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  احلالة بني إريتريا وإثيوبيا -  ١٥    
  اإلجراءات األولية    

  
(اجللسة  ١٩٩٨حزيران/يونيه  ٢٦املقرر املؤرخ   

  )١٩٩٨( ١١٧٧): القرار ٣٨٩٥
ــاجليف    ــودة ٣٨٩٥ ةلسـ ــه  ٢٦يف ، املعقـ حزيران/يونيـ
ــاهم الـــذي  ١٩٩٨ ــا للتفـ ــد وفقـ ــان قـ ــه يف  كـ مت التوصـــل إليـ

الســابقة، أدرج جملــس األمــن يف جــدول     اجمللــس مشــاورات
ــون     ــد املعنـ ــراض البنـ ــه دون اعتـ ــا   ”أعمالـ ــني إريتريـ ــة بـ احلالـ

. وبعــــد إقـــرار جــــدول األعمـــال، دعــــا الــــرئيس   “وإثيوبيـــا 
ل)، مبوافقـة اجمللـس، ممثلـي إثيوبيـا وإريتريـا، بنـاء علـى        (الربتغا

 قاحلــدون أن يكــون لــه بــملشــاركة يف املناقشــة، إىل اطلبــهما، 
  التصويت.   ف

ــاه اجمللــس إىل   وجــهويف اجللســة نفســها،     ــرئيس انتب ال
ــرار  ــد مشـــروع قـ ــان قـ ــد يف كـ ــاءأعـ ــاورات اجمللـــس  أثنـ مشـ

إىل الوثــائق   . ووجــه الــرئيس أيضــا انتبــاه اجمللــس    )١(الســابقة
 يبـــديان فيهمـــاالتاليـــة: رســـالتان مـــن ممثلـــي إريتريـــا وإثيوبيـــا 

ــة  ــذه احلالـ ــا يف هـ ــالتان مـــن ممثلـــي  )٢(وجهـــات نظرمهـ ؛ ورسـ
القــرارات والبيانــات الصــادرة هبمــا زمبــابوي وكينيــا، حيــيالن 

ــة يف      ــالة مؤرخــ ــة؛ ورســ ــدة األفريقيــ ــة الوحــ ــن منظمــ  ٩عــ
حـــدة لربيطانيـــا مـــن ممثـــل اململكـــة املت ١٩٩٨حزيران/يونيـــه 

، حييـل هبـا بيـان االحتـاد األورويب     )٣(يرلندا الشـمالية أالعظمى و
__________ 

  )١(  S/1998/572.  
، S/1998/459، S/1998/478 ،S/1998/482مـــــــــــن إريتريـــــــــــا:   )٢(  

S/1998/483 ،S/1998/492 ،S/1998/499 ،S/1998/505 ،
S/1998/508 ،S/1998/536 ،S/1998/541 ،S/1998/556 مـــــــــن .

ــا:  ، S/1998/459 ،S/1998/478 ،S/1998/482إثيوبيـــــــــــــــــــــــــــ
S/1998/467 ،S/1998/471 ،S/1998/490 ،S/1998/493 ،
S/1998/521 ،S/1998/551 ،S/1998/552، S/1998/565.  

  )٣(  S/1998/495.  

ــرتاع احلــدودي   ــويببشــأن ال رســالة مؤرخــة  وريتري؛ /اإلاإلثي
مــــن ممثلــــي روانــــدا والواليــــات  ١٩٩٨حزيران/يونيــــه  ١٠

ــة     ــذ العامـ ــة التنفيـ ــا نـــص خطـ ــيالن هبـ ــة حيـ ــدة األمريكيـ املتحـ
ــق التيســري    ــدا املشــترك والتوصــيات لفري ــني روان ــات  ب والوالي

ــدة ــو   )٤(املتحــ ــا فاســ ــن ممثــــل بوركينــ ــالة مــ ــة؛ ورســ  مؤرخــ
 ا صــادراصــحفي ا، حييــل هبــا بيانــ)٥(١٩٩٨حزيران/يونيــه  ٢٢

لزيــارة  األفريقيــةعــن البعثــة الــيت تضــطلع هبــا منظمــة الوحــدة   
إثيوبيــــا وإريتريــــا للمســــاعدة يف التوصــــل إىل حــــل ســــلمي  

  للصراع.
ع القـرار للتصـويت،   ويف اجللسة نفسها طـرح مشـرو    

ــرار    ). ويف١٩٩٨( ١١٧٧واعتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  يلي نصه:  ما
  

  ،إن جملس األمن  
إزاء الــرتاع بــني إثيوبيــا وإريتريــا،  إذ يعــرب عــن بــالغ القلــق  

يترتــب عليــه مــن آثــار سياســية وإنســانية وأمنيــة بالنســبة للمنطقــة،  ومــا
  وتأثريه على السكان املدنيني هناك،

التزام مجيع الدول األعضاء بسيادة إثيوبيا وإريتريـا   وإذ يؤكد  
  وسالمتهما اإلقليمية،

مبدأ حل املنازعـات بالوسـائل السـلمية، وإذ     وإذ يؤكد أيضا  
ــول كوســيلة       ــر غــري مقب ــوة العســكرية أم ــى أن اســتخدام الق يشــدد عل

  أو تغيري الظروف على أرض الواقع،ملعاجلة الرتاعات اإلقليمية 
البيانات الرمسية اليت أصـدرهتا حكومـة إثيوبيـا    أن  وإذ يالحظ  

وحكومـــة إريتريـــا وتعهـــدتا فيهـــا بوقـــف اســـتخدام اهلجمـــات اجلويـــة 
ــد ســاعد    ــرتاع ق ــد باســتخدامها يف ال ــى مواصــلة اجلهــود   توالتهدي عل

ــذي        ــر ال ــت اخلط ــرتاع، وقلل ــلمية لل ــة إىل التوصــل إىل تســوية س الرامي
ــل االقت    ــدنيون واهلياكـ ــكان املـ ــه السـ ــرض لـ ــة،  يتعـ ــادية واالجتماعيـ صـ

__________ 

  )٤(  S/1998/496.  
  )٥(  S/1998/555.  
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وأتاحـــت اســـتئناف النشـــاط االقتصـــادي املعتـــاد، مبـــا يف ذلـــك النقـــل  
  التجاري،  
  الروابط التقليدية القوية بني إثيوبيا وإريتريا،   وإذ يالحظ  
بالبيانات الرمسية اليت أعلنت فيها حكومـة إثيوبيـا    وإذ يرحب  

يط ورســم وحكومــة إريتريــا تشــاطرمها اهلــدف النــهائي املتمثــل يف ختطــ 
حدودمها املشتركة علـى أسـاس ترتيـب يـتم االتفـاق عليـه وااللتـزام بـه         
بصورة متبادلة، مع مراعاة ميثاق منظمة الوحـدة األفريقيـة واملعاهـدات    
اليت أبرمت أثناء حقبة االستعمار، والقانون الـدويل السـاري علـى هـذه     

  املعاهدات،
ــا    ــس وزراء م    وإذ حيــيط علم ــذه جمل ــذي اخت ــالقرار ال ــة ب نظم

  ،١٩٩٨حزيران/يونيه  ٥الوحدة األفريقية يف دورة استثنائية يف 
بـــاجلهود الـــيت تبـــذهلا منظمـــة الوحـــدة األفريقيـــة   وإذ يشـــيد  

ــاون مــع تلــك املنظمــة، مــن أجــل التوصــل إىل       وآخــرون غريهــا، بالتع
  تسوية سلمية للرتاع،  

اســتخدام القــوة ويطالــب بــأن يبــادر الطرفــان  يــدين  - ١  
 إيقاف األعمال العدائية والكـف عـن مواصـلة اسـتخدام     على الفور إىل

  القوة؛
بــــالتزام الطــــرفني بــــالوقف االختيــــاري     يرحــــب  - ٢  

  الستخدام اهلجمات اجلوية والتهديد هبا؛
ــع الوســائل مــن     حيــث  - ٣   ــى اســتخدام مجي الطــرفني عل

  أجل التوصل إىل تسوية سلمية للرتاع؛
ختـذه مـؤمتر   عن تأييده القوي للمقـرر الـذي ا   يعرب  - ٤  

حزيران/يونيـه   ١٠رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة األفريقية يف 
، وكذلك باملهمة اليت يضطلع هبـا رؤسـاء الـدول واجلهـود الـيت      ١٩٩٨

يبــذلوهنا، وحيــث منظمــة الوحــدة األفريقيــة علــى متابعــة ذلــك بأســرع    
  ميكن؛ ما

بــالطرفني أن يتعاونــا تعاونــا تامــا مــع منظمــة  يهيــب  - ٥  
  األفريقية؛ الوحدة

بالطرفني أن يتالفيـا اختـاذ أي خطـوات     أيضا يهيب  - ٦  
من شأهنا زيادة حدة التوتر، مثل األفعال أو البيانـات االسـتفزازية، وأن   
يتخذا خطوات لبناء الثقة بينهما، مبا يف ذلك عن طريق ضمان حقـوق  

  رعايا كل منهما وسالمتهم؛
ه احلميــدة إىل األمــني العــام أن يتــيح مســاعي  يطلــب  - ٧  

دعمـــا إلجيـــاد تســـوية ســـلمية للـــرتاع ويبـــدي اســـتعداده للنظـــر يف أي 
  توصيات إضافية لبلوغ هذه الغاية؛

إىل األمني العام أن يقـدم الـدعم الـتقين     يطلب أيضا  - ٨  
ــا      للطــرفني ملســاعدهتما يف ختطــيط ورســم احلــدود املشــتركة بــني إثيوبي

ــا يف ــرض    وإريتري ــذا الغ ــة املطــاف. وينشــئ هل ــتئمانيا،   هناي صــندوقا اس
  وحيث مجيع الدول األعضاء على املسامهة فيه؛

  إبقاء املسألة قيد نظره. يقرر  - ٩  
  

 ١٩٩٩كــــانون الثاين/ينــــاير  ٢٩املقــــرر املــــؤرخ   
  )١٩٩٩( ١٢٢٦: القرار )٣٩٧٣(اجللسة 

كــــــــانون  ٢٩يف  املعقــــــــودة ،٣٩٧٣يف اجللســــــــة   
توصــل الكــان قــد مت  وفقــا للتفــاهم الــذي ١٩٩٩الثاين/ينــاير 

الــرئيس (الربازيــل)،  دعــاالســابقة،  اجمللــس إليــه يف مشــاورات
ملشـاركة يف  إىل اعلـى طلبـه،    مبوافقة اجمللس، ممثل إثيوبيا، بنـاء 

  املناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.
ــاه اجمللــس إىل   وجــهويف اجللســة نفســها،     ــرئيس انتب ال

ــرار  ــدمشـــروع قـ ــان قـ ــد كـ ــاءيف  أعـ ــاورات اجمللـــس  أثنـ مشـ
ــابقةال ــذا  ،)٦(سـ ــإىل وكـ ــان  الوثـ ــالتان مؤرختـ ــة: رسـ ائق التاليـ

، على التوايل، مـن ممثـل   ١٩٩٩كانون الثاين/يناير  ١٥و  ١٢
؛ ورســـالة “بعـــزم إثيوبيـــا شـــن حـــرب”يتعلقـــان  ،)٧(إريتريـــا

مــن ممثــل إريتريــا إىل  ١٩٩٩كــانون الثاين/ينــاير  ١١مؤرخــة 
ت اإلريتـريني  حييل هبا بيانا صحفيا بشأن وفيـا  ،)٨(األمني العام

 ١٣يف معسكرات االحتجاز يف إثيوبيـا؛ ورسـالتان مؤرختـان    
، علــى التـــوايل، مــن ممثـــل   ١٩٩٩كــانون الثاين/ينـــاير   ٢٥و 

حييل هبما بيانني صـحفيني يتعلقـان بـاحتالل إريتريـا      ،)٩(إثيوبيا
كـانون   ١٨غري الشرعي لألراضي اإلثيوبيـة؛ ورسـالة مؤرخـة    

حييـل هبـا البيـان املـؤرخ      ،)١٠(انيامن ممثل أمل ١٩٩٩الثاين/يناير 
الصـادر عـن االحتــاد األورويب    ١٩٩٩كـانون الثاين/ينـاير    ١٦

  .بشأن الرتاع بني إثيوبيا وإريتريا
__________ 

  )٦(  S/1999/90.  
  )٧(  S/1999/32  وS/1999/43.  
  )٨(  S/1999/34.  
  )٩(  S/1999/36  وS/1999/70.  
  )١٠(  S/1999/63.  
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ويف اجللسة نفسها طـرح مشـروع القـرار للتصـويت،       
ــرار    ويف ؛)١٩٩٩( ١٢٢٦واعتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ

  نصه:  يلي  ما
  إن جملس األمن،  
 حزيـران/  ٢٦) املؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٧اره قر إذ يعيد تأكيد  

  ،١٩٩٨يونيه 
إزاء خطر اندالع نزاع مسلح بني  القلقوإذ يعرب عن بالغ   

إثيوبيا وإريتريا وتصـعيد تـراكم األسـلحة علـى طـول احلـدود املشـتركة        
  بني البلدين،

أن انــدالع نــزاع مســلح بــني إثيوبيــا وإريتريــا       وإذ يالحــظ  
  بلدين وعلى املنطقة بأسرها،سيكون له أثر مدمر على شعيب ال

بأن جهود اإلصالح والتعمري اليت بذلتـها كـل مـن     وإذ يسلم  
بثـت األمــل   الثمـاين املاضـية   حكـوميت إثيوبيـا وإريتريـا خـالل الســنوات    

لــدى بــاقي دول القــارة، وأن مــن شــأن الــرتاع املســلح أن يعــرض كــل  
  ذلك للخطر،

يئـات اإلقليميـة   بـذهلا البلـدان واهل  تعلـى اجلهـود الـيت     وإذ يثين  
املعنية، والرامية إىل تيسري إجياد حل سـلمي للـرتاع القـائم علـى احلـدود      

  بني إثيوبيا وإريتريا،
جلهود الوساطة اليت تبـذهلا   يعرب عن تأييده القوي  - ١  

منظمة الوحدة األفريقية وكذلك لالتفاق اإلطـاري بصـيغته الـيت أقرهـا     
قمة اجلهـاز املركـزي آلليـة    مؤمتر  ١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ١٧يف 

ــة ملنــع   وإدارهتــا وحلــها، ويؤكــد أن   الرتاعــاتمنظمــة الوحــدة األفريقي
  أفضل أمل يف حتقيق السالم بني الطرفني؛ يتيحاالتفاق اإلطاري 

قـــرار األمـــني العـــام إرســـال مبعوثـــه اخلـــاص يؤيـــد   - ٢  
  ألفريقيا إىل املنطقة لدعم جهود منظمة الوحدة األفريقية؛

أن قبـــول االتفـــاق اإلطـــاري أمـــر ذو أمهيـــة  ديؤكـــ  - ٣  
عظمى، ويـدعو إىل التعـاون مـع منظمـة الوحـدة األفريقيـة وإىل التنفيـذ        

  تأخري لالتفاق اإلطاري؛ دونالكامل 
  اإلطاري؛ قبقبول إثيوبيا لالتفا يرحب  - ٤  
باشتراك إريتريا يف العمليـة الـيت تضـطلع هبـا      يرحب  - ٥  

ــة، ويال  ــدة األفريقيـ ــة الوحـ ــة   منظمـ ــدة األفريقيـ ــة الوحـ ــظ أن منظمـ حـ
اســتجابت لطلــب إريتريــا تقــدمي إيضــاحات بشــأن االتفــاق اإلطــاري،   
وهــو يف هــذا الصــدد حيــث إريتريــا بقــوة علــى قبــول االتفــاق اإلطــاري  
كأساس لتسوية سلمية للرتاع القائم علـى احلـدود بـني إثيوبيـا وإريتريـا      

  دون تأخري؛

ل ختفيـف حـدة   بكال الطرفني العمـل مـن أجـ    يهيب  - ٦  
التوتر بانتهاج سياسات تؤدي إىل اسـتعادة الثقـة بـني حكـوميت وشـعيب      

وإريتريا، مبا يف ذلك اختاذ تدابري عاجلة لتحسني احلالة اإلنسانية  إثيوبيا
  واحترام حقوق اإلنسان؛

إثيوبيـا وإريتريـا بقـوة علـى مواصـلة التزامهمـا        حيث  - ٧  
ى احلدود، ويهيب هبما بشـدة  بالتوصل إىل حل سلمي للرتاع القائم عل

ممارســة ضــبط الــنفس إىل أقصــى حــد واالمتنــاع عــن القيــام بــأي عمــل 
  عسكري؛
بالعمل املتواصل الذي يقوم به األمـني العـام    يرحب  - ٨  

  لدعم عملية السالم اليت تضطلع هبا منظمة الوحدة األفريقية؛
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي.يقرر   - ٩  

  
(اجللســة  ١٩٩٩شــباط/فرباير  ١٠خ املقــرر املــؤر  

  )١٩٩٩( ١٢٢٧: القرار )٣٩٧٥
ــة    ــودة ،٣٩٧٥يف اجللســ ــباط/فرباير  ١٠يف  املعقــ شــ
ــاهم الـــذي  ١٩٩٩ ــا للتفـ ــد مت وفقـ ــان قـ ــه يف ال كـ توصـــل إليـ

الـــرئيس (كنـــدا)، مبوافقـــة  دعـــاالســـابقة،  اجمللـــس مشـــاورات
اركة ملشـ إىل ااجمللس، ممثلي إريتريا وإثيوبيا، بناء على طلبهما، 

  التصويت. يف قاحلدون أن يكون هلما بيف املناقشة، 
ــاه اجمللــس إىل   وجــهويف اجللســة نفســها،     ــرئيس انتب ال

ــرار  ــد مشـــروع قـ ــان قـ ــد يف كـ ــاءأعـ ــاورات اجمللـــس  أثنـ مشـ
وكــــذا إىل الوثــــائق التاليــــة: رســــائل مؤرخــــة   ،)١١(الســــابقة

، علـى  ١٩٩٩شـباط/فرباير   ٨و  ٥كـانون الثاين/ينـاير و    ٢٩
بالعــدوان  يبلــغ فيهــا اجمللــس   ،)١٢(، مــن ممثــل إريتريــا  التــوايل

 ٥و  ٤و  ٢رسائل مؤرخـة  وأن يدينه؛ اإلثيويب، ويطلب إليه 
 ،)١٣(من ممثل إثيوبيـا  ، على التوايل،١٩٩٩فرباير  شباط/ ٩و 

 إىل يبلغ فيها اجمللس بالعدوان اإلريتري ويدعو اجملتمـع الـدويل  
الوحـدة   اح منظمـة اقتـر  على اريتريا لكي تقبلممارسة الضغط 

مــن ممثــل  ١٩٩٩شــباط/فرباير  ٨؛ ورســالة مؤرخــة األفريقيــة
__________ 

  )١١(  S/1999/133.  
  )١٢(  S/1999/97  وS/1999/117  وS/1999/128.  
  )١٣(  S/1999/104  وS/1999/115 و S/1999/119 و S/1999/131.  
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حييـل هبـا بيانـا صـادرا عـن منظمـة الوحـدة         ،)١٤(بوركينا فاسو
  .وإثيوبيااألفريقية بشأن الرتاع بني إريتريا 

إنــه قــد مــرت   إثيوبيــاويف اجللســة نفســها، قــال ممثــل    
ضــد   تســعة أشــهر منــذ أن ارتكبــت إريتريــا عمــال عــدوانيا       

نـه لـئن كانـت إثيوبيـا     أكـد أ إثيوبيا، واحتلت إثيوبيـا بـالقوة. و  
تــدرك حقهــا كبلــد ذي ســيادة يف الــدفاع عــن نفســها، فقــد    

إىل حل دبلوماسـي لألزمـة.   بدال عن ذلك اختارت أن تسعى 
اجمللس على علم بقبول إثيوبيا اتفـاق منظمـة الوحـدة     وقال إن

ــة اإلطــاري، الــذي أعــرب اجمللــس، يف   ــراره  األفريقي  ١٢٢٦ق
، عـن تأييـده   ١٩٩٩كانون الثاين/ينـاير   ٢٩) املؤرخ ١٩٩٩(

تكتـف بتخريـب ورفـض     إريتريـا مل  إنأيضا  وقالالكامل له. 
مجيــع مقترحــات الســالم، بــل نفــذت أيضــا أعمــاال عســكرية   
استفزازية بغية إجياد جـو أزمـة عامـة، ولتحويـل أنظـار اجملتمـع       

ــة، وهــي انســح    ــدويل عــن القضــية اجلوهري ــن  ال ــا م اب إريتري
انتباه اجمللـس إىل رسـالتيه املـؤرختني     ووجهاألراضي اإلثيوبية. 

وأبلـغ اجمللـس بـأن النظـر يف      ،)١٥(١٩٩٩شباط/فرباير  ٥و  ٤
يتـرك أمـام    العسكرية اإلريترية ضـد إثيوبيـا ال  هذه اإلجراءات 

خيارا سـوى ممارسـة حقهـا املشـروع يف الـدفاع       ة بلدهحكوم
مـن ميثـاق األمـم     ٥١ذلك املـادة   عن النفس، كما تنص على

ــرار،    ا ــى مشــروع الق ــق عل ــأن اجمللــس   فملتحــدة. وعل رحــب ب
، الـذي حيـث فيـه إريتريـا بقـوة      ١٢٢٦جمـددا قـراره    يؤكد فيه

شـدد  يعلى قبول اتفاق منظمـة الوحـدة األفريقيـة اإلطـاري، و    
على أن االتفاق اإلطـاري يظـل حـال أساسـيا وسـليما لتسـوية       

ــه أعــرب   ــد أن ــرتاع. بي ــد   ال ــد عــن حتفظــات وف ــأقوى ”ه، بل ب
 يتمـن مشــروع القــرار، الــ  ٧ق بــالفقرة يتعلــ ، فيمــا“العبـارات 

أن  وأكـد دعو إىل وقف مبيعات األسـلحة إىل كـال البلـدين.    ت
وضـحية  إثيوبيا ضحية للعدوان اإلريتري، وأن معاملة املعتدي 

__________ 

  )١٤(  S/1999/126.  
  )١٥(  S/1999/115  وS/1999/119.  

ــدم املســاواة    ــى ق ــادئ األساســية   تالعــدوان عل تعــارض مــع املب
وأشار إىل الكيفية اليت عاملت هبا عصبة األمم  وحس العدالة.

ــا ــام  إثيوبي ــى      ١٩٣٦يف ع ــرا عل ــة حظ ــدما فرضــت املنظم عن
يطاليـا  إ أن، مـع علمهـا   وإثيوبيـا يطاليـا  إعلى كل من  األسلحة

 إثيوبيــاكانــت مكتفيــة ذاتيــا مــن األســلحة، يف حــني مل تكــن   
إثيوبيـا، وهـي بلـد غـري سـاحلي       مـا دامـت  كذلك. وأكد أنـه  

لـــديها  ته أي عالقـــات مـــع الـــدول املارقـــة، ليســـلـــ تليســـ
إريتريـا بلـد لديـه شـريط سـاحلي       أنإمدادات أسلحة يف حني 
التزامها بالقـانون الـدويل مشـكوك    ”طويل وعالقات مع دول 

مــن مشــروع القــرار موجهــة ضــد  ٧، فــإن الفقــرة “فيــه جــدا
 إثيوبيـا اسـتعداد   اإلعـراب عـن   واختـتم كلمتـه بتكـرار    إثيوبيا.
ــاون ــة مــن أجــل إجيــاد حــل ســلمي       للتع ــع األطــراف العامل م

للرتاع، رغم كوهنا ضحية للعدوان، مـع التأكيـد علـى عزمهـا     
  على الدفاع عن سيادهتا.  

انشغال اجمللس بالصـراع،   رقدأنه يممثل إريتريا  وذكر  
ــة،     ــة اإلثيوبيـ ــه احلكومـ ــلته لـ ــذي أوصـ ــري الـ ــتوى اخلطـ وباملسـ

 نوقـال إ نظره الفعلي.  املسألة قيدإبقاء رحب بقرار اجمللس يو
ــرار     ــى الق ــا عل ــا رده ــدمت خطي ــا ق )، ١٩٩٩( ١٢٢٦إريتري

أن إثيوبيــا قــد خرقــت اهلدنــة القائمــة بفعــل  بــاجمللــس  توأبلغــ
 .)١٦(، وبــدأت ثانيــة هجومــا شــامال ضــد إريتريــا الواقــعاألمــر 

وأكــد أن اجمللــس يعلــم جيــدا أن إريتريــا قــد دعــت دائمــا إىل   
القوة واسـتخدامها، وإىل التـزام   التخلي عن التهديد باستخدام 

ثابت حبـل سـلمي وقـانوين للـرتاع، وإىل وقـف ملـزم إلطـالق        
تســىن هتيئــة منــاخ  تالنــار أو إىل وقــف األعمــال العدائيــة حــىت  

ــة الســال   ــدويل،   مــؤات لنجــاح عملي ــد شــارك اجملتمــع ال م. وق
النــداءات. وعلــى الــرغم مــن   كترديــد تلــفيــه اجمللــس، يف  مبــا

واسـتعداداهتا   حلرببـا وهتديـداهتا   إثيوبيـا تها النداءات اليت رفض
، ظلت إريتريا تشارك حبسـن نيـة يف مجيـع مسـاعي السـالم      هلا

__________ 

  )١٦(  S/1999/97.  
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ــا     ــأن إريتريـ ــة. وأبلـــغ اجمللـــس بـ ــراف املهتمـ ــذهلا األطـ الـــيت تبـ
 الـيت هجـوم إثيوبيـا الشـامل    مـن  اضطرت للـدفاع عـن نفسـها    

ى ، ولـيس ردا علـ  اإلثيـويب اتساقا مع إعالن دائم للربملان  تشنه
أيـــة إجـــراءات إريتريـــة. وقـــد أدى هـــذا اهلجـــوم إىل تصـــعيد  
الصراع من اشتباك حدودي قابل لالحتواء إىل حرب شـاملة.  

أن قيام إثيوبيا ببدء هذا اهلجوم وانتـهاكها للوقـف   على وأكد 
ــه الواليــات     ــة الــذي توســطت في ــاري للــهجمات اجلوي االختي

. وذكـر أنـه   املتحدة أمر أكده العديـد مـن املـراقبني يف اخلـارج    
جملـس األمـن النظـام اإلثيـويب علـى      عدم إدانـة   “من املؤسف”

جلوئه غري املسؤول إىل القـوة حلـل نـزاع حـدودي. والسـماح      
باالســتمرار يف شــن حــرب مــع اإلفــالت مــن   إثيوبيــاحلكومــة 

العقاب يف انتهاك لسيادة بلد آخر لن يكـون مـن شـأنه سـوى     
عواقـب  مـن   ما يصـاحب ذلـك  مع  ،تشجيعها على االستمرار

مســـؤولية إثيوبيـــا اإلعـــراب عـــن وخيمـــة. ويف اخلتـــام، كـــرر 
ــى التصــرف       ــة عــن التصــعيد، وحــث جملــس األمــن عل الكامل

  .)١٧(بشكل مناسب
طرح مشروع القـرار للتصـويت،    ،ويف اجللسة نفسها  

ــرار    ). ويف١٩٩٩( ١٢٢٧واعتمــــد باإلمجــــاع بوصــــفه القــ
  نصه:  يلي  ما

  إن جملس األمن،  
) املــــــــؤرخ ١٩٩٨( ١١٧٧راريــــــــه ق إذ يعيــــــــد تأكيــــــــد  

كـــانون   ٢٩) املـــؤرخ  ١٩٩٩( ١٢٢٦و  ١٩٩٨حزيران/يونيـــه  ٢٦
  ،١٩٩٩الثاين/يناير 
ــالغ     ــه الب ــني    وإذ يعــرب عــن قلق ــى احلــدود ب ــرتاع عل إزاء ال

  إثيوبيا وإريتريا واستئناف أعمال القتال بني الطرفني،
إىل التزام إثيوبيا وإريتريا بفرض وقف مؤقـت علـى    وإذ يشري  

  وجيه الضربات اجلوية والتهديد بتوجيهها.ت
أن احلالة بني إثيوبيا وإريتريا تشكل هتديدا للسـالم   وإذ يؤكد  
  واألمن،

  جلوء إثيوبيا وإريتريا إىل استعمال القوة؛ يدين  - ١  
__________ 

  )١٧(  S/PV.3975 ،٥و  ٤فحتان الص.  

ــال، وال ســيما     يطالــب  - ٢   ــوري ألعمــال القت بوقــف ف
  توجيه الضربات اجلوية؛

بيـا وإريتريـا اجلهـود    نف إثيوأبـأن تسـت   يطالب أيضا  - ٣  
  الدبلوماسية للتوصل إىل فض الرتاع سلميا؛

علــى أن االتفــاق اإلطــاري الــذي أقرتــه قمــة يؤكــد   - ٤  
وإدارهتـا   الرتاعـات اجلهاز املركزي آلليـة منظمـة الوحـدة األفريقيـة منـع      

، ال يزال يشكل أساسـا  ١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ١٧وحلها، يوم 
  سلميا؛عمليا وسلميا لفض الرتاع 

للجهـود الـيت تبـذهلا منظمـة      التـام  عن تأييده يعرب  - ٥  
الوحدة األفريقية، واألمـني العـام ومبعوثـه اخلـاص إىل أفريقيـا، والـدول       

  األعضاء املعنية، للتوصل إىل فض أعمال القتال احلالية سلميا؛
ــكان    يهيـــب  - ٦   ــة ســـالمة السـ ــا كفالـ ــا وإريتريـ بإثيوبيـ

  سان والقانون اإلنساين الدويل؛املدنيني واحترام حقوق اإلن
مجيع الدول على الوقـف الفـوري جلميـع     بقوةحيث   - ٧  

  مبيعات األسلحة والذخائر إىل إثيوبيا وإريتريا؛
  أن يبقي املسألة قيد نظره الفعلي. يقرر  - ٨  

  
اجللســة ( ١٩٩٨شــباط/فرباير  ٢٧رر املــؤرخ املقــ  

  الرئيس من ): بيان٣٩٨٥
ــة    ــو ،٣٩٨٥يف اجللســ ــباط/فرباير  ٢٧دة يف املعقــ شــ
ــاهم الـــذي   ١٩٩٩ ــا للتفـ ــد مت الوفقـ ــان قـ ــه يف كـ توصـــل إليـ

السابقة، وجه الرئيس (كنـدا) انتبـاه اجمللـس     اجمللس مشاورات
 ١٩٩٩شـــباط/فرباير  ٢٧إىل رســـالتني متطـــابقتني مـــؤرختني 

رئــيس جملــس األمــن، علــى  إىل إىل األمــني العــام، ومــوجهتني 
 تشـريان إىل حتفـظ إريتريـا علـى     ،)١٨(التوايل، مـن ممثـل إريتريـا   

 وتــدعوان، األفريقيــةجوانــب معينــة إلطــار منظمــة الوحــدة     
اإلقليميــة وعــدواهنا، وضــمان  إثيوبيــااجمللــس إىل إدانــة مطــامح 

تنفيــذ قــرارات جملــس األمــن، وضــمان إيفــاد مــراقبني لتقصــي  
  احلقائق على أرض الواقع وتيسري عملية ترسيم احلدود.

__________ 

  )١٨(  S/1999/215.  



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

 

09-25531 687 
 

دىل الـرئيس بالبيـان التـايل باسـم     ويف اجللسة نفسها، أ  
  :)١٩(اجمللس

) ١٩٩٨( ١١٧٧يؤكـــد جملـــس األمـــن مـــن جديـــد قراراتـــه   
) املـــــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٢٦ و ١٩٩٨حزيران/يونيـــــــه  ٢٦املـــــــؤرخ 

) املـــــــــؤرخ ١٩٩٩( ١٢٢٧و  ١٩٩٩كـــــــــانون الثاين/ينـــــــــاير  ٢٩
اليت تطلـب إىل إثيوبيـا وإريتريـا االمتنـاع عـن       ١٩٩٩شباط/فرباير  ١٠

اإلطاري الذي وافق عليه مؤمتر قمة  قسلح وقبول تنفيذ االتفاالرتاع امل
وإدارهتـا   الرتاعـات اجلهاز املركزي آلليـة منظمـة الوحـدة األفريقيـة ملنـع      

  .١٩٩٨كانون األول/ديسمرب  ١٧وحلها املؤرخ 
ــورا       ويطلــب   ــة ف ــال العدائي ــع األعم ــف مجي ــن وق ــس األم جمل

  القوة. ويناشد الطرفني االمتناع عن مواصلة استعمال
__________ 

  )١٩(  S/PRST/1999/9.  

جملــس األمــن بقبــول إريتريــا، علــى مســتوى رئــيس   ويرحــب  
الدولة، االتفاق اإلطاري ملنظمة الوحدة األفريقية ويذكر بقبول إثيوبيـا  
لالتفاق من قبل. ومـا زال هـذا االتفـاق يشـكل أساسـا عمليـا وسـليما        

  للتوصل إىل حل سلمي للرتاع.
ريـــا جملـــس األمـــن مـــن جديـــد ســـيادة إثيوبيـــا وإريت  ويؤكـــد  

  وسالمتهما اإلقليمية.
جملس األمن عن استعداده للنظـر يف تقـدمي كـل دعـم      ويعرب  

  مناسب من أجل تنفيذ اتفاق سالم بني الطرفني.
جملس األمن عن تأييده املتواصـل للجهـود الـيت تبـذهلا      ويعرب  

منظمــة الوحــدة األفريقيــة واألمــني العــام ومبعوثــه اخلــاص الســيد حممــد  
ضـاء املعنيـة، مـن أجـل إجيـاد حـل سـلمي للـرتاع         سحنون، والدول األع

  على احلدود.
  جملس األمن هذه املسألة قيد نظره الفعلي. وسيبقي  

 بيساو -احلالة يف غينيا  - ١٦
  اإلجراءات األولية

  
ــؤرخ     ــرر املـ ــرين الثـــاين/نوفمرب  ٦املقـ  ١٩٩٨ تشـ

  الرئيسمن ): بيان ٣٩٤٠(اجللسة 
ــة  ب   ــالة مؤرخــ ــاين/نوف  ٣رســ ــرين الثــ  ١٩٩٨مرب تشــ

أحــال ممثــل نيجرييــا نــص  ،)١(موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن
اجمللـس  بيساو ورئيس  - اتفاق السالم الذي وقعه رئيس غينيا

ب نفســه يف هنايــة مــؤمتر القمــة احلــادي  ي نصَّــذالعســكري الــ
 ةاالقتصـادي اجلماعـة  والعشرين هليئـة رؤسـاء دول وحكومـات    

ــا      ــد يف أبوج ــذي انعق ــا ال ــدول غــرب أفريقي تشــرين  ٣١يف ل
. وقــد وافــق ١٩٩٨تشــرين الثــاين/نوفمرب  ١ األول/أكتــوبر و

ــاق وقــف       ــى اتف ــد جمــددا عل ــى التأكي ــذلك عل ــرتاع ب ــا ال طرف
ــع يف بري  إطــالق ــار املوق ــالن ، ١٩٩٨آب/أغســطس  ٢٦ا يف ي

ــوات     ــع الق ــى انســحاب مجي ــا عل ــةووافق ــن   األجنبي ــل م الكام
يني الفاصـلة  بيساو، ونشر قوة فريـق املـراقبني العسـكر    - غينيا

__________ 

  )١(  S/1998/1028.  

اليت مـن شـأهنا    للجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقياالتابعة 
بيساو والسـنغال،   - ضمان األمن على طول احلدود بني غينيا

ــة الوصــول       ــة، وضــمان حري ــني األطــراف املتحارب والفصــل ب
اإلنســـانية. وســـيقيمان علـــى الفـــور  للمنظمـــات والوكـــاالت

ــي اجمل    ــة، ستشــمل، ممثل ــة وحــدة وطني ــس العســكري  حكوم ل
جـرى انتخابـات عامـة ورئاسـية     تُُ وحبيـث ب نفسـه،  الذي نصَّ

  .  ١٩٩٩يف موعد ال يتجاوز هناية آذار/مارس 
 كـانون الثاين/ينـاير   ٦يف  املعقودة ٣٩٤٠ ةلساجليف و  
ــاهم الـــذي  ١٩٩٨ ــا للتفـ ــد مت وفقـ ــان قـ ــه يف ال كـ توصـــل إليـ

ــه أدرج اجمللــس الســابقة،  اجمللــس مشــاورات يف جــدول أعمال
احلالـة  ”البنـد املعنـون   أعـاله و  املـذكورة  الرسالةاعتراض  دون

. وبعد إقرار جدول األعمال، دعا الـرئيس  “بيساو - يف غينيا
بيسـاو، بنـاء    - (الواليات املتحدة)، مبوافقة اجمللس، ممثل غينيا

 يف قاحلـ دون أن يكون له بعلى طلبه، للمشاركة يف املناقشة، 
  .التصويت




