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 )٢٠٠٨ (١٧٩٨القرار   
 ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٣٠ املعقودة يف ٥٨٢٩الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

  
 ،إن جملس األمن 
ــن جديـــد     ــد مـ ــني إثيوبيـــا       إذ يؤكـ ــشأن احلالـــة بـ ــع قراراتـــه وبياناتـــه الـــسابقة بـ مجيـ
ــا ــاه بكلمــة   ( وإريتري ــا أدن ــشار إليهم ــان”امل ــا مــن شــروط،  ) “الطرف ــا ورد فيه ــك  وم ــا يف ذل  مب
) ٢٠٠٣ (١٤٦٦و ) ٢٠٠٢ (١٤٣٠و ) ٢٠٠٠ (١٣٢٠وجـــه اخلـــصوص القـــرارات    علـــى

 ١٧٦٧ و) ٢٠٠٧ (١٧٤١و   ) ٢٠٠٦ (١٧١٠و   ) ٢٠٠٦ (١٦٨١و   ) ٢٠٠٥ (١٦٤٠ و
)٢٠٠٧(، 

 على التزامه الراسخ بعملية السالم، وبالتنفيذ الكامـل والعاجـل           مرة أخرى  وإذ يشدد  
  إىل الفقـرة   وإذ يشري عالقات السالم والتعاون بني الطرفني،      التفاقي اجلزائر العاصمة كأساس ل    

 ٢٠٠٠ديـــــسمرب / كـــــانون األول١٢ املـــــربم يف مـــــن اتفـــــاق الـــــسالم ٤ مـــــن املـــــادة ١٥
)S/2000/1183 ( فيهــا الطرفــان علــى أن قــرارات جلنــة احلــدود بــني إريتريــا وإثيوبيــا   وافــقالــيت 

 مة،بشأن تعيني احلدود وترسيمها هي قرارات هنائية وملز
 للجهـــود الـــيت تبـــذهلا جلنـــة احلـــدود بـــني إريتريـــا وإثيوبيـــا،  عـــن دعمـــه وإذ يعـــرب 
ــرة أخــرى يرحــب  وإذ ــرار    م ــول الطــرفني لق ــة البقب ــؤرخ لجن ــسان١٣امل ــل / ني ، ٢٠٠٢أبري
 حيــيط علمــا وإذ، ٢٠٠٦ ربنــوفم/ تــشرين الثــاين٢٧بيــان اللجنــة املــؤرخ  بأنــه أقــر يــذكّر وإذ

األمني العـام املـؤرخ     جنة احلدود بني إريتريا وإثيوبيا املرفق بتقرير        لل بالتقرير السادس والعشرين  
 ،)S/2008/40 (٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٣

أن الترسـيم املـادي للحـدود بـني إثيوبيـا وإريتريـا مـن شـأنه أن يـدعم               علىوإذ يشدد    
 التوصل إىل تسوية شاملة ودائمة للرتاع بني الطرفني، وتطبيع عالقاهتما،
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 إزاء اسـتمرار الـرتاع بـني إثيوبيـا وإريتريـا، واسـتمرار حالـة                عن قلقه البالغ   عربوإذ ي  
 وإذ يـشدد  التوتر واحتمال تقلب الوضع األمين يف املنطقة األمنية املؤقتة واملنـاطق املتامخـة هلـا،                

 أن الطرفني يتحمالن املسؤولية الرئيسية عن إهناء هذا الوضـع مـن خـالل اإلسـراع بتنفيـذ           على
 ،اجلزائر العاصمةزامات املترتبة عليهما مبوجب اتفاقي االلت

مة املنطقـة األمنيـة املؤقتـة وفقـا ملـا نـصت عليـه               سال على مرة أخرى وإذ يعيد التأكيد     
ــرات  ــال    ١٤-١٢الفق ــاق وقــف األعم ــن اتف ــة م ــربم يف القتالي ــران١٨ امل ــه / حزي  ٢٠٠٠يوني

)S/2000/601 (وال ســيما هتيئــة  ،ء تلــك املنطقــة  إىل األهــداف املتوخــاة مــن إنــشا   وإذ يــشري 
 اع، وإىل التزام الطرفني باحترامها،رتالتوصل إىل تسوية شاملة ودائمة للاملفضية إىل ظروف ال

مـــا يتعلـــق  علـــى أن جملـــس األمـــن مـــا زال ملتزمـــا بـــدوره، ال ســـيما يف  وإذ يـــشدد 
اق وقـف األعمـال     باملساعدة يف كفالة احترام الطرفني لاللتزامـات الـيت تعهـدا هبـا مبوجـب اتفـ                

ــة ــران١٨ املــــربم يف القتاليــ ــه / حزيــ ــربم يف، واتفــــاق الــــسالم )S/2000/601 (٢٠٠٠يونيــ  املــ
الـشهود  والذي كانـت األمـم املتحـدة مـن          ) S/2000/1183 (٢٠٠٠ديسمرب  /كانون األول  ١٢
 ،عليه

دهـا   على اجلهود اليت تبذهلا بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيـا وإريتريـا، هـي وأفرا               وإذ يثين  
 العسكريون واملدنيون، من أجل أداء واجباهتا رغم صعوبة الظروف، 

 ،)S/2008/40 (٢٠٠٨يناير / كانون الثاين٢٣ يف تقرير األمني العام املؤرخ وقد نظر 
 متديد والية بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا لفترة ستة أشـهر لغايـة               يقرر - ١ 

 ؛ ٢٠٠٨يوليه / متوز٣١
 ألن يتحلى الطرفـان بأقـصى قـدر مـن ضـبط الـنفس وأن                دعوتهتأكيد  يكرر   - ٢ 

ميتنعا عن التهديد باستعمال القوة أو استعماهلا ضد بعـضهما الـبعض بـأي صـورة، وأن يتجنبـا                   
 األنشطة العسكرية االستفزازية، ويضعا حدا لتبادل البيانات العدائية؛

إلثيوبيا وإريتريا بـأن حتافظـا علـى التزامهمـا التـام باتفـاق             يكرر تأكيد دعوته     - ٣ 
ــها العــودة إىل       ــة، وذلــك بطــرق مــن بين ــة احلال ــة، وأن تعمــال علــى هتدئ وقــف األعمــال القتالي

 ؛ ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٦مستويات االنتشار اليت كانت قائمة يف 
ــا تــتحمالن املــسؤولية الر  يــشدد - ٤  ــا وإريتري حتقيــق ئيــسية بــشأن  علــى أن إثيوبي

 بــأن تتخــذا خطــوات  ويطالــبتــسوية شــاملة ودائمــة للــرتاع احلــدودي، وتطبيــع عالقاهتمــا،   
 املــربم يف اتفـاق الـسالم   بـدأت مبوجـب  ملموسـة علـى الفـور لكـي يتـسىن إكمـال العمليــة الـيت        

 وذلــك بإتاحــة الترســيم املــادي للحــدود، ) S/2000/1183 (٢٠٠٠ديــسمرب /كــانون األول ١٢
 عالقاهتما؛   تطبيع علىوحيثهما
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 إلريتريــا بــأن تــسحب فــورا مجيــع القــوات واملعــدات   مطالباتــه يكــرر تأكيــد - ٥ 
العسكرية الثقيلة من املنطقة األمنيـة املؤقتـة، وأن تـوفر لبعثـة األمـم املتحـدة يف إثيوبيـا وإريتريـا                      

ضرورية، وأن  يلزمها ألداء واجباهتا مـن سـبل للوصـول ومـن املـساعدة والـدعم واحلمايـة الـ                   ما
 ترفع فورا ودون شروط مسبقة القيود املفروضة على البعثة؛

القوات العسكرية املرابطة يف املناطق     خبفض عدد     إلثيوبيا دعوته يكرر تأكيد  - ٦ 
 املتامخة للمنطقة األمنية املؤقتة؛

 الوقـود لـدى البعثـة إىل مـستويات          إمـدادات وصـول    يالحظ مـع بـالغ القلـق       - ٧ 
الـسماح    حكومة إريتريا باستئناف إرسال شحنات الوقود إىل البعثة فـورا أو           ويطالب ،حرجة
 إىل األمـني العـام أن يبقـي جملـس األمـن علـى علـم                 ويطلـب باسترياد الوقـود دون قيـود،       للبعثة  

 بالتطورات؛ 
 الطــرفني إىل التعــاون الكامــل مــع البعثــة بغيــة التعجيــل بإعــادة   دعوتــهيكــرر  - ٨ 

ــة التنــ   ــشيط عمــل جلن ــسائل      تن ــشة امل ــدا ملناق ــشكل حمفــال فري ــا زالــت ت ــيت م سيق العــسكرية ال
 العسكرية واألمنية امللحة؛ 

اجلهود اليت يبـذهلا األمـني العـام واجملتمـع الـدويل حاليـا للعمـل مـع                   يؤيد بقوة  - ٩ 
إثيوبيــا وإريتريــا ملــساعدهتما علــى تطبيــع عالقاهتمــا، وتعزيــز االســتقرار بــني الطــرفني، وإرســاء  

 الطـرفني علـى قبـول املـساعي         وحيـث  الالزم للتوصل إىل تسوية شاملة ودائمة للـرتاع،          األساس
 احلميدة اليت يقوم هبا األمني العام؛

 باجلهود اليت يبذهلا األمني العام حاليا من أجل تعـيني ممثـل خـاص، يف                يرحب - ١٠ 
 أقرب وقت ممكن؛

واليـة البعثـة يف ضــوء    تغـيريات يف  إلعـادة النظــر يف أي عـن اسـتعداده    يعـرب  - ١١ 
 ؛ اجلزائر العاصمةالتطورات الالحقة يف تنفيذ اتفاقي 

الــدول األعــضاء إىل تقــدمي تربعــات إىل الــصندوق االســتئماين، املنــشأ   يــدعو  - ١٢ 
مــن اتفــاق الــسالم املــربم يف  ) ١٧ (٤واملــشار إليــه يف املــادة  ) ١٩٩٨ (١١٧٧عمــال بــالقرار 

 ؛٢٠٠٠ديسمرب /كانون األول ١٢
 عن عميـق تقـديره للبلـدان املـسامهة بقـوات إلسـهامها يف عمـل البعثـة                   يعرب - ١٣ 

 وتفانيها فيه؛
 . إبقاء املسألة قيد نظره الفعلييقرر - ١٤ 

 


