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احلالة بني إريتريا وإثيوبيا -  ١٣
ــؤرخ   ــرر املــ ــايوأيار ١٢املقــ ــة  ٢٠٠٠ /مــ (اجللســ

 )٢٠٠٠( ١٢٩٧: القرار )٤١٤٢
ــة  ــودة يف  )١(٤١٤٢يف اجللســــ ــايوأيار ١٢املعقــــ  /مــــ

ــسأدرج ، ٢٠٠٠ ــة    اجملل ــر بعث ــه تقري ــسيف جــدول أعمال  جمل
 ١٠ و ٩اخلاصــة املوفـدة لزيــارة إثيوبيـا وإريتريــا يــومي    األمـن 
ــايوأيار ــا، إىل أن  )٢(٢٠٠٠ /مـ ــة، يف تقريرهـ ــارت البعثـ . وأشـ

 أسـفرت قـد   األفريقيـة املفاوضات اليت أجرهتـا منظمـة الوحـدة    
عن جمموعـة كـبرية مـن االتفاقـات ومشـاريع النصـوص بشـأن        

والترتيبـات املؤقتـة والتحكـيم     وقف إطالق النـار واالنسـحاب  
بصـورة   ا وإثيوبيـا ريإريتورسم حدود اإلقليم املتنازع عليه بني 

ــة ــن الواضــح  . والحظــت البعثــة  هنائي ــات بــني   أنأن م اخلالف
اجلانبني، وإن كانت حقيقية، هي ضئيلة نسبيا وميكـن التغلـب   

وميكن حلها عن طريق إجراء مفاوضات مكثفـة لـبعض    عليها
علـى شـفري اسـتئناف     أصـبحا الوقت. ومع ذلك، فإن اجلانبني 

وركــزت البعثــة علــى حــرب طائشــة بســبب هــذه اخلالفــات.  
إنشـــاء آليـــة لتجـــاوز هـــذه العقبـــة الكـــأداء دون الـــدخول يف  

ــة’’ ــة   ‘‘متاه ــة.   تفاصــيل مفاوضــات منظم ــدة األفريقي الوح
الـيت اتفـق عليهـا يف هنايـة املطـاف هـي مشـروع         اآلليةوكانت 

قرار يدعو إىل استئناف احملادثات عن قرب بدعوة من منظمـة  
ثـة أن جمللـس األمـن وحـده     الوحدة األفريقيـة، وإن أكـدت البع  

__________ 

خــالل هــذه الفتــرة، وباإلضــافة إىل اجللســات الــيت يغطيهــا هــذا     )١(  
عــددا مــن اجللســات اخلاصــة مــع البلــدان    اجمللــسالقســم، عقــد 

 يف إثيوبيـا وإريتريـا، عمـال    املتحدة األمماملسامهة بقوات يف بعثة 
. )٢٠٠١( ١٣٥٣بـاجلزئني ألـف وبـاء مـن املرفـق الثـاين للقــرار       

ــبتمربأيلول ١٠لســــــات يف وُعقــــــدت تلــــــك اجل  ٢٠٠١ /ســــ
ــارسآذار ١٤)، و٤٣٦٩(  /آب ١٣ )، و٤٤٩١( ٢٠٠٢ /مـــــ

 ).٤٥٩٩( ٢٠٠٢ أغسطس

  )٢(  S/2000/413. 

سـوى   املسؤولية الكاملة بشأن اختاذ أي قرار، وأنه ليس للبعثة
  أن تلتمس آراء اجلانبني، دون التقيد بأي التزام هلما.

 إىلوبعــد ذلــك، وجــه الــرئيس (الصــني) انتبــاه اجمللــس  
مــن ممثــل  ٢٠٠٠ /مــايوأيار ١٢رســالة مؤرخــة : عــدة وثــائق

يا قد جددت عدواهنا علـى إريتريـا،   إريتريا، يفيد فيها أن إثيوب
بإدانــة اســتئناف إثيوبيــا للحــرب وتأييــد حــق  اجمللــسويطالــب 

 ١١؛ ورســـالتان مؤرختـــان )٣(ارتريـــا يف الـــدفاع عـــن الـــنفس
من ممثـل إثيوبيـا، يؤكـد يف األوىل أن     ٢٠٠٠ /مايوأيار ١٢ و

إريتريــا هــي املعتديــة، وأهنــا خربــت حمادثــات الســالم، ويــدعو  
 يف الثانية مـذكرة وحييل ملساعدة يف وقف احلرب؛ إىل ا اجمللس

بشــأن جــذور األزمــة اإلثيوبيــة  ٢٠٠٠أيار/مــايو  ١٢مؤرخــة 
؛ ورسـالة  )٤(ة وحاهلا يف الوقت الراهن، على التوايلريترياإل –

من ممثل اجلزائـر، حييـل هبـا بيانـا      ٢٠٠٠ /مايوأيار ١٢مؤرخة 
  .)٥(صادرا عن رئيس منظمة الوحدة األفريقية

؛ وطُــــرح )٦(وجــــه االنتبــــاه إىل مشــــروع قــــراركمــــا 
ــد باإلمجــاع دون مناقشــة      ــرار للتصــويت، واعتم مشــروع الق

)، الذي جاء فيه، ضمن مجلـة  ٢٠٠٠( ١٢٩٧باعتباره القرار 
  :اجمللسأمور، أن 

  ا؛إريتريجتدد القتال بني إثيوبيا و يدين بقوة
الطرفني معا بوقـف كـل العمـل العسـكري، واالمتنـاع       يطالب

  استخدام للقوة، مرة أخرى؛ عن أي
القيــام، يف أقــرب وقــت ممكـن وبــدون شــروط مســبقة،   يطلـب 

بعقـــد حمادثـــات موضـــوعية للســـالم، حتـــت إشـــراف منظمـــة الوحـــدة   

__________ 

  )٣(  S/2000/420. 

  )٤(  S/2000/421   وS/2000/422.  
  )٥(  S/2000/427. 

  )٦(  S/2000/419. 
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ــة، علــى أســاس االتفــاق اإلطــاري وطرائقــه   واألعمــال الــيت   )٧(األفريقي
اضطلعت هبا منظمة الوحدة األفريقية؛ ويقرر أن جيتمـع مـرة أخـرى يف    

ســاعة مــن اعتمــاد القــرار الختــاذ خطــوات فوريــة لضــمان   ٧٢غضــون 
  لقرار يف حالة استمرار األعمال العدائية؛لاالمتثال 

دعمــه الكامــل ملواصــلة اجلهــود الــيت تبــذهلا    يؤكــد مــن جديــد 
  ؛واألطراف األخرى املهتمةمنظمة الوحدة األفريقية 

االتفاق اإلطاري وطرائق تنفيذه باعتبارمهـا أساسـا للحـل     يؤيد
 لسلمي للنـزاع بني الطرفني؛ا

 البالغ الذي أصدره الـرئيس احلـايل ملنظمـة الوحـدة     يؤيد أيضا
، الـذي يسـجل اإلجنـازات املتحققـة     ‘٢٠٠٠أيار/ مـايو   ٥األفريقية يف 

  يف املفاوضات اليت تزعمت منظمة الوحدة األفريقية إجراءها؛
إىل الطـرفني كفالـة سـالمة السـكان املـدنيني واالحتـرام        يطلب

  الكامل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل.
ــؤرخ   ــرر املــ ــايو  ١٧املقــ ــة  ٢٠٠٠أيار/مــ (اجللســ

 )٢٠٠٠( ١٢٩٨): القرار ٤١٤٢
، ٢٠٠٠أيار/مـايو   ١٧ملعقـودة يف  ا ٤١٤٤ يف اجللسة

رسـالة  إىل الوثـائق التاليـة:    اجمللـس وجه الرئيس (الصني) انتباه 
ــايوأيار ١٥مؤرخــة  ــل إثيوب  ٢٠٠٠ /م ــن ممث ــام ــالة )٨(ي ؛ ورس

__________ 

 ، املرفق.S/1999/794، املرفق، و S/1998/1223انظر   )٧(  

  )٨(  S/2000/430       حتيــل رســالة مــن وزيــر اخلارجيــة، قــال فيهــا إن ،
مل يكن منصفا يف حق إثيوبيا اليت كانت ضحية للعدوان،  اجمللس

). وكـــرر ٢٠٠٠( ١٢٩٧وأعـــرب عـــن خيبـــة أملـــه يف القـــرار 
مباحثـات   التأكيد على أن إثيوبيا على استعداد للدخول فـورا يف 
أيار/مـايو   ٥عن قـرب والبـدء مـن النقطـة الـيت توقفـوا فيهـا يـوم         

عقابيـة،   تـدابري  يفكـر يف اختـاذ   اجمللـس . ومع مالحظة أن ٢٠٠٠
 ، أكـد أن مبا يف ذلك فرض حظـر علـى األسـلحة يف حـق إثيوبيـا     

القـانون الـدويل ال    يبعـث رسـالة مفادهـا أن مبـادئ    ذلـك القـرار   
 متت إىل املنطقة بصلة، وأنه وصفة للكارثة.

ــايوأيار ١٥مؤرخــة  ــا   ٢٠٠٠ /م ــل إثيوبي ــن ممث ــالة )٩(م ؛ ورس
  .)١٠(من ممثل الربتغال ٢٠٠٠ /مايوأيار ١٢مؤرخة 

إىل  اجمللــسويف اجللســة نفســها، وجــه الــرئيس انتبــاه     
اململكــة املتحــدة وكنــدا وبــنغالديش  مشــروع قــرار مقــدم مــن

روع وطُــرح مشــ؛ )١١(الواليــات املتحــدة األمريكيــة وهولنــدا و
القــرار للتصــويت، واعتمــد باإلمجــاع دون مناقشــة باعتبــاره      

)، الذي جـاء فيـه، ضـمن مجلـة أمـور،      ٢٠٠٠( ١٢٩٨القرار 
  :اجمللسأن 

  ا؛إريترياستمرار القتال بني إثيوبيا و يدين بقوة
الطرفني بوقـف مجيـع العمليـات العسـكرية علـى الفـور       يطالب 

  واالمتناع عن مواصلة استعمال القوة؛
ىل الرئيس احلايل ملنظمـة الوحـدة األفريقيـة أن ينظـر يف     إ يطلب

إمكانية إيفاد مبعوثه الشخصي إىل املنطقة على سبيل االسـتعجال لكـي   
ــة واســتئناف حمادثــات     يســعى إىل حتقيــق وقــف فــوري لألعمــال احلربي

أن متنـــع مجيـــع الـــدول: (أ) بيـــع أو توريـــد األســـلحة يقـــرر الســـالم؛ و
ــدة ذات الصــلة مــن أي   ــذخائر   واألعت ــوع، مبــا يف ذلــك األســلحة وال ن

واملركبات واملعدات العسكرية واملعدات شبه العسكرية وقطـع غيارهـا   
ا عــن طريــق رعاياهــا أو مــن أراضــيها أو باســتعمال  إريتريــإىل إثيوبيــا و

ــان        ــا إذا ك ــا بصــرف النظــر عم ــا أو طائراهت ــع أعالمه ــيت ترف الســفن ال
ــا وتزويــد إثيو منشــؤها أقــاليم هــذه الــدول؛ (ب)  ا عــن طريــق إريتريــبي

ــة أو تــدريب فيمــا يتصــل      رعاياهــا أو مــن أراضــيها بــأي مســاعدة تقني
ــرة (   ــواد املشــار إليهــا يف الفق ــوفري امل أ) أعــاله أو صــنعها أو صــيانتها  بت

  استخدامها؛  أو
أال تنطبق التدابري املفروضة بالنسـبة لإلمـدادات مـن    يقرر أيضا 

لالسـتخدامات اإلنسـانية فقـط،    املعدات العسكرية غري املميتـة املوجهـة   
  ؛قرارعلى النحو الذي توافق عليه مسبقا اللجنة املنشأة مبوجب ال

__________ 

  )٩(  S/2000/435، عة والستني للجهاز املركـزي  حتيل بيان الدورة الراب
الرتاعـات وإدارهتـا وتسـويتها،     آللية منظمة الوحدة األفريقية ملنـع 

 الذي يدعو الطرفني إىل وضع حد فوري لألعمال احلربية.

  )١٠(  S/2000/437 األورويب االحتـــاد، حتيـــل بيانـــا صـــادرا عـــن رئاســـة 
 .األورويب االحتادبالنيابة عن 

  )١١(  S/2000/440. 
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أن ينشئ جلنة تابعة جمللس األمن تتألف مـن مجيـع أعضـاء    يقرر 
، وتقــدمي تقريــر عــن أعماهلــا إىل اجمللــس للقيــام باملهــام املــذكورةاجمللــس 

  مشفوعا مبالحظاهتا وتوصياهتا؛
 ،دابري املفروضة أعـاله ملـدة اثـين عشـر شـهرا     أن تكون الت يقرر

ثلـت حكومتـا إثيوبيـا    وأن يقرر اجمللس بعد انتهاء هـذه الفتـرة مـا إذا امت   
، بنـاء علـى ذلـك،    وما إذا كـان سـيمدد التـدابري    تلك التدابري،وإريتريا ل

  لفترة أخرى بنفس الشروط؛
مـني  إهناء العمل بالتدابري املفروضـة فـورا إذا أبلـغ األ    يقرر أيضا

  العام عن التوصل إىل تسوية سلمية دائمة للصراع.
  

(اجللســــة  ٢٠٠٠/يوليــــه متوز ٣١املقــــرر املــــؤرخ 
 )٢٠٠٠( ١٣١٢): القرار ٤١٨١

/يوليـــــــه متوز ٣١املعقـــــــودة يف  ٤١٨١يف اجللســـــــة 
 العــام األمــنيتقريــر  ، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه٢٠٠٠

ــؤرخ     ــا امل ــا وإريتري ــن إثيوبي ــهحزيران ٣٠ع ، )١٢(٢٠٠٠ /يوني
، ضمن مجلة أمور، بتوقيـع اتفـاق   العام األمنيالذي رحب فيه 

ــال يف  ــهحزيران ١٨وقـــف القتـ ــار إىل أن ٢٠٠٠ /يونيـ . وأشـ
إىل أن تنشــئ، بالتعــاون مــع  املتحــدة األمــمالطــرفني قــد دعيــا 

وجلنـة تنسـيق    السـالم  فـظ منظمة الوحـدة األفريقيـة، عمليـة حل   
خــريا، أشــار إىل أن عســكرية للمســاعدة يف تنفيــذ االتفــاق. وأ

مبوجــب  “تــدابري مناســبة ” اختــاذإىل  اجمللــساالتفــاق يــدعو  
 الفصــل الســابع مــن ميثــاق األمــم املتحــدة إذا انتــهك أحــد   

  .الطرفني أو كالمها التزامات كل منهما
إىل رسـالة   اجمللـس ووجهت الرئيسـة (جامايكـا) انتبـاه    

؛ )١٣(مـــن ممثـــل اجلزائـــر   ٢٠٠٠ /يونيـــهحزيران ١٩مؤرخـــة 
ــا ــؤرختني ورســ ــهحزيران ٢٠لتني مــ ــهمتوز ٢١و /يونيــ  /يوليــ

__________ 

  )١٢(  S/2000/643. 

  )١٣(  S/2000/601.حييل هبا اتفاق وقف القتال ، 

ــا   ٢٠٠٠ ــل إريتريــ ــن ممثــ ــؤرختني  )١٤(مــ ــالتني مــ  ٢٦؛ ورســ
  .)١٥(من ممثل إثيوبيا ٢٠٠٠ /يوليهمتوز ١٨و /يونيهحزيران

إىل مشـــروع  اجمللـــسكمـــا وجهـــت الرئيســـة انتبـــاه    
 باإلمجـاع وطُرح مشروع القرار للتصويت، واعتمـد  ؛ )١٦(قرار

ــاره   ــرار دون مناقشــة باعتب ــذي جــاء  ٢٠٠٠( ١٣١٢الق )، ال
 اجمللس: أن، أمورفيه، ضمن مجلة 
ــا و   يقــرر ــإنشــاء بعثــة األمــم املتحــدة يف إثيوبي ا علــى أن إريتري

من املراقبني العسكريني وما يلزم من مـوظفي   ١٠٠تتألف مما يصل إىل 
، علــى ســبيل  ٢٠٠١كــانون الثــاين/ ينــاير    ٣١الــدعم املــدنيني حــىت   
  السالم رهنا مبوافقة اجمللس؛ اإلعداد لعملية حلفظ
ــة الوصــول إىل مهــام     يهيــب ــة إمكاني ــوفرا للبعث ــالطرفني أن ي ب

إىل  يطلـب و عملها واملساعدة والدعم واحلمايـة الالزمـة ألداء مهامهـا؛   
الطــرفني تيســري نشــر خــرباء وأصــول األعمــال املتعلقــة باأللغــام برعايــة   

من أجـل مزيـد مـن تقيـيم      دائرة األعمال املتعلقة باأللغام باألمم املتحدة
مشكلة األلغام والذخائر غري املنفجرة، وتقـدمي املسـاعدة الفنيـة الالزمـة     

 للطرفني للقيام باألعمال الطارئة املطلوبة املتعلقة بإزالة األلغام؛
مـن   ٦عدم تطبيق اإلجـراءات املفروضـة مبوجـب الفقـرة      يقرر

اد ذات الصـلة  ) على بيع أو توريد املعدات واملو٢٠٠٠( ١٢٩٨قراره 
لقـة باأللغـام بـاألمم املتحـدة،     الستخدامها مـن قبـل دائـرة األعمـال املتع    

فيمــا يتعلــق بتــوفري تلــك الــدائرة ملــا يتصــل بــذلك مــن مســاعدة فنيــة  أو
  وتدريب؛

ــة حلفــظ     يطلــب ــام أن يواصــل التخطــيط لعملي إىل األمــني الع
ــة الالزمــة لتجم   ،الســالم ــدابري اإلداري ــع تلــك  وأن يشــرع يف اختــاذ الت ي

  البعثة، اليت سوف تكون خاضعة ملوافقة اجمللس مستقبال.
__________ 

تطلب رمسيا نشر بعثة حلفظ السالم، حتت رعاية منظمة الوحـدة    )١٤(  
ــاق (    ــذ االتف ــرفني يف تنفي ــاعدة الط ــة، ملس )؛ S/2000/612األفريقي

 ١٧بــالتحقيق يف احلــادث الــذي وقــع يف  األمــن جملــسوتطالــب 
رات اإلثيوبيــة اجملــال  عنــدما انتــهكت الطــائ   ٢٠٠٠ /يوليــهمتوز

 ).S/2000/726اجلوي اإلريتري (

التـدابري الالزمـة لنشـر بعثـة      املتحـدة  األمـم تطلب رمسيا أن تتخذ   )١٥(  
حلفظ السـالم، حتـت رعايـة منظمـة الوحـدة األفريقيـة، ملسـاعدة        
الطـــــرفني يف تنفيـــــذ االتفـــــاق، وتنفـــــي ادعـــــاءات إريتريـــــا      

)S/2000/627 التحقيــق يف املــزاعم  إىل  املتحــدة األمــم)؛ وتــدعو
 ).S/2000/704اإلريترية (

  )١٦(  S/2000/729.  
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(اجللســة  ٢٠٠٠ /ســبتمربأيلول ١٥املــؤرخ املقــرر 
 )٢٠٠٠( ١٣٢٠): القرار ٤١٩٧

ــة   /ســــبتمربأيلول ١٥املعقــــودة يف  ٤١٨٧يف اجللســ
 العــام األمــنيتقريــر  لــس يف جــدول أعمالــه، أدرج اجمل٢٠٠٠
، العــام ألمــنيا. وعــرض )١٧(٢٠٠٠ /أغســطسآب ٩املــؤرخ 

بعثـة األمـم املتحـدة يف إثيوبيـا      إنشاءيف تقريره، معلومات عن 
ا والتقدم احملرز يف ذلك الشأن، وقدم مقترحات تتعلـق  إريتريو

ــا     ــها تصــل بقوامه ــها وهيكل ــرد.  ٢ ٤٠٠ إىلبتوســيع واليت ف
الطرفني قد اقترحا، مبوجب االتفـاق، أن تنتـهي    أن إىل وأشار

 وأعـرب احلدود وترسـيمها بنجـاح.    عينيالبعثة بانتهاء عملية ت
ميارس الطرفـان منتـهى ضـبط الـنفس يف الوفـاء       أنعن ثقته يف 

 بااللتزامات اليت قطعها كل منهما على نفسـه مبوجـب اتفـاق   
وقف األعمال القتالية، ومد يـد التعـاون التـام مـع البعثـة علـى       

  .)١٨(تنفيذ واليتها
طـة مـن   بعـد ذلـك إىل إحا   اجمللـس ويف اجللسة، استمع 

، وبعــدها أدىل الســالم حفــظلعمليــات  العــام األمــنيوكيــل 
، وممثلو إثيوبيا وإريتريا واليابـان  )١٩(اجمللسببيانات كل أعضاء 

ــاه    ــا) انتب ــرئيس (ماليزي إىل رســالة  اجمللــسوالنــرويج. ووجــه ال
  .)٢٠(من ممثل إثيوبيا ٢٠٠٠ /أغسطسآب ١١مؤرخة 

__________ 

  )١٧(  S/2000/785   ــالفقرة ــدم عمــــال بــ  ١٣١٢مــــن القــــرار   ٧، املقــ
)٢٠٠٠.( 

بعثــة األمــم املتحــدة يف لإلطــالع علــى التفاصــيل املتعلقــة بواليــة    )١٨(  
 وهيكلها، انظر الفصل اخلامس. إثيوبيا وإريتريا

إىل البيـان  . وانضـم  األورويب االحتاديابة عن تكلم ممثل فرنسا بالن  )١٩(  
إستونيا وبلغاريـا وبولنـدا وتركيـا واجلمهوريـة التشـيكية      كل من 

ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيـا وليتوانيـا ومالطـة    
 وهنغاريا.

  )٢٠(  S/2000/793   حتيل بيانا صادرا عن وزارة اخلارجية بشـأن إدعـاء ،
 ٧و ٤و ٢و /يوليــــهمتوز ٣٠ا يف طــــرد إثيــــوبيني مــــن إريتريــــ   

، وتــدعو اجملتمــع الــدويل إىل اختــاذ موقــف ٢٠٠٠ /أغســطسآب
 حازم وعلين ضد معاملة اإلثيوبيني يف إريتريا.

 مالســال حفــظلعمليــات  العــام األمــنيوعــرض وكيــل 
بعثـة األمـم املتحـدة    تفاصيل مفهوم العمليات املقـرر أن تنفـذه   

ببدء نشـر البعثـة. كمـا حـذر      اجمللس، وابلغ يف إثيوبيا وإريتريا
من احلالة اإلنسانية األليمة يف إريتريا وإثيوبيا، ودعا إىل القيـام  

  .)٢١(جبهود هائلة لإلغاثة اإلنسانية
ــاول املشــ     ــك، تن ــت ذل ــيت أعقب ــات ال اركون ويف البيان

عــددا مــن املوضــوعات العامــة، الــيت مشلــت عــدة أمــور منــها:   
احلالة اإلنسانية؛ ونشر البعثة؛ وأمهية حتديد احلدود املشـتركة؛  
وضــرورة أعمــال تطهــري األلغــام؛ وحظــر توريــد األســلحة؛       
وأمهيــة عنصــر اإلعــالم يف البعثــة، وكــذلك ضــرورة أن يوقــف 

ــم      ــلبية. ورحــب معظ ــه الس ــرفني دعايت ــن الط ــثلني  كــل م املم
باتفاق وقـف القتـال وجبهـود رئـيس اجلزائـر ومنظمـة الوحـدة        

. وأعـرب  العام األمنياألفريقية، وبالتوصيات الواردة يف تقرير 
عدد من املتكلمني عن قلقهـم إزاء توقـف اجلولـة األخـرية مـن      

  احملادثات بني الطرفني.
ــل     ــا بكـ ــا زال ملتزمـ ــده مـ ــا أن بلـ ــد ممثـــل إريتريـ وأكـ

ــيت  ــات الــ ــت،     االتفاقــ ــك الوقــ ــىت ذلــ ــا حــ ــل إليهــ مت التوصــ
وباالتفاقات اليت سُتربم مستقبال، بـني إريتريـا وإثيوبيـا. وأكـد     
جمــددا أن إريتريــا قــد تعرضــت للغــزو واالحــتالل مــن جانــب   

 السـابق، وأن عمليـة الغـزو    /مـايو أيارإثيوبيا اجملاورة منذ شـهر  
مـم  سعيا لتحقيق دعاوى إقليمية هو، بالطبع، انتهاك مليثـاق األ 

. لقـانون الـدويل  لالوحـدة األفريقيـة و   املتحـدة، ومليثـاق منظمـة   
بشـأن التطـورات    مل يكن متوازنـا  العام األمنيورأى أن تقرير 

ــيت يغطيهــا، حيــث أغفــل   ــريذكــر اإل اإلنســانية ال ــالغ ريت ني الب
، واخلسـائر  نسمة الـذين طـردوا مـن إثيوبيـا     ٧١ ٠٠٠عددهم 

األساسـية علـى يـد     للبنيةوالتدمري املتعمد يف صفوف املدنيني، 

__________ 

  )٢١(  S/PV.4187 ،٥إىل  ٢ات الصفح. 
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. وأخــريا، شــدد علــى ضــرورة التعجيــل بنشــر اجلــيش اإلثيــويب
  .)٢٢(السالم فظعملية كاملة حل
يف أن يتصــرف جملــس  أملــهعــن  إثيوبيــاممثــل  وأعــرب

األمن عاجال قبل آجال يف اإلذن بقوة حفظ السالم ونشـرها.  
بلـده كـان ضـحية لعـدوان صـارخ، وأنـه بـذل         أنوشدد على 

ده حلـل الـرتاع سـلميا. وشـكا مـن أنـه يف الوقـت        جه قصارى
ــل      ــه باتفــاق الســالم، جــرى ترحي ــه حكومت ــذي التزمــت في ال

وســط ظــروف غــري  إثيوبيــا إىلا إريتريــمــن  األشــخاص آالف
ا إريتريـ سـاقها ممثـل    الـيت إنسانية وفظة. كما رفض االدعاءات 

  .)٢٣(صارخة أكاذيبباعتبارها 
ــبتمربولأيل ١٥املعقــــودة يف  ٤١٩٧ويف اجللســــة   /ســ

ــر    اجمللــس، أدرج ٢٠٠٠ ــه تقري ــرة أخــرى يف جــدول أعمال م
. ووجـــه الـــرئيس )١٧(/أغســـطسآب ٩املـــؤرخ  العـــام األمـــني

وطُــرح مشــروع ؛ )٢٤(إىل مشــروع قــرار اجمللــس(مــايل) انتبــاه 
دون مناقشــة باعتبــاره   باإلمجــاعالقــرار للتصــويت، واعتمــد   

، رأمـو )، الذي جـاء فيـه، ضـمن مجلـة     ٢٠٠٠( ١٣٢٠القرار 
 اجمللس: أن

ــأذن ـــا      ي ــم املتحــدة يف إثيوبيــ ــة األم ــوات يف إطــار بعث بنشــر ق
مراقبـا   ٢٢٠فـرد، مبـن فـيهم مـا ينـاهز       ٤ ٢٠٠ــا يناهز قوامهـا  إريتريو

  ؛٢٠٠١آذار/مارس  ١٥عسكريا، حىت 
ــدعو  ــة     ي ــزم مــن إجــراءات لكفال ــد يل ــا ق الطــرفني إىل اختــاذ م

مـا يلـزم   هلـا  بعثة، وأن يقدما إمكانية الوصول والسالمة وحرية التنقل لل
  من مساعدة ودعم ومحاية؛

ا أن تربمـا اتفاقـات بشـأن    إريتريـ إىل حكـوميت إثيوبيـا و   يطلب
  يوما من اختاذ القرار؛ ٣٠مركز القوات يف غضون 

ــدعو ــال      ي ــاملني يف جم ــرص وصــول الع ــرفني إىل ضــمان ف الط
  اإلغاثة على حنو آمن وبدون عراقيل إىل من حيتاجون إليهم؛

__________ 

 .٢٧إىل  ٢٥ات نفسه، الصفح املرجع  )٢٢(  

 .٢٨و  ٢٧تان نفسه، الصفح املرجع  )٢٣(  

  )٢٤(  S/2000/867. 

، عـدم  ل السابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة    مبوجب الفصرر، يق
) ٢٠٠٠( ١٢٩٨من قـراره   ٦سريان التدابري املفروضة مبوجب الفقرة 

واألعتدة ذات الصلة الـيت يقتصـر   واملعدات على بيع أو توريد األسلحة 
  ا على األمم املتحدة.إريترياستخدامها يف إثيوبيا أو 

  
ــؤرخ  ــرر املـ ــرين ٢١املقـ ــاين تشـ  ٢٠٠٠/نوفمرب الثـ

 بيان من الرئيس): ٤٢٣٠(اجللسة 
ــة ــودة يف  ٤٢٢٧ يف اجللســـــــ ــرين ١٧املعقـــــــ  تشـــــــ

 األمــنيإىل إحاطــة مــن اجمللــس  اســتمع، ٢٠٠٠الثــاين/نوفمرب 
  .)٢٥(اجمللس، أدىل بعدها ببيانات معظم أعضاء العام

ــار ــام، يف   وأشـ ــني العـ ــهاألمـ ــار  أن إىل، إحاطتـ االنتشـ
ميضـــي   إثيوبيـــا وإريتريـــابعثـــة األمـــم املتحـــدة يفلالعســـكري 

ــة علــى أرض الواقــع تبــدو     ــزمين، وأن احلال حســب اجلــدول ال
  .)٢٦(األخرية مستقرة خالل األسابيع

معظم املـتكلمني عـن تقـديرهم للتقـدم الطيـب       وأعرب
الذي حيققه انتشار البعثة، وإن شددوا على أنـه البـد مـن حـل     

مـن  الرتاع من خالل اتفاق سالم شـامل بـني الطـرفني، بـدعم     
عـدد مـن املـتكلمني     وأكـد واجمللـس.   األفريقيـة منظمة الوحدة 

توفري فسحة اللتقاط األنفـاس لتسـهيل    دور البعثة يتمثل يف أن
اعتبارهـا حـال للصـراع ذاتـه.      تسوية اخلالفات، وأنـه ال ميكـن  
ضـمان وصـول مـوظفي     أمهيـة وشدد قلـة مـن املـتكلمني علـى     

  إليهم من السكان.املساعدات اإلنسانية اآلمن إىل من حيتاج 
(هولنــدا) إنشــاء فريــق    األمــن جملــسواقتــرح رئــيس  

ألصدقاء عملية السـالم، وكـذلك بعـض التـدابري األوليـة لبنـاء       
اإلفــراج عــن املــدنيني املعــتقلني، وفــتح ممــر  يف ذلــك  مبــاالثقــة، 

__________ 

 ل ممثل تونس ببيان. وكانت هولندا ممثلة بوزير خارجيتها.مل يد  )٢٥(  

  )٢٦(  S/PV.4227 ،٢ الصفحة. 
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. ورحبــت وفــود  )٢٧(بــري وجــوي للبعثــة، وتبــادل األســرى    
  .)٢٨(كثرية مبقترحات تدابري بناء الثقة

إن اسـتخدام القـوة يف العالقـات    وأكد ممثل األرجنـتني  
ــيس   ــة ل ــى األراضــي   لالســتيالءصــحيحة الوســيلة بالالدولي عل
الدول ملزمـة، كمـا   ، من امليثاق ٢من املادة  ٤مبقتضى الفقرة 

ــان    ــه الفقرت ــنص علي ــادة   ٣٣و  ٣ت ــن امل ، حبــل الرتاعــات  ٢م
واقـع  فـإن انسـحاب القـوات إىل م   ولذلك،  بالوسائل السلمية.

 املتنـازع عليهـا،   يؤثر علـى الوضـع النـهائي لألراضـي     حمددة ال
ســيترتب علــى املفاوضــات الــيت جتريهــا األطــراف       وهــو مــا 

  .)٢٩(م وتعيني احلدوديرستل
 الثـــاين/ تشـــرين ٢١املعقـــودة يف  ٤٢٣٠ويف اجللســـة 

، أدىل الـــرئيس (هولنـــدا) ببيـــان بالنيابـــة عـــن  ٢٠٠٠ نـــوفمرب
  :اجمللسلة أمور، أن ، جاء فيه، ضمن مج)٣٠(اجمللس

جبــوالت احملادثــات غــري املباشــرة الــيت  حيــيط علمــا مــع التقــدير
ــدت،  ــدعوعقـ ــالفقرة   ويـ ــال بـ ــرفني، عمـ ــرار   ١٤الطـ ــن القـ  ١٣٢٠مـ

)، إىل مواصـلة املفاوضــات وإبــرام تسـوية ســلمية هنائيــة شــاملة   ٢٠٠٠(
أن نشـر البعثـة مـن شـأنه أن يسـهم يف إجيـاد منـاخ         ويؤكد ؛دون إبطاء

   للمفاوضات وأنه ال يغين عن التوصل إىل هذه التسوية السلمية؛إجيايب
ــرر اإلعــراب  ــق بوقــف       يك ــوي لالتفــاق املتعل ــن تأييــده الق ع

ــة       ــة االحتادي ــا الدميقراطي ــة إثيوبي ــة مجهوري ــني حكوم ــة ب األعمــال القتالي
  ؛٢٠٠٠حزيران/يونيه  ١٨ا املوقع يف اجلزائر يف إريتريوحكومة دولة 
ور الـذي ميكـن أن تسـهم بـه تـدابري بنـاء       علـى أمهيـة الـد    يؤكد

ــة الثقــة يف تبديــد الشــكوك   ــا واملتبقي ــبــني إثيوبي ــا  ويشــجع ؛اإريتري كلت
  الدولتني على إبرام اتفاق بشأن اختاذ جمموعة من هذه التدابري؛

ــا     يشــجع ــى أن يتفق ــرفني بوجــه خــاص عل ــىالط ــراج  عل اإلف
رة طوعيــة مــن املــدنيني وتــأمني عــودهتم بصــو     املعــتقلنيالفــوري عــن  

ومنظمة حتـت رعايـة جلنـة الصـليب األمحـر الدوليـة؛ وفـتح ممـرات بريـة          
__________ 

 .٥ نفسه، الصفحة املرجع  )٢٧(  

ــات( ٦ نفســه، الصــفحة  املرجــع  )٢٨(    ٧ الصــفحة)؛ واملتحــدة الوالي
 ٩ الصــفحة(فرنسـا وكنـدا)؛ و   ٨ الصــفحة(اململكـة املتحـدة)؛ و  

 بيا).(جامايكا ونامي ١٣ الصفحة(بنغالديش)؛ و

 .١٠ نفسه، الصفحة املرجع  )٢٩(  

  )٣٠(  S/PRST/2000/34. 

ا؛ وتبادل اخلرائط اليت تـبني  إريتريوجوية لبعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا و
املناطق اليت زرعت فيها األلغام؛ واإلفـراج الفـوري عـن أسـرى احلـرب      

املؤقــت  وعــودهتم حتــت رعايــة جلنــة الصــليب األمحــر الدوليــة؛ والوقــف
على أمهية امتثال الدول األعضاء امتثاال كامال  ويؤكدلعمليات الطرد؛ 

 ١٢٩٨للحظــــر املفــــروض علــــى توريــــد األســــلحة مبوجــــب القــــرار 
)٢٠٠٠.(  

(اجللســـة  ٢٠٠١/فرباير شـــباط ٩املقـــرر املـــؤرخ  
 بيان من الرئيس ):٤٢٧٥

/فرباير شـــــــباط ٩املعقـــــــودة يف  ٤٢٧٥يف اجللســـــــة 
ــه  ، أدرج اجمللـــس يف٢٠٠١ ــدول أعمالـ ــي   جـ ــر املرحلـ التقريـ

 كـانون  ١٢عن إثيوبيا وإريتريا املـؤرخ   العام األمنياملقدم من 
، يف تقريـــره، إن العـــام األمـــني. وقـــال )٣١(٢٠٠١ الثاين/ينـــاير

ــان يف     ــه الطرفـــ ــذي وقعـــ ــالم الـــ ــاق الســـ ــانون ١٢اتفـــ  كـــ
ــة ُيعــد اجنــازا رئيســيا. وأضــاف أن انتشــار    األول/ديســمرب بعث

جيــري بصــورة ســريعة، وإن  إثيوبيــا وإريتريــا األمــم املتحــدة يف
كان التأخر يف إنشـاء املنطقـة األمنيـة املؤقتـة يـدعو إىل القلـق.       
ووصف عمل جلنة احلدود بأنـه شـديد األمهيـة بصـفة خاصـة.      

تشــكل مــا تــزال والــذخائر غــري املنفجــرة وملــا كانــت األلغــام 
ــةبهتديــدا حمــدقا  ــة وبالســكان املقــيمني يف املنطقــة األ  البعث مني

، فقد حث اجملتمع الدويل على زيادة ما يقدمه من دعـم  املؤقتة
، وكـذلك  إىل أنشطة إزالة األلغام وبرامج التوعية خبطر األلغام

  إىل الصندوق االستئماين وجلنة احلدود.
ويف اجللســة، أدىل الــرئيس (تــونس) ببيــان بالنيابــة عــن  

  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )٣٢(اجمللس
ــرابيكــر ــال      ر اإلع ــف األعم ــاق وق ــوي التف ــده الق عــن تأيي

حزيران/يونيـه   ١٨القتالية الـذي وقعـه الطرفـان يف اجلزائـر العاصـمة يف      
ــة    و ؛٢٠٠٠ ــيرحــب باتفــاق الســالم الالحــق بــني حكومــة دول ا إريتري

ــة  ــةوحكومـ ــع يف   مجهوريـ ــة املوقـ ــة االحتاديـ ــا الدميقراطيـ ــر  إثيوبيـ اجلزائـ

__________ 

  )٣١(  S/2001/45  ــالفقرة ــال بــ ــدم عمــ ــرار   ١٢، املقــ ــن القــ  ١٣٢٠مــ
)٢٠٠٠.( 

  )٣٢(  S/PRST/2001/4. 
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باالتفـاق الـذي   ، و)٣٣(٢٠٠٠ديسـمرب  كـانون األول/   ١٢العاصمة يف 
ــه الطرفــان يف   علــى املضــي قــدما يف   ٢٠٠١شــباط/فرباير  ٦توصــل إلي

  ؛٢٠٠١شباط/فرباير  ١٢إنشاء منطقة أمنية مؤقتة يف 
للدور الذي يقـوم بـه األمـني العـام يف      يعرب عن تأييده القوي

 ويوجـه عاجـل عنايـة    مواصلة العمل على تنفيذ اتفاق اجلزائر العاصمة؛
الدول األعضاء إىل أن األموال املوفرة حىت اآلن لتعيني ورسـم احلـدود،   

، ال تـزال غـري كافيـة متامـا     صندوق األمم املتحدة االسـتئماين  عن طريق
باالنتشـار   مـع التقـدير   وحيـيط علمـا   لتغطية نفقـات قيـام جلنـة احلـدود؛    

 ويعــرب عــن تقــديره ،اإريتريــالســريع لبعثــة األمــم املتحــدة يف إثيوبيــا و
للبلدان املسامهة بقـوات وللـدول األعضـاء الـيت وفـرت معـدات إضـافية        

  للبعثة؛
الطــرفني علــى التعــاون علــى حنــو كامــل مــع بعثــة األمــم    حيــث

ــا و  ــاملتحــدة يف إثيوبي ــها؛  إريتري ــذ واليت ــن أجــل تنفي ــى تســهيل  و ا م عل
األعمــال املتعلقــة باأللغــام بالتنســيق مــع دائــرة األمــم املتحــدة لألعمــال   

  باأللغام؛ املتعلقة
الطـرفني علـى إطــالق سـراح املـدنيني الـذين ال يزالــون       يشـجع 

إىل الطـرفني كفالــة ســالمة وحريـة اســتمرار وصــول    ويطلــب معـتقلني؛ 
  املساعدة اإلنسانية إىل من حيتاجوهنا.

ــة  ٢٠٠١ /مـــارسآذار ١٥املـــؤرخ املقـــرر  (اجللسـ
 )٢٠٠١( ١٣٤٤): القرار ٤٢٩٤

 /مــــــارسذارآ ١٥املعقــــــودة يف  ٤٢٩٤يف اجللســــــة 
 العــام األمــنيتقريــر  ، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه٢٠٠١
، يف العــام األمــني. والحــظ )٣٤(٢٠٠١ /مــارسآذار ٧املــؤرخ 

 ،يف اآلونــة األخــريةرغــم الصــعوبات الــيت بــرزت تقريــره، أنــه 
واصــلت  سـيما فيمــا يتعلــق بإنشـاء املنطقــة األمنيــة املؤقتـة،    ال

امهمــا بتنفيــذ اتفــاق وقــف ا عمومــا إظهــار التزإريتريــإثيوبيــا و
 وأكــد. ٢٠٠٠حزيران/يونيــه  ١٨املــؤرخ  األعمــال العدائيــة

من الضروري أن يكفل الطرفان للبعثـة حريـة احلركـة     أنعلى 
شرط، مبا يف ذلك توفري أيسر سبل الطـريان املباشـر    بال قيد أو

جلنـة احلـدود    إنشاء أناملرتفع بني العاصمتني. كما شدد على 
ــة املطالبــات  ــة ضــمن  وجلن اإلطــار  ، وتقــدمي املطالبــات واألدل
__________ 

  )٣٣(  S/2000/1183.املرفق ، 

  )٣٤(  S/2001/202 ١٣٢٠، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٠.( 

عمليــة تعــيني  الــزمين احملــدد، حيــث يــرتبط إهنــاء البعثــة بإمتــام 
الدعم املقدم  إدراج، منها أمورجبملة  وأوصى ورسم احلدود.

جلنــة احلــدود يف ميزانيــة البعثــة، ومتديــد واليــة البعثــة لفتــرة  إىل
   ستة أشهر وتعديلها حبيث تتضمن دعم جلنة احلدود.
إىل  اجمللـس ويف اجللسة، وجه الرئيس (أوكرانيـا) انتبـاه   

موجهـــة إىل رئـــيس  ٢٠٠١ /مـــارسآذار ١٥رســـالة مؤرخـــة 
ــس ــن جمل ــا   األم ــل إريتري ــن ممث ــرار )٣٥(م  ؛)٣٦(، وإىل مشــروع ق

دون  باإلمجــاعوطُــرح مشــروع القــرار للتصــويت، واعتمــد     
ــرار   ــاره الق ــه،  ٢٠٠١( ١٣٤٤مناقشــة باعتب ــذي جــاء في )، ال

 اجمللس: أن، أمور ضمن مجلة
ا مبستوى إريتريمتديد والية بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا و يقرر

ــراره        ــا مبوجــب ق ــأذون هبم ــراقبني العســكريني امل ــوات ومســتوى امل الق
  ؛٢٠٠١أيلول/ سبتمرب  ١٥)، حىت ٢٠٠٠( ١٣٢٠

الطــرفني إىل مواصــلة العمــل مــن أجــل تنفيــذ االتفــاقني     يــدعو
 فوريــا وكــامال، وإىل الوفــاء بااللتزامــات التاليــة:املــربمني بينــهما تنفيــذا 

كفالـــة حريـــة احلركـــة والوصـــول لبعثـــة األمـــم املتحـــدة يف إثيوبيـــا  (أ)
إقامة ممـر جـوي مباشـر بـني أديـس أبابـا وأمسـرة ضـمانا          (ب) ا؛إريتريو

إبــرام اتفــاقي مركــز القــوات مــع  (ج) لســالمة مــوظفي األمــم املتحــدة؛
عمـال املتعلقـة باأللغـام بالتنسـيق مـع دائـرة       تسـهيل األ  (د) األمني العام؛

  األعمال املتعلقة باأللغام باألمم املتحدة؛
من  ٥٣و  ٥٠أن ينظر يف التوصيات الواردة يف الفقرتني  يقرر

  تقرير األمني العام لدى تلقيه املزيد من املعلومات التفصيلية؛
زيـد  مجيع الدول واملنظمات الدولية إىل النظر يف تقدمي امل يدعو

  من الدعم إىل عملية السالم.
ــؤرخ   ــرر املــ ــايو  ١٥املقــ ــة  ٢٠٠١أيار/مــ (اجللســ

 بيان من الرئيس): ٤٣٢٠

__________ 

  )٣٥(  S/2001/229   وتسـلط الضـوء   العـام  األمـني ، اليت تشـري إىل تقريـر ،
على عدد من النقاط يف التقرير ترى حكومة إريتريا أهنا مل ُتعـاجل  

 بشكل واٍف بالغرض.

  )٣٦(  S/2001/223. 
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ــة  ــودة يف  )٣٧(٤٣١٠يف اجللسـ ــان ١٩املعقـ  /أبريلنيسـ
ــل  اجمللــس  اســتمع، ٢٠٠١ ــام األمــنيإىل إحاطــة مــن وكي  الع

ــات  ــع أعضــاء  الســالم حفــظلعملي ــس، وبعــدها أدىل مجي  اجملل
  ببيانات.

ل األمـــني العـــام لعمليـــات حفـــظ الســـالم وابلـــغ وكيـــ
املؤقتـة يف   األمنيةاملنطقة  إنشاء، منها أموراجمللس بعدة  أعضاء
الـــيت حتـــدد الفصـــل الرمســـي بـــني   ،٢٠٠١نيســـان/أبريل  ١٨

ــة واإل ــالقــوات اإلثيوبي أول حتــٍد مباشــر   أن إىل وأشــار. ةريتري
قتـة.  ا هـو عـودة املشـردين إىل املنطقـة األمنيـة املؤ     إريتريـ يواجه 

وابلغ اجمللس أن نشر البعثـة قـد اكتمـل تقريبـاً. ومـع مالحظـة       
البعثـة، ومـن بينـها مسـألة      تنقلبعض املسائل املتصلة حبرية  أن

مـا زالـت    الـرحالت اجلويـة املباشـرة بـني أديـس أبابـا وأمسـرة،       
علـى التعـاون    الطرفنياجمللس بتشجيع  أوصىتنتظر احلل، فقد 

  .)٣٨(نة احلدودجل عومبشكل كامل مع البعثة، 
ــة     ــة األمنيـ ــاء املنطقـ ــا بإنشـ ــود يف بياناهتـ ورحبـــت الوفـ
املؤقتة. وأعرب العديد من املشـاركني عـن قلقهـم إزاء مسـألة     
املشــردين داخليــا والالجــئني، وكــذلك إزاء مســألة الــرحالت  

  اجلوية املباشرة بني أديس أبابا وأمسرة.
ــي  ــاد الروسـ ــل االحتـ ــذة يف   أن ورأى ممثـ ــة اآلخـ العمليـ

ضي قدما إىل األمام لتحقيق االستقرار يف املنطقة تؤكـد مـن   امل
جديد موقف بلده الثابت جتـاه ضـرورة القيـام يف وقـت مبكـر      

  .)٣٩(برفع اجلزاءات املفروضة على الدولتني كلتيهما

__________ 

لإلطــالع علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن املناقشــة الــيت دارت يف   )٣٧(  
، القسم بـاء،  لث، اجلزء الثاالثاين عشرهذه اجللسة، انظر الفصل 

 .من امليثاق ٤١ فيما يتعلق باملادة

  )٣٨(  S/PV.4310  ،٥إىل  ٢ات، الصفح. 

 .١١ نفسه، الصفحة املرجع  )٣٩(  

 /مـــــــايوأيار ١٥املعقـــــــودة يف  ٤٣٢٠ويف اجللســـــــة 
) ببيــان بالنيابــة عــن  املتحــدة الواليــات، أدىل الــرئيس (٢٠٠١

  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )٤٠(لساجمل
ــه    يكــرر اإلعــراب عــن دعمــه القــوي للــدور الــذي يضــطلع ب

للبلــدان  ويكــرر اإلعــراباألمــني العــام للمســاعدة يف تنفيــذ االتفــاقني؛ 
املسامهة بقوات وللدول األعضاء اليت وفرت موارد إضافية لبعثـة األمـم   

  الستمرار نشر البعثة؛ا عن تقديره إريترياملتحدة يف إثيوبيا و
ــذ       يشــجع ــن أجــل تنفي ــى مواصــلة العمــل م كــال الطــرفني عل

التعـاون مـع جلنـة احلـدود؛     يف ذلـك   مبـا  االتفاقني تنفيذا كامال وفوريـا، 
على وجـوب أن   ويؤكدويف هذا السياق اختاذ تدابري حمددة لبناء الثقة؛ 

ــا و     ــم املتحــدة يف إثيوبي ــة األم ــان لبعث ــيح الطرف ــيت ــةإريتري ــل  ا حري التنق
ــع أراضــي       ــدادات حســب االقتضــاء يف مجي ــا اإلم ــوفرا هل والوصــول وي

مبـا يف ذلـك داخـل املنطقـة األمنيـة املؤقتـة واملنطقـة         ،الطرفني دون قيـود 
الطــرفني إىل التعــاون  ويــدعوكيلــومترا؛  ١٥املتامخــة هلــا البــالغ عمقهــا  

ا إريتريو تعاونا تاما وعلى وجه السرعة مع بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا
  يف تنفيذ واليتها؛  
الطرفني كذلك إىل مواصلة تيسري إجراءات إزالة األلغـام   يدعو

  بالتنسيق مع دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام؛
فترة حظر السالح املفروض علـى الطـرفني سـتنتهي     أن يالحظ

  ؛٢٠٠١أيار/مايو  ١٦يف 
شــراء األســلحة  الطــرفني علــى كفالــة حتويــل اجلهــود مــن حيــث

وغري ذلك من األنشطة العسكرية إىل تعمري وتنميـة اقتصـادي البلـدين،    
وحتقيـــق املصـــاحلة اإلقليميـــة بغيـــة حتقيـــق االســـتقرار يف منطقـــة القـــرن  

  األفريقي.
(اجللســة  ٢٠٠١/ســبتمرب أيلول ١٤املقــرر املــؤرخ 

 )٢٠٠١( ١٣٦٩): القرار ٤٣٧٢
تمرب أيلول/ســـــب ١٤املعقـــــودة يف  ٤٣٧٢يف اجللســـــة 

، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني العــام  ٢٠٠١
األمـني العـام، يف    وأشـار  .)٤١(٢٠٠١أيلول/سـبتمرب   ٥املؤرخ 

بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيـا   أن إىل، أمورتقريره، ضمن مجلة 
ا شهدت يف العـام األول مـن عملياهتـا تـدعيما تـدرجييا      إريتريو

__________ 

  )٤٠(  S/PRST/2001/14. 

 ).٢٠٠١( ١٣٤٤) عمال بالقرار S/2001/843قُدم التقرير (  )٤١(  
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املنطقـة األمنيـة املؤقتـة،     حتأصـب للتقدم احملـرز مـن قبـل. فقـد     
قائمـة، وأنـه    ،٢٠٠١اليت أنشأهتا البعثة رمسيا يف نيسـان/أبريل  

 يف حني مل تقبل احلكومتان اخلريطة بعـد بصـورة رمسيـة، فـإن    
احترامهما هلا من حيث األمر الواقـع هـو تطـور يـؤذن بـاخلري.      

 أن. غـري  كما أن غالبية املشردين داخليا قد عادوا إىل ديـارهم 
الـرحالت اجلويـة املباشـرة بـني      ية تنقل البعثـة، مبـا يف ذلـك   حر

كمــا أدت بعــض  ، كانــت ال تــزال غائبــة،وأمســرة أبابــا أديــس
التطـــورات السياســـية يف البلـــدين علـــى حـــد ســـواء إىل إثـــارة 

األمـني العـام    تأكيـد مشاعر القلق بشـأن عمليـة السـالم. ومـع     
ة السـالم،  على أن مـن املمكـن مواصـلة التقـدم احملـرز يف عمليـ      

  بتمديد والية البعثة ملدة ستة أشهر. أوصىفقد 
إىل  اجمللــسويف اجللســة، وجــه الــرئيس (فرنســا) انتبــاه  

وطُرح مشـروع القـرار للتصـويت، واعتمـد     ؛ )٤٢(مشروع قرار
ــاع ــرار    باإلمجـ ــاره القـ ــة باعتبـ )، ٢٠٠١( ١٣٦٩دون مناقشـ

  اجمللس: أن، أمورالذي جاء فيه، ضمن مجلة 
ا إريتريـــيـــة بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف إثيوبيـــا ومتديـــد وال يقـــرر

مبســتوى القــوات ومســتوى املــراقبني العســكريني املــأذون هبمــا مبوجــب  
 ؛٢٠٠٢آذار/ مارس  ١٥)، حىت ٢٠٠٠( ١٣٢٠قراره 

الطــرفني إىل التعــاون مــع بعثــة األمــم املتحــدة يف إثيوبيــا  يــدعو
اقيهمـا، مبـا يف   ا يف تنفيذ واليتها والتقيد الصارم بـنص وروح اتف إريتريو

  ذلك ما يتعلق بالتعاون مع جلنة احلدود وتسهيل عملها؛
الطرفني إىل التعجيـل حبـل املسـائل املعلقـة وفقـا التفـاقي        يدعو

الطرفني إىل استكشاف طائفـة مـن تـدابري الثقـة      كذلك يدعوواجلزائر؛ 
  والسعي إليها، حيثما تكون هلا صلة باملوضوع وبالتعاون مع البعثة؛

رفني على ضمان صرف اجلهـود عـن شـراء األسـلحة     الط حيث
والقيام بأنشطة عسكرية أخرى وتوجيه تلك اجلهود حنو تعمـري وتنميـة   

البلدين علـى مواصـلة وتعزيـز اجلهـود الراميـة إىل       ويشجع ؛اقتصاديهما
  حتسني عالقاهتما بغية توطيد السالم واألمن اإلقليميني؛

ا حيـرزه الطرفـان   مواصلة الرصـد الـدقيق ملـ    يعرب عن اعتزامه
مــن تقــدم يف تنفيــذ أحكــام اتفــاقي اجلزائــر وشــروط القــرار، والنظــر يف 
إمكانيــة إيفــاد بعثــة إىل البلــدين قبــل االتفــاق علــى جتديــد آخــر لواليــة   

__________ 

  )٤٢(  S/2001/862. 

البعثــة بغيــة رصــد التقــدم والتباحــث بشــأن اخلطــوات األخــرى املمكــن  
  اختاذها من أجل املصاحلة.

 ٢٠٠٢/ينــــاير كــــانون الثاين ١٦املقــــرر املــــؤرخ  
 بيان من الرئيس): ٤٤٥٠(اجللسة 

 كــانون الثــاين/ ١٦املعقــودة يف  )٤٣(٤٤٥٠يف اجللســة 
التقريـر املرحلـي    ، أدرج اجمللس يف جدول أعماله٢٠٠٢يناير 

 األمــنياملقـدم مـن    ٢٠٠١ األول/ديســمرب كـانون  ١٣املـؤرخ  
أن كـثريا مـن    إىلظ األمـني العـام، يف تقريـره،    . والحـ )٤٤(العام
داءات الـــيت وجههــا اجمللـــس للطــرفني ظلـــت دون تنفيـــذ.   النــ 

غيـاب الثقـة املتبادلـة بـني الطـرفني يضـع العالقـة         أن إىل وأشار
 األمهيـة قابلة للتفجـر، وهـو مـا جيعـل مـن       بني البلدين يف حالة

القـرار الـذي    إىلبصفة خاصة التغلب على تلك احلالـة بـالنظر   
 وأعـرب احلدود. توشك جلنة احلدود على اختاذه بشأن ترسيم 

لنشوء قدر كـبري مـن التـوتر يف أثنـاء األشـهر القليلـة        أسفهعن 
كل مـن الطـرفني يتـهم اآلخـر      السابقة يف منطقة البعثة، إذ بدأ

ــه العســكرية.    ــز قدرت ــة    أن وأضــافبتعزي ــا البعث الطــرفني اهتم
 “االسترضــــاء ”سياســــة   بإتبــــاع أيضــــا، دون أي أســــاس،  

ا مـرة  إريتريـ فقـد ناشـد    ،وأخـريا االنتـهاكات.   والتغاضـي عـن  
  تتعاون مع البعثة تعاونا تاما. أن أخرى

ويف اجللسة، أدىل الـرئيس (موريشـيوس) ببيـان بالنيابـة     
  :اجمللس، جاء فيه، ضمن مجلة أمور، أن )٤٥(اجمللسعن 

ا إريتريـ التزام مجيع الدول األعضاء بسيادة إثيوبيـا و  يعيد تأكيد
  واستقالهلما وسالمتهما اإلقليمية؛

__________ 

املعقودتني كجلسـتني خاصـتني يف    ٤٤٢١و ٤٤٢٠يف اجللستني   )٤٣(  
ــرين ١٦ ــاين/نوفمرب تشــ ــاء  ٢٠٠١ الثــ ــرى أعضــ ــس، أجــ  اجمللــ

مناقشــات بنــاءة مــع وزيــري خارجيــة إريتريــا وإثيوبيــا، علــى        
 التوايل.

  )٤٤(  S/2001/1194 ١٣٦٩، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠١.( 

  )٤٥(  S/PRST/2002/1.  



النظر يف املسائل املندرجة يف إطار مسؤولية - الفصل الثامن   
  جملس األمن عن صون السلم واألمن الدوليني
 

11--21843 507 
 
 

تأييـده القـوي التفـاق السـالم الشـامل بـني        د كذلك تأكيديعي
ا وحكومــة مجهوريــة إثيوبيــا االحتاديــة الدميقراطيــة إريتريــحكومــة دولــة 

 ؛)٣٢(٢٠٠٠كانون األول/ديسمرب  ١٢املوقَّع يف اجلزائر العاصمة يف 

تأييــده القــوي لبعثــة األمــم املتحــدة يف إثيوبيــا       يكــرر تأكيــد 
  إىل التعاون الكامل معها؛ا ويدعو الطرفني إريتريو

ــداءه إىل  يكــرر ــن ــراد املليشــيات    إريتري ا لإلعــالن عــن عــدد أف
ــاكن        ــوهتم وأم ــة وق ــة املؤقت ــة األمني ــا داخــل املنطق ــابعني هل والشــرطة الت
ــة         ــن احلــدود اجلنوبي ــا م ــراد قريب ــن نشــر أف ــاع ع انتشــارهم وإىل االمتن

  للمنطقة األمنية املؤقتة؛
إلبرام اتفاق مركـز القـوات مـع     اإريترينداءه إىل  يكرر كذلك

  األمني العام؛
دعــم عمليــة التعــيني الفعلــي خلــط احلــدود؛   يعــرب عــن عزمــه

ــه  ــد اعتزامـ ــباط/فرباير    ويؤكـ ــدين يف شـ ــة إىل البلـ ــاد بعثـ ــر يف إيفـ النظـ
٢٠٠٢.  

ــة  ٢٠٠٢آذار/مـــارس  ١٥املقـــرر املـــؤرخ  (اجللسـ
 )٢٠٠٢( ١٣٩٨): القرار ٤٤٩٤

 ،٢٠٠٢ذار/مـارس  آ ٦املعقودة يف  ٤٤٨٥يف اجللسة 
املوفـدة   األمن جملستقرير بعثة  أدرج اجمللس يف جدول أعماله
. )٤٦(٢٠٠٢/فرباير شــــباط ٢٧إىل إثيوبيــــا وإريتريــــا املــــؤرخ 

ــوميت     ــع حكـ ــا مـ ــا، الجتماعاهتـ ــة، يف تقريرهـ وعرضـــت البعثـ
ــها     البلــدين، وكــذلك طائفــة مــن األطــراف األخــرى، مــن بين

يني. كمـا قـدمت عـددا    املنظمات غري احلكوميـة والقـادة الـدين   
ــن التوصــيات بشــأن واليــة     ــم املتحــدة يف إثيوبيــا    م بعثــة األم

وعمليـة ترسـيم احلـدود مبجـرد أن تعلـن جلنـة احلـدود         وإريتريا
قرارها. ودعت البعثة أيضا إىل املزيد من اتصاالت بنـاء الثقـة،   

  على املستويني الرمسي والشعيب على حد سواء، بني البلدين.
إىل إحاطـة مـن رئـيس بعثـة      اجمللسمع ويف اجللسة، است

املوفدة إىل إريتريـا وإثيوبيـا، مث أدىل ببيانـات كـل      األمن جملس

__________ 

  )٤٦(  S/2002/205. 

ــا واليابــان وهولنــدا   )٤٧(اجمللــسأعضــاء  ، وممثلــو إريتريــا وإثيوبي
  .)٤٨()األورويب االحتادوأسبانيا (بالنيابة عن 

املوفــدة إىل إريتريــا  األمــن جملــسوأوضــح رئــيس بعثــة 
يس وزراء إثيوبيا ورئيس إريتريا قد أعلنـا أن مـا   وإثيوبيا أن رئ

ــة   ــة احلــدود اإلريتري ــرره جلن ــا   -تق ــيت أنشــئت وفق ــة، ال اإلثيوبي
ــهما     ــتركة بينـ ــدود املشـ ــيم احلـ ــأن ترسـ ــر، بشـ ــاقي اجلزائـ التفـ
سيكون هنائيا وملزما. كما أثىن على الطرفني الختيارمهـا حـل   

إن البعثـة  خالفاهتما من خالل آلية دولية حلل الرتاعات. وقال 
ــاع عــن اختــاذ إجــراءات مــن جانــب    طالبــت الطــرفني ب  االمتن

؛ وشـددت  واحد من شأهنا زعزعة االستقرار علـى حنـو خطـري   
نقـــل الســـلطة علـــى األراضـــي والســـلطة املدنيـــة،  علـــى أمهيـــة

ــوات  كــذلك و ــل الســكان والق ــنظم ويف إطــار    ،تنق بشــكل م
  .)٤٩(متفق عليه

بنــاء الثقــة ورحــب معظــم املــتكلمني بإســهام البعثــة يف  
بني الطـرفني، وكـذلك بـإعالن البلـدين التزامهمـا بتنفيـذ قـرار        
جلنة احلدود. وأشـارت وفـود عديـدة إىل أمهيـة أمـور عديـدة،       
مـــن بينـــها اإلفـــراج عـــن أســـرى احلـــرب واملعـــتقلني املـــدنيني  
ــع       ــم اجملتم ــة؛ ومواصــلة دع ــاء الثق ــدابري لبن ــيني؛ واختــاذ ت املتبق

أللغام. والحظ بضـعة ممـثلني أن   الدويل، وخاصة جلهود إزالة ا
جيـب أن تتركـز علـى ضـمان تنفيـذ تـدابري        األمن جملسجهود 

  تعيني احلدود وترسيمها.
وأعرب ممثل إريتريا عـن قلقـه إزاء النـداء الـذي وجهـه      

بشــكل مــنظم،  لنقــل اإلدارة وعــودة الســكان    األمــن جملــس
وحتــذيره مــن مغّبــة أي عمــل يتخــذ مــن جانــب وحيــد بــدون   

__________ 

 كانت النرويج ممثلة بوزير خارجيتها.  )٤٧(  

ــن إســتونيا      )٤٨(   ــان كــل م ــدا  وأيســلندا انضــم إىل البي ــا وبولن وبلغاري
ــا وســلوفاكيا وســلوفينيا     ــة التشــيكية وروماني ــا واجلمهوري وتركي

 وقربص والتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا.

  )٤٩(  S/PV.4485 ،٤إىل  ٢ات الصفح. 
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. كمـا شـكا مـن    يا علـى احتـرام التزاماهتـا التعاهديـة    حثّ إثيوب
يـا إعـادة   بسـبب رفـض إثيوب  تعذر إنشاء املنطقة األمنيـة املؤقتـة   

أكثــر مــن  وهــو مــا يعــين أن ،التفــاقترتيــب قواهتــا، منتهكــة ل
ــريمــدين  ٦٠ ٠٠٠ ــ إريت حمصــورين يف معســكرات   واال يزال
  .)٥٠(مؤقتة

ــا   ــا إىل توقيـــع اتفـ ــا إريتريـ ــا ممثـــل إثيوبيـ ــز ودعـ ق مركـ
. كمـا أعـرب   املتحـدة  األممالقوات وكفالة حرية التنقل لبعثة 

قانونيـا،  عن اعتقاده أن قرار جلنة احلدود جيب أن يكون قرارا 
تخــذ بشــفافية تامــة وخيلــو مــن كــل االعتبــارات أو الضــغوط  ُي

  .)٥١(السياسية
ــة  ــودة يف  ٤٤٩٤ويف اجللســـ ــارسآذار ١٥املعقـــ  /مـــ

ــس، أدرج ٢٠٠٢ ــدول أعم اجمللـ ــي  يف جـ ــر املرحلـ ــه التقريـ الـ
ــؤرخ  ــارسآذار ٨امل ــن   ٢٠٠٢ /م ــدم م ــنياملق ــام األم . )٥٢(الع
ــار  ــنيوأشــ ــام األمــ ــره، إىل أن العــ ــدود  ، يف تقريــ ــيني احلــ تعــ

ــة الســالم    ــذ و ،وترســيمها ميــثالن معلمــا هامــا يف عملي أن تنفي
قرار جلنة ترسيم احلدود الـذي سـيكون هنائيـا وملزمـا، سـيظل      

ــة  يتطلـــب مـــن احلكـــومتني وقادهتمـــ  ا التصـــرف بـــروح الدولـ
التشـاور   النطـاق هبـدف  آليـة واسـعة   . وأوصى بإنشاء املسؤولة

بشأن تنفيذ قرار ترسيم احلدود وحل املشاكل اليت تنجم أثنـاء  
والبعثـة،   ،الطرفني وهي اآللية اليت ميكن أن تضم ،تنفيذ القرار
وأوصــى  اجلهــات الضــامنة والوســطاء والشــهود.   فضــال عــن 

ملـدة   بعثة األمم املتحـدة يف إثيوبيـا وإريتريـا    أيضا بتمديد والية
  ستة أشهر.

إىل  اجمللـس ويف اجللسة، وجه الـرئيس (النـرويج) انتبـاه    
وطُرح مشـروع القـرار للتصـويت، واعتمـد      ؛)٥٣(مشروع قرار

__________ 

 .٢٤إىل  ٢٢ات نفسه، الصفح املرجع  )٥٠(  

 .٢٥ و ٢٤تان نفسه، الصفح املرجع  )٥١(  

  )٥٢(  S/2002/245١٣٦٩ ، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠١.( 

  )٥٣(  S/2002/266. 

ــاع ــرار    باإلمجـ ــاره القـ ــة باعتبـ )، ٢٠٠٢( ١٣٩٨دون مناقشـ
 اجمللس: أن، أمورالذي جاء فيه، ضمن مجلة 

ا مبستوى إريتريوالية بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا ومتديد  يقرر
ــراره        ــا مبوجــب ق ــأذون هبم ــراقبني العســكريني امل ــوات ومســتوى امل الق

  ؛٢٠٠٢أيلول/ سبتمرب  ١٥)، حىت ٢٠٠٠( ١٣٢٠
كفالة التنفيذ الفـوري لقـرار جلنـة احلـدود املنتظـر،      يؤكد أمهية 

 ويشـجع رة بـالقرار،  مع احلفـاظ علـى االسـتقرار يف مجيـع املنـاطق املتـأث      
أســاليب ووســائل عمليــة أخــرى إلجــراء  إتبــاعالطــرفني علــى النظــر يف 

املشاورات املتعلقـة بتنفيـذ القـرار، رمبـا مـن خـالل تعزيـز جلنـة التنسـيق          
العسكرية بالصورة الالئقة و/أو اختاذ ترتيبات أخـرى مبسـاندة اجلهـات    

  ؛الضامنة وامليسرة والشهود على توقيع اتفاقي اجلزائر
مــن اتفــاق وقــف  ١٤علــى أنــه مبقتضــى املــادة  يؤكــد كــذلك 

أعمــال القتــال، تظــل الترتيبــات األمنيــة ســارية املفعــول، ومــن مث تبقــى   
ترتيبات الفصل بني القوات، اليت مت التوصل إليها بإنشاء املنطقة األمنيـة  

ــة رئيســية؛ و  ــة، ذات أمهي ــاة مركــز األمــم    حيــثاملؤقت ــا علــى مواف إثيوبي
سـيق األعمـال املتعلقـة باأللغـام بتوضـيح للمعلومـات املقدمـة        املتحدة لتن

 من قبل، وهو ما وعدت به.
(اجللســة  ٢٠٠٢/أغســطس آب ١٤املقــرر املــؤرخ 

 )٢٠٠٢( ١٤٣٠): القرار ٤٦٠٠
/أغســطس آب ١٤املعقــودة يف  )٥٤(٤٦٠٠يف اجللســة 

 العــام األمــنيتقريــر  ، أدرج اجمللــس يف جــدول أعمالــه٢٠٠٢
، يف العــام األمــني. والحــظ )٥٥(٢٠٠٢ يــه/يولمتوز ١٠املـؤرخ  

تقريــره، ضــمن مجلــة أمــور، أن الطــرفني قــد قــبال قــرار تعــيني   
 ‘‘هنائيـا وملزمـا  ’’احلدود الذي أصدرته جلنة احلـدود باعتبـاره   

إىل أنـه  . وشـدد علـى   ٢٠٠٢ /أبريلنيسان ١٣فور إعالنه يف 
ــى       ــيطرة علـ ــل السـ ــدود ونقـ ــيني احلـ ــة تعـ ــتكمل عمليـ أن تسـ

يـة الـيت تعمـل هبـا البعثـة أمـرا       ل الترتيبـات األمن األراضي، سـتظ 
  .عنه غىن  ال

__________ 

املعقودتني كجلسـتني خاصـتني يف    ٤٥٣٠و ٤٥٢٩يف اجللستني   )٥٤(  
مناقشات بنـاءة مـع    اجمللس، أجرى أعضاء ٢٠٠٢ /مايوأيار ١٣

 ممثلي إريتريا وإثيوبيا، على التوايل.

  )٥٥(  S/2002/744 ١٣٩٨، املقدم عمال بالقرار )٢٠٠٢.(  
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) انتبــاه املتحــدة الواليــاتويف اجللســة، وجــه الــرئيس (
مـوجهتني   ٢٠٠٢ /يوليـه متوز ٥إىل رسالتني مـؤرختني   اجمللس

؛ )٥٧(، وإىل مشـروع قـرار  )٥٦(العام األمنيمن  اجمللسإىل رئيس 
دون  اعباإلمجــوطُــرح مشــروع القــرار للتصــويت، واعتمــد     

ــرار   ــاره الق ــه،  ٢٠٠٢( ١٤٣٠مناقشــة باعتب ــذي جــاء في )، ال
 اجمللس: أن، أمورضمن مجلة 

ا بغيـة  إريتريـ تعديل والية بعثة األمـم املتحـدة يف إثيوبيـا و   يقرر 
مساعدة جلنة احلدود يف التنفيـذ السـريع والنظـامي لقـرار تعـيني احلـدود       

ــوري:     ــول ف ــي مبفع ــا يل ــث تشــمل م ــة األلغــ  (أ) وحبي ــاطق إزال ام يف املن
تقـــدمي الـــدعم اإلداري  (ب) الرئيســية دعمـــا لعمليــة ترســـيم احلــدود،   

اخلطـوات التقنيـة   يؤيـد  و واللوجسيت للمكاتب امليدانيـة للجنـة احلـدود؛   
ــى النحــو        ــة عل ــارا واســعا للعملي ــل األراضــي بوصــفها إط ــات نق لعملي

أن يسـتعرض، حســب  ويقـرر  املوصـى بـه مــن األمـني العـام يف تقريــره،     
ورة، اآلثـار املترتبـة علـى ذلـك بالنسـبة إىل بعثـة األمـم املتحـدة يف         الضر

  ا يف هذا اخلصوص؛إريتريإثيوبيا و
إىل الطرفني التعـاون مـع بعثـة األمـم املتحـدة يف إثيوبيـا       يطلب 

ــها؛إريتريــو الطــرفني علــى مواصــلة تعاوهنمــا  يشــجع و ا يف تنفيــذ واليت
ت واخلرائط اليت حتتاج إليها الكامل والسريع مع البعثة يف توفري املعلوما

  البعثة لعملية إزالة األلغام؛
 إىل الطرفني التعاون الكامل والفوري مع جلنة احلـدود؛ يطلب 

علـى أنـه وفقـا للمـادة     ويشـدد   ؛الطـرفني ممارسـة ضـبط الـنفس    يناشد و
من اتفاق وقف األعمال القتالية، جيـب أن تبقـى الترتيبـات األمنيـة      ١٤

  نافذة؛
فني االمتناع عن القيام من جانـب واحـد بنقـل    إىل الطريطلب 

بأن يسـمح الطرفـان لبعثـة األمـم املتحـدة      يطالب و القوات أو السكان؛
ا حبريـة احلركـة التامـة وبـأن يـزيال مبفعـول فـوري أيـة         إريتريـ يف إثيوبيا و

قيــود مفروضــة عليهــا وأيــة عراقيــل تعيــق عمــل البعثــة وموظفيهــا لــدى   
  تصريف واليتها.  
__________ 

  )٥٦(  S/2002/732مـن   ٢٠٠٢ /يونيهحزيران ٢٨مؤرخة  ، حتيل رسالة
مسجل جلنة احلدود بني إريتريا وإثيوبيا، يرفق هبـا القـرار املتعلـق    

الـذي تقـدمت بـه مجهوريـة      التفسري والتصحيح والتشـاور بطلب 
ــة يف   ــة الدميقراطيــــ ــا االحتاديــــ ــايو  ١٣إثيوبيــــ ؛ ٢٠٠٢أيار/مــــ

نـص  ، حتيل رسالة مـن مسـجل اللجنـة، يرفـق هبـا      S/2002/853 و
متوز/يوليـه   ١٨و  ١٧ن أصدرهتما اللجنة إىل الطرفني يومي أمري

٢٠٠٢.  
  )٥٧(  S/2002/924. 

 ١٢إىل  ٢٠٠٢/سـبتمرب  أيلول ٦ ةؤرخامل اتاملقرر
 ١٤٣٤ ات: القــــــــــرار ٢٠٠٣ /ســــــــــبتمربأيلول

 ١٥٠٧)، و٢٠٠٣( ١٤٦٦، و )٢٠٠٢(
 )، وبيان من الرئيس٢٠٠٣(

، بعـــــــد )٥٨(٤٨٢٢و ٤٧١٩و ٤٦٠٦ اتيف اجللســـــــ
باإلمجــاع  اجمللــس، اعتمــد )٥٩(العــام األمــنيالنظــر يف تقــارير  

 ١٥٠٧)، و٢٠٠٣( ١٤٦٦)، و٢٠٠٢( ١٤٣٤القـــــرارات 
ــة   ٢٠٠٣( ــها والي ــدد مبوجب ــيت م ــم املتحــدة يف   )، ال ــة األم بعث

  لفترات إضافية مدة كل منها ستة أشهر. إثيوبيا وإريتريا
يف تقــاريره، ضــمن مجلــة أمــور، أن احلالــة  العــام األمــنيوأفــاد 

كانــت طيبــة بوجــه عــام يف املنطقــة األمنيــة املؤقتــة، وإن كــان  
وجلنــة احلــدود بعثــة اليــتعني علــى الطــرفني أن يقــدما فــورا إىل  

كــل التعــاون الــالزم لالنتــهاء مــن علــى وجــه الســرعة ترســيم   
احلــدود وحتســني العالقــات الثنائيــة بينــهما. ومبوجــب تلــك       

، ضــمن مجلــة أمــور، الطــرفني املعنــيني  اجمللــسالقــرارات، دعــا 
حتريك القوات أو نقـل السـكان حـىت يـتم تعـيني      لالمتناع عن 

ثـة ومـع جلنـة احلـدود؛     احلدود، والتعاون بشكل كامل مع البع
ــب        ــن جان ــدم احملــرز م ــتعراض التق ــرار اس ــه بتك ــن التزام وأعل
الطــرفني يف تنفيــذ التزاماهتمــا مبوجــب اتفــاقي اجلزائــر؛ ومــدد   
واليــة البعثــة. وصــدر بيــان تكميلــي مــن الــرئيس (أســبانيا) يف  

  .)٦٠(٢٠٠٣ /يوليهمتوز ١٧املعقودة يف  ٤٧٨٧اجللسة 

__________ 

، ٢٠٠٣ /مارسآذار ١٤، و٢٠٠٢ /سبتمربأيلول ٦املعقودة يف   )٥٨(  
 ، على التوايل.٢٠٠٣ /سبتمربأيلول ١٢و

  )٥٩(  S/2002/977 و ،S/2003/257 و ،S/2003/858. 

  )٦٠(  S/PRST/2003/10. 


