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  احلالة بني إريتريا وإثيوبيا - ١١
  

) ٢٠٠٤( ١٥٦٠) و ٢٠٠٤( ١٥٣١رات القــــــــــــــــــرا

) الـــــيت اختـــــذها  ٢٠٠٥( ١٦٢٢) و ٢٠٠٥( ١٥٨٦ و

 ٢٠٠٤آذار/مـارس   ١٢جملس األمن يف الفترة املمتدة من 

  ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب   ١٣إىل 

 ٥١٣٩و  ٥٠٣٢و  ٤٩٢٤يف اجللســــــــــــــــــــــــات   
األمـــن باإلمجـــاع ودون مناقشـــة  ، اعتمـــد جملـــس)١(٥٢٥٩ و

قرارات لتمديـد واليـة بعثـة األمـم املتحـدة يف إثيوبيـا وإريتريـا        
ــام    ــارير األمــني الع ــتناداً إىل تق ــني العــام يف   )٢(اس . وأشــار األم

تقاريره، يف مجلة أمور، إىل أن الوضع العـام يف املنطقـة األمنيـة    
لّ عـدم  املؤقتة ومـا حوهلـا، ظـلّ مسـتقرا نسـبيا، غـري أنـه يف ظـ        

إحراز تقدم يف ترسيم احلدود، وعدم التعاون الكامل مع جلنـة  
ــا     ــة األمــم املتحــدة يف إثيوبي ــا وبعث ــا وإريتري احلــدود بــني إثيوبي
وإريتريا، يعترب هذا االستقرار استقرارا هشا؛ وكذلك احلاجـة  

ــذ قــــرار جلنــــة ا   حلــــدود النــــهائي وامللــــزم املــــؤرخ    إىل تنفيــ
__________ 

، ٢٠٠٤أيلول/ســـــبتمرب   ١٤رس و آذار/مـــــا  ١٢عقـــــدت يف    )١(  
. وخــالل هــذه  ٢٠٠٥لول/ســبتمرب أي ١٣آذار/مــارس و  ١٤ و

الفترة، عقد الس أيضا عدد من اجللسات اخلاصة، مـع البلـدان   
املسامهة بقوات يف بعثة األمم املتحـدة يف إثيوبيـا وإريتريـا، عمـالً     

). ٢٠٠١( ١٣٥٣بـاجلزأين ألــف وبـاء مــن املرفـق الثــاين للقــرار    
ــارس  ١٠وعقــدت اجللســات يف   )، ويف ٤٩٢٢( ٢٠٠٤آذار/م

 آذار/ ١١) ويف ٥٠٢٩( ٢٠٠٤يلول/ســــــــــــــــــــــــــبتمرب أ ١٠
 ٢٠٠٥أيلول/ســــــــــبتمرب  ٩)، ويف ٥١٣٨( ٢٠٠٥ مــــــــــارس

ــوبر  ١٩)، ويف ٥٢٥٧( ــرين األول/أكتــ ) ٥٢٨٦، (٢٠٠٥تشــ
 ٢٠٠٦أيار/مـايو   ٨) ويف ٥٣٨٣( ٢٠٠٦آذار/مارس  ١٣ويف 

) ويف ٥٥٣٦( ٢٠٠٦أيلول/ســـــــــــــــبتمرب  ٢٦)، ويف ٥٤٣٣(
 متـــــوز/ ٢٤يف )، و٥٦٢٠( ٢٠٠٧ كـــــانون الثاين/ينـــــاير  ١٦

 ).٥٧٢٢( ٢٠٠٧  يوليه

  )٢(  S/2004/180  وS/2004/708  وS/2005/142  وS/2005/553 
 .Add.1 و

ســني العالقــات الثنائيــة مــن ، وإىل حت٢٠٠٢نيسـان/أبريل   ١٣
خــالل احلــوار؛ وقــد أثــار اســتمرار اجلمــود يف عمليــة الســالم   
ــا      ــدة يف إثيوبيـ ــم املتحـ ــة األمـ ــتقبل بعثـ ــأن مسـ ــاؤالت بشـ تسـ

ا دعـــم احلالـــة الراهنـــة إىل وإريتريـــا الـــيت مل يقصـــد منـــها أبـــد
اية. وأوصى بأن تواصل بعثة األمـم املتحـدة يف إثيوبيـا     ال ما

ــا يف  ــل  وإريتريــــ ــدورها كعامــــ ــام بــــ ــت القيــــ ــك الوقــــ  ذلــــ
  االستقرار.  لتحقيق

ــرارات      ــك الق ــن مبوجــب تل ــس األم ــرر جمل ــة )٣(وق مجل
أمور منها بتمديد والية البعثة لفترات متالحقة مدة كـل منـها   
ستة أشهر؛ ودعا الطرفني املعنـيني إىل التعـاون مـع بعثـة األمـم      

اإلريتريـة،   - املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا وجلنة احلدود اإلثيوبية
ويئة الظـروف الالزمـة للشـروع يف ترسـيم احلـدود؛ وطلـب       
رفع القيود املفروضة على بعثة األمـم املتحـدة؛ وقـرر أن يتـابع     
عــن كثــب التقــدم الــذي حيــرزه الطرفــان يف تنفيــذ التزامامــا   

ذلـك عـن طريـق جلنـة احلـدود،       يف مبوجب اتفاقي اجلزائر، مبـا 
علـى البعثـة؛ ودعـا إريتريـا إىل      وأن يستعرض أي آثار تنعكس

الــدخول يف حــوار وتعــاون مــع املبعــوث اخلــاص لألمــني العــام 
  إىل إثيوبيا وإريتريا.

  
__________ 

 ١٥٨٦) و٢٠٠٤( ١٥٦٠) و٢٠٠٤( ١٥٣١القـــــــــــــــرارات   )٣(  
 ).٢٠٠٥( ١٦٢٢) و ٢٠٠٥(
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ــن        ــس األم ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال بي

 تشـــــــــــــــرين األول/ ٤ملعقـــــــــــــــودة يف ا ٥٢٧٦

  ٢٠٠٥  أكتوبر

 تشــــرين األول/ ٤، املعقــــودة يف ٥٢٧٦يف اجللســــة   

. )٤(س (رومانيا) ببيان باسم الـس ، أدىل الرئي٢٠٠٥أكتوبر 
  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:

أعــرب عــن بــالغ قلقــه إزاء قــرار حكومــة إريتريــا تقييــد مجيــع    
أنواع رحالت الطائرات املروحية التابعـة لبعثـة األمـم املتحـدة يف إثيوبيـا      

ا، اعتبـارا  وإريتريا داخل اال اجلوي اإلريتري وتلك القادمـة إىل إريتريـ  
  ؛٢٠٠٥  أكتوبر تشرين األول/ ٥من 

شــدد علـــى أن قـــرار حكومـــة إريتريـــا املتقـــدم الـــذكر يتنـــاىف    
) إىل ٢٠٠٠( ١٣١٢بشكل خطري مع دعوة الس الطـرفني يف القـرار   

أن يــوفّرا للبعثــة إمكانيــة الوصــول واملســاعدة والــدعم واحلمايــة الالزمــة  
  ألداء مهامها؛

طـرفني يـتحمالن املسـؤولية الرئيسـية عـن      أكّد جمددا أن كال ال  
  تنفيذ اتفاقي اجلزائر العاصمة وقرار جلنة احلدود بني إثيوبيا وإريتريا؛

طلــب إىل الطــرفني التحلــي بأقصــى درجــات ضــبط الــنفس         
  وامتناع كل منهما عن أي ديد باستعمال القوة ضد الطرف اآلخر.

  
) الذي اتخذه جملس األمـن  ٢٠٠٥(١٦٤٠القرار   

 تشـرين الثـاين/   ٢٣املعقـودة يف   ٥٣٠٨جلسته  يف

  ٢٠٠٥نوفمرب 

تشــــــــرين  ٢٣، املعقــــــــودة يف ٥٣٠٨يف اجللســــــــة   
، وجــه الــرئيس (االحتــاد الروســي) انتبــاه ٢٠٠٥الثــاين/نوفمرب 

ــاين/نوفمرب   ١٦الــس إىل رســالة مؤرخــة    ٢٠٠٥تشــرين الث
، أحـال ـا   )٥(موجهة إىل رئيس جملس األمـن مـن ممثـل اليابـان    

__________ 

  )٤(  S/PRST/2005/47. 

  )٥(  S/2005/723. 

ريراً عن الزيارة اليت قام ا سفري اليابان إىل إثيوبيـا وإريتريـا   تق
بصــفته رئــيس الفريــق العامــل املعــين بعمليــات حفــظ الســالم.  
وأشــار رئــيس الفريــق العامــل يف هــذه الرســالة، إىل أن املــأزق  
احلايل ينطوي على خماطر، وقد تـؤدي أيـة حـوادث تنـتج عنـه      

د أن القيـود املفروضـة   إىل مزيد مـن التـدهور يف الوضـع. وأكـ    
على بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا هـي انتـهاك واضـح    
التفاقي اجلزائر، وهلذا فإنه جيب حـثّ إريتريـا علـى رفـع هـذه      
القيود. وقال بوجوب التزام إثيوبيـا بشـكل كامـل بقـرار جلنـة      
احلدود على وجه السـرعة، وأوصـى باختـاذ قـرار جديـد حيـث       

  القرار بالكامل. إثيوبيا على قبول

؛ )٦(كما وجه الرئيس انتبـاه الـس إىل مشـروع قـرار      
ومن مث مت طرحه للتصويت، واعتمـد باإلمجـاع ودون مناقشـة    

)، الــذي قــرر الــس مبوجبــه  ٢٠٠٥( ١٦٤٠بوصــفه القــرار 
  مجلة أمور منها:

ــى حريــة          ــرض قيــود عل ــا يف ف شــجب بشــدة اســتمرار إريتري
 إثيوبيـا وإريتريــا وطالــب حكومــة إريتريــا  حركـة بعثــة األمــم املتحــدة يف 

بـأن تعــدل، دون مزيـد مــن التـأخري أو أي شــروط مسـبقة، عــن قرارهــا     
حبظر رحالت الطـائرات املروحيـة التابعـة للبعثـة، وعـن القيـود اإلضـافية        

  اليت فرضتها على عمليات البعثة؛

أهاب بالطرفني أن يتحليا بأقصـى قـدر مـن ضـبط الـنفس وأن        
  هما عن التهديد باستعمال القوة ضد الطرف اآلخر؛ميتنع كل من

ــب        ــال الطــرفني للمطال ــام أن يرصــد امتث ــب إىل األمــني الع طل
  يوما؛ ٤٠الواردة أعاله ويقدم تقريراً إىل جملس األمن يف غضون 

طالب إثيوبيا بأن تقبـل متامـا ودون مزيـد مـن التـأخري، القـرار         
بـني إثيوبيـا وإريتريـا وأن تتخـذ     النهائي وامللزم الصادر عن جلنـة احلـدود   

فورا خطوات حمددة لتمكني اللجنة، من ترسيم احلدود بالكامـل وعلـى   
  وجه السرعة؛

__________ 

  )٦(  S/2005/732. 
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طلــب إىل كــال الطــرفني أن يعمــال، دون أي شــروط مســبقة،    
  على إذابة اجلمود الراهن من خالل اجلهود الدبلوماسية.

  
 ٥٣١٧بيــان صــادر عــن جملــس األمــن يف جلســته     

  ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب  ٧ املعقودة يف

ــة    ــودة يف ٥٣١٧يف اجللســـــــ ــانون  ٧، املعقـــــــ كـــــــ
، أدىل الـرئيس (اململكـة املتحـدة) ببيـان     ٢٠٠٥األول/ديسمرب 

  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٧(باسم الس

يــدين قــرار حكومــة إريتريــا أن تطلــب مــن بعــض أفــراد بعثــة      
ريـا مغـادرة البلـد يف غضـون عشـرة أيـام،       األمـم املتحـدة يف إثيوبيـا وإريت   

ــدويل        ــابع ال ــاحترام الط ــا ب ــة إريتري ــات حكوم ــق والتزام ــا ال يتف وهــو م
  احملض لعملية حفظ السالم؛

يطلــب بشــكل ال لــبس فيــه مــن إريتريــا أن تلغــي هــذا القــرار     
  فورا بدون شروط.

  
 ٥٣٢٦بيــان صــادر عــن جملــس األمــن يف جلســته     

  ٢٠٠٥ل/ديسمرب كانون األو ١٤املعقودة يف 

كــــــــانون  ١٤، املعقــــــــودة يف ٥٣٢٦يف اجللســــــــة   
، أدىل الـرئيس (اململكـة املتحـدة) ببيـان     ٢٠٠٥األول/ديسمرب 

  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)٨(باسم الس

وافق على أن يقوم مؤقتـا بنقـل األفـراد العسـكريني واملـوظفني        
ثيوبيا وإريتريـا مـن إريتريـا إىل إثيوبيـا،     املدنيني يف بعثة األمم املتحدة يف إ

ســـالمة مـــوظفي البعثـــة  ال لشـــيء ســـوى مـــا تقتضـــيه املصـــلحة، وهـــو
ــن    ــس األمـ ــوي جملـ ــهم، وينـ ــة   وأمنـ ــكري للبعثـ ــود العسـ ــلة الوجـ مواصـ

إريتريــا خــالل الفتــرة الــيت ســيقوم فيهــا باســتعراض خطــط املســتقبل    يف
  بالنسبة للبعثة؛

__________ 

  )٧(  S/PRST/2005/59. 

  )٨(  S/PRST/2005/62. 

إجـــراءات وفرضـــته مـــن  أدان بشـــدة مـــا اختذتـــه إريتريـــا مـــن  
  البعثة؛  تقييدات غري مقبولة على

أعرب عـن نيتـه القيـام علـى الفـور باسـتعراض مجيـع خيـارات           
  ووظائفها؛  عمليات نشر البعثة

أكّد الس احلاجة امللحة إىل إحراز تقـدم يف تنفيـذ قـرار جلنـة       
  وإثيوبيا.  احلدود بني إريتريا

  
 ٥٣٨٠بيــان صــادر عــن جملــس األمــن يف جلســته     

  ٢٠٠٦شباط/فرباير  ٢٤املعقودة يف 

 شــــــــباط/ ٢٤، املعقـــــــودة يف  ٥٣٨٠يف اجللســـــــة    

، وجه رئـيس جملـس األمـن (الواليـات املتحـدة)      ٢٠٠٦ فرباير
ــاه األعضــاء إىل رســالة مؤرخــة     ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ٢٢انتب

، )٩(موجهة إىل رئيس جملس األمن من ممثـل الواليـات املتحـدة   
ــا لشــهود   ــا بيان اتفــاق اجلزائــر يف اجتمــاعهم املعقــود  أحــال

. وأدىل الــرئيس ببيــان باســم ٢٠٠٦شــباط/فرباير  ٢٢بتــاريخ 
  . ويف مجلة ما أورده الس يف البيان أنه:)١٠(الس

دعـــا الطـــرفني إىل التحلـــي بأقصـــى قـــدر مـــن ضـــبط الـــنفس     
  والكف عن أي ديد بالقوة أو استخدامها ضد الطرف اآلخر؛

معا قد اتفقا، مبوجـب اتفـاقي اجلزائـر، علـى     ذكّر بأن الطرفني   
قبــول قــرارات تعــيني احلــدود وترســيمها الــيت اختــذا جلنــة احلــدود بــني   
إريتريــا وإثيوبيــا (اللجنــة) بوصــفها قــرارات ائيــة وملزمــة، ودعــا كــال    
ــد         ــا دون املزي ــذ قرارا ــن أجــل تنفي ــة م ــع اللجن ــاون م ــانبني إىل التع اجل

  التأخري؛  من

على عقد اجتماع مع الطرفني حتضـريا السـتئناف   حثّ اللجنة   
ترســيم احلــدود وحــث الطــرفني بقــوة علــى حضــور اجتمــاع اللجنــة        
والتعاون معها والتقيد بالشـروط الـيت حتـددها، بغيـة إمتـام عمليـة ترسـيم        

  احلدود بنجاح؛
__________ 

  )٩(  S/2006/126. 

  )١٠(  S/PRST/2006/10. 
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ــام مبهامهــا دون       ــة بالقي ــأن يســمحا للبعث طلــب مــن الطــرفني ب
يلزم من إمكانيـة الوصـول واملسـاعدة والـدعم      قيود، وأن يوفّرا للبعثة ما

  واحلماية الالزمة ألداء هذه الواجبات؛

ــة        ــدعم للبعثـ ــدمي الـ ــل تقـ ــاء أن تواصـ ــدول األعضـ ــاب بالـ أهـ
  االستئماين.  والتربعات للصندوق

  
ــرارات    ) ٢٠٠٦( ١٦٧٠) و٢٠٠٦( ١٦٦١القـــــــــ

 ١٧١٠  ) و٢٠٠٦( ١٦٨١ ) و٢٠٠٦( ١٦٧٨  و

) ٢٠٠٧( ١٧٤١  ) و٢٠٠٧( ١٧٦٧ ) و٢٠٠٦(

س األمـــن يف الفتــــرة املمتـــدة مــــن   الـــيت اتخـــذها جملــــ  

  ٢٠٠٧متوز/يوليه  ٣٠إىل  ٢٠٠٦آذار/مارس   ١٤

ــات     ٥٤٥٠و  ٥٤٣٧و  ٥٤١٠و  ٥٣٨٤يف اجللسـ
، اعتمــد الــس باإلمجــاع   )١١(٥٧٢٥و  ٥٦٢٦و  ٥٥٤٠و 

ودون مناقشـة ســبعة قــرارات مــدد مبوجبـها واليــة بعثــة األمــم   
. والحــظ األمــني )١٢(ير األمــني العــاماملتحــدة اســتناداً إىل تقــار

ــي: الوضــع املتــوتر         ــا يل ــها م ــور من ــة أم ــاريره مجل ــام يف تق الع
ــة الــذي يعــزى إىل تــراكم        واملتفجــر يف املنطقــة األمنيــة املؤقت

سـيما اجلمـود يف عمليـة ترسـيم احلـدود،       قضايا مل حتسم، وال
ــة     ورفــض إثيوبيــا قبــول قــرار تعــيني احلــدود الــذي اختذتــه جلن

بني إثيوبيا وإريتريـا، وحشـد القـوات اإلريتريـة داخـل       احلدود
املنطقة األمنية املؤقتة؛ وقد اضـطرت البعثـة للعمـل يف ظـروف     
ــة أن       ــا زال بوســع البعث ــة؛ وم ــة للغاي ــرة طويل ــة لفت غــري مقبول
تساعد بقدر ما، على الرغم من تقلـص جـدوى وجودهـا، يف    

أي تقـدم   احلد من خطر اندالع الصراع؛ إال أنه إذا مل يتحقق
__________ 

ــودة يف    )١١(   ــات املعقــ ــارس و ١٤اجللســ ــان/أبريل  ١٣ آذار/مــ نيســ
 ٢٠٠٦أيلول/ســبتمرب   ٢٩ أيار/مــايو و ٣١أيار/مــايو و  ١٥ و
 .٢٠٠٧متوز/يوليه  ٣٠  الثاين/يناير و  كانون ٣٠ و

  )١٢(  S/2006/140  وS/2006/749  وS/2006/992  وS/2007/33 
 .S/2007/440 و

خــالل األشــهر القادمــة حنــو تنفيــذ توصــية جلنــة احلــدود ميكــن 
للمجلس عندئـذ أن ينظـر يف حتويـل عمليـة األمـم املتحـدة إىل       

  بعثة مراقبة أو اتصال.

مجلـة  )١٣(وقرر جملس األمن من خـالل تلـك القـرارات     
أمور منها متديد والية البعثة؛ وطالب الطـرفني باالمتثــال التـام    

)؛ ووافــق علــى ختفــيض عــدد األفــراد  ٢٠٠٥( ١٦٤٠للقــرار 
العســكريني مــع احلفــاظ علــى احلــد األقصــى ملســتويات القــوة  
املــأذون ــا؛ وطالــب إثيوبيــا بــأن تقبــل قــرار جلنــة احلــدود         

ــة  ــن ترســيم احلــدود      -اإلثيوبي ــة م ــن اللجن ــة وأن متكّ اإلريتري
بالكامل وعلى وجه السـرعة؛ وطالـب إريتريـا بسـحب قواـا      

األمنيـة املؤقتـة وإلغـاء مجيـع القيـود املفروضـة علـى         من املنطقة
ــوفري ســبل الوصــول واملســاعدة      ــا، وبت ــة وعمليا حركــة البعث
والدعم واحلماية هلا؛ وأسف لعدم إحـراز تقـدم بشـأن ترسـيم     

ــر  فني إىل االمتنـــــاع عـــــن أي ديـــــد  احلـــــدود، ودعـــــا الطـــ
 استخدام للقوة، والتعـاون التـام مـع بعثـة األمـم املتحـدة يف       أو

إثيوبيا وإريتريا وجلنة احلـدود، وأعـرب عـن اسـتعداده إلعـادة      
النظر يف التغيريات املدخلة على البعثة يف ضوء ما حيـرز الحقـا   

  من تقدم صوب ترسيم احلدود.
  

 ٥٧٧٨بيــان صــادر عــن جملــس األمــن يف جلســته     

  ٢٠٠٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣املعقودة يف 

 شــرين الثــاين/ ت ١٣، املعقــودة يف ٥٧٧٨يف اجللســة   

، أدرج الس يف جدول أعمالـه تقريـر األمـني    ٢٠٠٧نوفمرب 
تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١العــام بشــأن إثيوبيــا وإريتريــا، املــؤرخ 

ــع   )١٤(٢٠٠٧ ــره إن الوضـــ ــام يف تقريـــ ــني العـــ ــال األمـــ . وقـــ
__________ 

) ٢٠٠٦( ١٦٧٠ ) و٢٠٠٦( ١٦٦١القــــــــــــــــــــــــــــــــرارات   )١٣(  
) ٢٠٠٦( ١٧١٠ ) و٢٠٠٦( ١٦٨١ ) و٢٠٠٦( ١٦٧٨ و
 ).٢٠٠٧(  ١٧٤١ ) و٢٠٠٧(  ١٧٦٧ و

  )١٤(  S/2007/645. 
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العســكري يف املنطقــة األمنيــة املؤقتــة واملنــاطق املتامخــة ظــلّ       
مزيـد مـن األفـراد العسـكريني     متوترا. وقامت إريتريا بإدخـال  

ــدين عمليــات تنــاوب       ــاد يف املنطقــة، وأجــرى كــال البل والعت
وتــــدريب وإعــــادة جتميــــع لقوامــــا يف املنطقــــة احلدوديــــة.  
وواصـلت إريتريـا فــرض مجيـع القيــود الـيت كانــت قـد طبقتــها      
على بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا. وأشـار إىل إخفـاق   

اإلريترية، املعقـود  -جلنة احلدود اإلثيوبية اجتماع الطرفني مع 
أيلول/سبتمرب يف إجيـاد خمـرج مـن الطريـق املسـدود       ٧ و ٦يف 

الذي انتـهت إليـه مسـألة رسـم احلـدود. ويعـد اسـتمرار حالـة         
اجلمود بشأن هذه املسألة واستمرار التعزيز العسـكري، الـذي   
قد أدى بالفعل إىل حوادث إطـالق النـار أبـرزت خطـر املزيـد      
ــا       ــق. ودع ــالغ القل ــثرية لب ــن األســباب امل ــدير، م مــن ســوء التق
الطــرفني إىل ممارســة أقصــى قــدر مــن ضــبط الــنفس وســحب    

  قواما وختفيض األنشطة العسكرية يف املنطقة احلدودية.

ــس      ــان باســم ال ــرئيس (إندونيســيا) ببي . )١٥(وأدىل ال
  أنه:  ويف مجلة ما أورده الس يف البيان

__________ 

  )١٥(  S/PRST/2007/43. 

التـزام كـل مـن إثيوبيـا وإريتريـا بإرسـاء أسـس        أكّد على أمهية   
السالم الـدائم يف املنطقـة، إذ يـدرك مسـؤوليات األمـم املتحـدة مبوجـب        
اتفاقي اجلزائر؛ وشدد على ضرورة قبول كل من إثيوبيـا وإريتريـا، دون   
شروط مسبقة، للقرار النهائي وامللزم املتعلق بتعيني احلـدود الصـادر عـن    

  اإلريترية؛ -  جلنة احلدود اإلثيوبية

ــى أن يتخــذا خطــوات ملموســة مــن أجــل        حــثّ الطــرفني عل
ــورا ودون شــروط مســبقة بتن   ــام ف ــيني احلــدود الصــادر   القي ــرار تع ــذ ق في

يتعلــق باملنطقــة  جلنــة احلــدود، مــع مراعــاة التزامــات الطــرفني فيمــا   عــن
  األمنية املؤقتة؛

ــوية        ــوة وتسـ ــتخدام القـ ــن اسـ ــاع عـ ــرفني إىل االمتنـ ــا الطـ دعـ
  ما بالوسائل السلمية؛خالفا

ــة     ــية املنوطــ ــؤولية الرئيســ ــى املســ ــد علــ ــل   أكــ ــالطرفني حلــ بــ
احلــدود وخالفامــا األخــرى، وأعــرب عــن اســتعداده لتأييــد        مســألة

  التزامات الطرفني؛

أشاد بالعمليات املتواصلة اليت تضـطلع ـا بعثـة األمـم املتحـدة        
أمهيــة أن يــوفّر يف إثيوبيــا وإريتريــا ودعمهــا دعمــا كــامالً، وشــدد علــى  

الطرفان للبعثـة سـبل الوصـول واملسـاعدة والـدعم واحلمايـة الـيت تلزمهـا         
مـن أجــل تنفيــذ واليتـها، ورحــب بــاجلهود املسـتمرة الــيت يبــذهلا األمــني    

  العام من أجل تعيني ممثل خاص يف أقرب وقت ممكن.
    

  بيساو -احلالة يف غينيا  - ١٢
    

ــس       ــرئيس يف جلســة جمل ــان صــادر عــن ال ــن  بي األم

  ٢٠٠٤  يونيه حزيران/ ١٨املعقودة يف  ٤٩٩٢

ــة    ــودة يف ٤٩٩٢يف اجللسـ ــه  ١٨، املعقـ حزيران/يونيـ
، أدرج جملــس األمــن يف جــدول أعمالــه تقريــر األمــني  ٢٠٠٤

. وأشــار )١(بيســاو -العــام عــن التطــورات املســتجدة يف غينيــا 
األمني العام يف تقريره إىل التقدم الكبري احملرز صـوب اسـتعادة   

__________ 

  )١(  S/2004/456 ١٢٣٣، املقدم عمال بالقرار )١٩٩٩.(  

ــا  ا ــتوري يف غينيــ ــام الدســ ــراء   -لنظــ ــوء إجــ ــاو، يف ضــ بيســ
انتخابات تشريعية نزيهة وتأسيس مجعية شعبية وطنية جديـدة  
وتشــكيل حكومــة جديــدة، وكــذلك انتخــاب رئــيس ونائــب  
ــا. وبفضــل حتقــق هــذه اإلجنــازات     رئــيس حمكمــة العــدل العلي
ونقل السلطة من الس االنتقايل الـوطين إىل اجلمعيـة املنتخبـة    

يثاً، اكتملت املرحلة األوىل من الفتـرة االنتقاليـة الـيت كـان     حد
اجليش واحلكومة قد اتفقا عليها يف ميثاق انتقال سياسي وقِّـع  

، يف أعقــــــــاب االنقــــــــالب ٢٠٠٣أيلول/ســــــــبتمرب  ٢٨يف 
العســــكري. ورحــــب باألولويــــات اجلديــــدة الــــيت وضــــعتها 




