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  جملس األمنسيرئمن بيان   
  

 ٢٠٠٧نــــوفمرب / تــــشرين الثــــاين١٣ املعقـــودة يف  ٥٧٧٨يف جلـــسة جملــــس األمــــن   
، أدىل رئيس جملـس األمـن   “احلالة بني إثيوبيا وإريتريا   ”يتعلق بنظر اجمللس يف البند املعنون        فيما

 : بالبيان التايل باسم اجمللس
ــزام كــل مــن إث  ؤكــدي’’   ــا بإرســاء أســس   جملــس األمــن أمهيــة الت ــا وإريتري يوبي

 مسؤوليات األمم املتحدة مبوجب اتفـاقي       واجمللس، إذ يدرك   ،املنطقة السالم الدائم يف  
 . بلوغ هذا اهلدفل هتماعلى تشجيع البلدين ومساعدعاقد العزم  يزال الاجلزائر، 

دون ، كــل مــن إثيوبيــا وإريتريــا  يــشدد جملــس األمــن علــى ضــرورة قبــول و’’  
نـة احلـدود     جل الـصادر عـن    تعيني احلـدود  ب  املتعلق قرار النهائي وامللزم  للشروط مسبقة،   

 . اإلريترية- ةثيوبياإل
يتخــذا خطــوات ملموســة مــن أجــل حيــث جملــس األمــن الطــرفني علــى أن و’’  

 قـرار تعـيني احلـدود الـصادر عـن جلنـة احلـدود         بتنفيـذ  فورا ودون شروط مسبقة   القيام  
 باملنطقـة األمنيـة املؤقتـة     اة التزامات الطرفني فيمـا يتعلـق         مع مراع  ة،ريتري اإل - اإلثيوبية

 املعقـود يـومي   ةريتريـ اإل - اإلثيوبيـة  على النحو املعـرب عنـه يف اجتمـاع جلنـة احلـدود        
 ولقرارات جملـس    تفاقي اجلزائر  ال  امتثاال تاما  وأن ميتثال  ،٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول ٧ و ٦

 .يتعلق منها مبسألة ترسيم احلدوداألمن السابقة وبيانات رئيسه، مبا يف ذلك ما 
ــسوية      و’’   ــاع عــن اســتخدام القــوة وت ــدعو جملــس األمــن الطــرفني إىل االمتن ي

خالفاهتما بالوسائل السلمية وتطبيع عالقاهتما وتعزيز االستقرار بينهما وإرسـاء أسـس            
 .املنطقة السالم الدائم يف
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الطرفني حلل مسألة احلـدود     ب املنوطةالرئيسية   يؤكد جملس األمن املسؤولية   و’’  
ــد   ،خالفاهتمــا األخــرى و ــق  الطــرفني التزامــات ويعــرب عــن اســتعداده لتأيي  فيمــا يتعل

 .والتطبيع بالترسيم
 جهـود   مـا يبذلـه مـن     ألمـني العـام في    ل  عن دعمه القـوي     جملس األمن  ويعرب’’  

 .العمليتني لتيسري هاتني
لع هبا بعثة األمـم املتحـدة       يشيد جملس األمن بالعمليات املتواصلة اليت تضط      و’’  

يف إثيوبيا وإريتريا ويدعمها دعما كامال، ويشدد علـى أمهيـة أن يـوفر الطرفـان للبعثـة                   
ــســبل الوصــول و  ــساعدة وامل ــةاحلدعم وال ــا  ماي ــيت تلزمه ــها   ال ــذ واليت  ،مــن أجــل تنفي
يبذهلا األمني العام من أجل تعيني ممثل خاص يف أقـرب             اليت  املستمرة ويرحب باجلهود 

 .‘‘ت ممكنوق
 


