيدون

            ٥٨٢٩    
ــانون الثــــاين/  ٣٠  كــ

  ٢٠٠٨يناير 

تقريــر األمــني العــام عــن  
ــا  ــا وإريتريــــــــ  إثيوبيــــــــ

)S/2008/40 وCorr.1(  

ــدم   ــرار مقـ مشـــروع قـ
ــا  مــــــــــــن بلجيكــــــــــ

)S/2008/49(  
ــالة ــن   رسـ ــة مـ موجهـ

ــا  ــل إريتريـــــــــ ممثـــــــــ
)S/2008/54 بشــــأن (

رد إريتريا على تقرير 
األمـــــــــــني العـــــــــــام 

)S/2008/40 وCorr.1(  

  )٢٠٠٨( ١٧٩٨ر القــــــــرا    
  ال أحد  -ال أحد  -١٥

٥٨٣٨    
ــباط/فرباير  ١٥ شـــــــــ

٢٠٠٨  
  

رســــالة موجهــــة مــــن   
ممثل إريتريا بشأن نقل 
بعثـة األمــم املتحــدة يف  
 إثيوبيــــــــا وإريتريــــــــا  

)S/2008/100  (  

    S/PRST/2008/7  

٥٨٨٣    
نيســــــــان//أبريل  ٣٠

٢٠٠٨  
  

ــدم  ال ــاص املقـ ــر اخلـ تقريـ
ــام عـــن   مـــن األمـــني العـ
بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف 

ــا ــا  إثيوبيــــــــ وإريتريــــــــ
)S/2008/226(  

      S/PRST/2008/12  

٥٩٤٦    
متوز/يوليــــــــــــــــه  ٣٠

٢٠٠٨  
  

ــدم  ال ــاص املقـ ــر اخلـ تقريـ
ــام عـــن   مـــن األمـــني العـ
بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف 

ــا ــا إثيوبيــــــــ  وإريتريــــــــ
)S/2008/226(  

ــر ار مقـــدم مشـــروع قـ
ــا  مــــــــــــن بلجيكــــــــــ

)S/2008/491  (  
ــن   ــة مـ ــالة موجهـ رسـ

ــام ــني العـ ــ األمـ أن بشـ
ســــــتقبل اخليــــــارات مل

ــم املتحــدة   وجــود األم
وإريتريـــــا  إثيوبيـــــايف 

)S/2008/496(  

عضو من أعضـاء    
  الس (بلجيكا)

  )٢٠٠٨( ١٨٢٧القــــــــرار 
  ال أحد   -ال أحد -١٥

  




