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 رئــيس إىل العــام األمــنيمــن  موجهــة ٢٠٠٨يوليــه / متــوز٢٨رســالة مؤرخــة    
 األمن جملس

 
 اليت أحلـتم إيلّ مبوجبـها   ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣أكتب إليكم ردا على رسالتكم املؤرخة        

رئـيس جملـس األمـن إىل كـل     وجههما  ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٠رسالتني متطابقتني مؤرختني    
التماسـا لوجهـة   ، رئـيس إريتريـا،   إيـساياس أفـويرقي  ا، وإثيوبي راءرئيس وز ،  من ميليس زيناوي  

يـضا مـع   بعثـتم أ وقـد  .  األمـم املتحـدة يف بلـديهما   وجـود ستقبل يـارات ملـ  نظرمها فيمـا يتعلـق خب   
 .٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  و١٧ ني املؤرخيهماهاتني الرسالتني رد

 مــن ، طلبــُت٢٠٠٨يــه يول/ متــوز٣ مــن رســالتكم املؤرخــة الثانيــةوبنــاء علــى الفقــرة  
ويـسرين أن أحـيطكم علمـا       . ذكورينالردين املـ  طرفني فيما يتعلق بـ    األمانة العامة التشاور مع ال    

بعثــة مــراقبني ) أ: ( الــيت اســتندت إىل اخليــارات التاليــة،مبــشاورات األمانــة العامــة مــع الطــرفني 
ي والعــسكري؛ وبيــا لالتــصال الــسياسمكتــب صــغري يف إثي) ب( يف إثيوبيــا؛  صــغريةعــسكريني

 . خاص لألمني العام مقره نيويوركمبعوث) ج(
تــدابري ملنــع نــشوب الــرتاع هتــدف إىل تبيــان    باعتبارهــاممت اخليــارات كافــةوقــد ُصــ 

 علــى احلــدود بــني إثيوبيــا  رتاع للــ ســلمي حــلالتوصــل إىلبلمجتمــع الــدويل االلتــزام الثابــت ل
يف أيــضا وروعيــت .  العالقــات بــني البلــدينهيــأ املنــاخ املــوايت لتطبيــعريثمــا ُيوذلــك  ،وإريتريــا
يهما ت البلــدين يف رســال  حكــوميت كــل مــن  املواقــف الــيت أعربــت عنــها    املــذكورةاخليــارات
 .٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨  و١٧املؤرختني إىل جملس األمن املوجهتني 
ــوز٢٢ويف   ــه / مت ــشاور، ٢٠٠٨يولي ــا     ت ــا وإريتري ــين بإثيوبي ــة املع ــي اخلــاص بالنياب  ممثل

ويف . ومـة إثيوبيـا بـشأن هـذه اخليـارات         يس بعثة األمم املتحـدة يف إثيوبيـا وإريتريـا مـع حك            ورئ
، ٢٠٠٨ يوليـه / متـوز ٢٤يف  إيلّ برسـالة،    أعقاب تلك املشاورات، بعث وزيـر خارجيـة إثيوبيـا           

 ومرفـق طيـه نـسخة مـن الرسـالة املـذكورة         . يوبيا فيما يتعلـق هبـذه املـسألة       أوضح فيها موقف إث   
 ).ولاملرفق األ(
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األمني العام املساعد لعمليات حفظ الـسالم       جتمع  ، ا  أيضا ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٢ويف   
ــه بــشأن      مــع  ــا لــدى األمــم املتحــدة للوقــوف علــى وجهــة نظــر حكومت ــدائم إلريتري املمثــل ال

ــارات  ــذكر اخلي ــسالفة ال ــى . ال ــر هــذا االجتمــاع، وعل ــا  وجــه إيلّإث ــدائم إلريتري ــل ال  يف ، املمث
ة اإلريتريــة خبــصوص هــذه   رســالة يوضــح فيهــا وجهــة نظــر احلكومــ  ،٢٠٠٨يوليــه /متــوز ٢٤

 ).املرفق الثاين ( نسخة من الرسالة املذكورةأيضاومرفق . املسألة
، كمــا ورد يف رســالة كــل منــهما، اخليــارات املعروضــة    كالمهــاوقــد رفــض الطرفــان  
 احلـرب    شـن  نـهما عـدم اعتـزام أي م     ب ابقاوإنين أعرب عن ترحييب بتصريح الطرفني سـ       . عليهما

ــد  ــد أنــين أعتقــد أن . مــن جدي ــة واســتئناف     خطــربي ــوتر يف املنطقــة احلدودي  تــصاعد حــدة الت
ذلك عرضا أو عن عمد، يف أعقاب سحب بعثة األمم املتحـدة            حدث  األعمال العدائية، سواء    

 يف زعزعـة     املـستمرة  ألزمـة اتـسبب   إزاء  أيـضا   يـزال القلـق يـساورين       وال  . قائمةال يزال حقيقة    
 االقتـصادية ورفـاه      التنميـة  رصأثرها السليب على ف   فضال عن   نطقة القرن األفريقي،    مبستقرار  اال
 . املنطقةأهل

ــرحييب بالت    ــين أعــرب عــن ت ــاون وإن ــر  بــني جملــس األمــن والطــرفني   ع ــى م ــشهور عل ال
إىل هـو املـأمول،     و وقـد يفـضي،      بالعمليـة مـضي قـدما     فقد أوجد ذلك زمخا جديدا لل     . األخرية

ــاء مبــ  ــر  إزاءسؤوليات اجمللــسالوف  هــذه املــسألة   األمــن جملــسبقــيوينبغــي أن ي.  اتفــاقي اجلزائ
الطـــرفني بغيـــة التـــصدي للمـــسائل  مـــع  تـــام تعـــاون ظـــل يف حالـــة وأن ي،جـــدول أعمالـــه يف
ــةالقا ــيت مت   نوني ــة ال ــسياسية واألمني ــلوال ــا في  ث ــة، مب ــب األزم ــا  ل ــة احلــدود   ه ــرارات جلن ــذ ق تنفي

 .قا ملا جاء يف اتفاقي اجلزائروفلك وذ اإلريترية، - اإلثيوبية
مــن خــالل كالمهــا  مــع الطــرفني  الوثيــقوإنــين أعتــزم، مــن جــانيب، مواصــلة التعــاون   
بغيــة مــساعدهتما علــى تطبيــع العالقــات  وذلــك   متاحــة هلمــا،زالــت  احلميــدة الــيت المــساعّي
 .ةألمن يف املنطقة دون اإلقليميلحفاظ على السالم وا ل أساسي وهو أمر،بينهما

  مون- كي بان )توقيع(
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 املرفق األول
 

 موجهـــة إىل األمـــني العـــام مـــن وزيـــر ٢٠٠٨يوليـــه / متـــوز٢٤رســـالة مؤرخـــة   
 إثيوبيا يةخارج

 
وزراء  مـع رئـيس      ٢٠٠٨يوليـه   / متـوز  ٧ يف   أود أن أشري إىل االجتماع الـذي عقـدمتوه         
 الـيت أجريناهـا مـع األمـم         كما أود أن أنوه باالتـصاالت الالحقـة       . اليابانب يف يوكوهاما،    بلدي

املتحدة هنا يف أديس أبابا ويف نيويورك بشأن احلالة بني إثيوبيـا وإريتريـا، ال سـيما فيمـا يتعلـق                     
مـم املتحـدة يف   رة ما بعد سـحب بعثـة األ  فتباحتمال إرساء وجود لألمم املتحدة يف منطقتنا يف       

 .إثيوبيا وإريتريا
 مـذكرة األمـم املتحـدة الـيت ووفينـا هبـا             ويف هذا الصدد، سـنحت لنـا الفرصـة لدراسـة           

 قبولنـا للمقتـرحني األول   وبةعص بـ  مـن قبـل  ورمبـا أُحطـتم علمـا   . ووردت فيها مقترحات ثالثـة    
وبعـد إجـراء املزيـد      .  علـى الـسواء    والثاين ألسباب شرحناها من قبل يف نيويـورك وأديـس أبابـا           

ــة  خــاص قــمــن املــداوالت، خلُــصنا اآلن أيــضا إىل أن فكــرة تعــيني مبعــوث     د ال تكــون عملي
ــا، كمــا كــان ينبغــي أن يكــون    . مستــصوبة وال ــة ألن الطــرف اآلخــر، إريتري  وهــي غــري عملي

ومـن غـري املـرجح أن يعـدل عـن      فكـرة املبعـوث اخلـاص،    ألمم املتحـدة، مل يقبـل قـط       ل واضحا
وهي ليست بالفكرة املستصوبة ألن مثل هذا اإلجـراء، مـن وجهـة نظرنـا، سـيكون             . رأيه اآلن 

 غـري فعـال لتـدابري كـان يـتعني علـى جملـس األمـن اختاذهـا حلمايـة بعثـة األمـم             ثابة بـديل  ما مب حت
املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا، وصون سالمة املنطقة األمنية املؤقتـة، وضـمان احتـرام اتفـاق وقـف       

 .األعمال العدائية
ويف ظــل هــذه الظــروف، قررنــا مــع األســف إبالغكــم بأنــه بــالنظر إىل الطــابع الفريــد   

للتحدي املاثل أمامنا، فقد ال تكون فكرة تعيني مبعوث خـاص بـاإلجراء املناسـب اختـاذه عنـد                   
 .وال ترى إثيوبيا ما يدعوها إىل تأييد هذا املقترح. هذا املنعطف

أواصـل مناقـشة هـذه املـسألة معكـم يف           ولسوف يكون من دواعـي امتنـاين العميـق أن            
 .أثناء الدورة املقبلة للجمعية العامة

 مسفنيسيوم  ) توقيع(
 وزير اخلارجية
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 املرفق الثاين
 

 موجهة إىل األمني العام من املمثـل الـدائم          ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٢٤رسالة مؤرخة     
 *إلريتريا لدى األمم املتحدة

، املقدمــة مــن إدارة عمليــات ٢٠٠٨يوليــه / متــوز٢٢ علمــا باملــذكرة املؤرخــة حطــُتأُ 
  بفـضلها أفعـل وسـيلة  ”ن بـشأ حفظ السالم التابعة لألمانة العامة، اليت تـورد تفاصـيل خيـارات          

 .“يف عملية تنفيذ اتفاقات اجلزائر تنفيذا كامال] إثيوبياوإريتريا [ميكن لألمم املتحدة دعم 
لألمـم املتحـدة،    الـدعم الفعـال الوحيـد الـذي ميكـن           دئ ذي بدء أود أن أؤكـد أن         وبا 

 هيئــة التحكــيم احملايــدة تقدميــه هــو أن تقــدم املنظمــة دعمهــا التــام إىلوال ســيما جملــس األمــن، 
ــة    ــدود اإلريتريـ ــة احلـ ــستقلة، أي جلنـ ــرار -املـ ــة، وقـ ــه   اإلثيوبيـ ــذي اختذتـ ــدود الـ ــيم احلـ   ترسـ

ــاين  ٢٧ يف ــشرين الث ــوف/ت ــادتني    . ٢٠٠٧مرب ن ــا ألحكــام امل ــه وفق ــع األمــر، فإن  )٣ (٢ويف واق
مـن اتفـاق اجلزائـر، حـري مبجلـس األمـن            ) ١٥ (٤من ميثاق األمم املتحدة، واملـادة       ) ٤ (٢و  

 .مم املتحدة وسالمتها اإلقليميةأن يكفل احترام سيادة دولة عضو باأل
ررت بــشكل أو آخــر يف ولألســف، فــإن شــىت اخليــارات املقدمــة يف الــسابق، الــيت تكــ  

 تنــأى متامــا عــن تلــك املــسألة  ،يوليــه/ متــوز٢٢مــذكرة إدارة عمليــات حفــظ الــسالم املؤرخــة  
 االســتئناف احليلولــة دونإذ يبــدو أن جــوهر اخليــارات وحمــور تركيزهــا يرميــان إىل . اجلوهريــة
تحــدة،  وجــود دائــم لقــوة مراقبــة تابعــة لألمــم امل  إقامــةمــن خــاللالعدائيــة ألعمــال لاملفتــرض 

 الـشرعية علـى احـتالل إثيوبيـا غـري الـشرعي ألراضـي إريتريـا                 ، يف واقـع األمـر     ، يـضفي  ما وهو
ــسيادة ــأخرة مــن     . ذات ال ــة املت إن فكــرة تعــيني مبعــوث خــاص لألمــم املتحــدة يف هــذه املرحل

العملية يستجيب مرة أخرى لطلب إثيوبيا الدائم إجياد آلية بديلة من أجل التالعـب بـالقرارات    
 اختــذهتا جلنــة احلــدود بــني إريتريــا وإثيوبيــا بــشأن ختطــيط وترســيم احلــدود وتعــديل تلــك    الــيت

 التفاقـات  ومن الواضـح أن جملـس األمـن لـيس بوسـعه الـسماح هبـذا اخلـرق اخلطـري           . القرارات
 .اجلزائر أو التساهل إزاءه

 إن .وليس بوسع إريتريا قبول وضع من هذا القبيل لألسباب اجلوهريـة املـذكورة آنفـا               
فـنحن بلـدان متجـاوران قُـدر لنـا      . اجلوار مع إثيوبياحسن إريتريا ليست ضد استعادة عالقات     

وال نـود أن نعـيش يف حالـة تـوتر دائـم      . يف تواءم مع الشعب اإلثيـويب أن نعيش أن نعيش معا و  
 .م هش تتوىل قوة أخرى صونه ورصدهظل ساليف أو 
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إن .  ذات الـسيادة   إريتريـا ا مـن أراضـي      وحتقيقا لذلك، يتعني أن تـسحب إثيوبيـا قواهتـ          
دة واتفاق اجلزائـر،    احتالل إثيوبيا غري الشرعي لألراضي اإلريترية، يف انتهاك مليثاق األمم املتح          

وتتوقـع إريتريـا مـن مؤسـسات األمـم املتحـدة            . ية اليت مـا زال يـتعني معاجلتـها        قيقهو العقبة احل  
 .، بل وتدعوها إىل القيام بذلكةحتويل جهودها صوب معاجلة تلك العقبة الرئيسي

ــدود        ــة احلـ ــيس جلنـ ــن رئـ ــة مـ ــالة املوجهـ ــالة والرسـ ــذه الرسـ ــيم هـ ــا تعمـ ــو ممتنـ  وأرجـ
 .، باعتبارمها وثيقة من وثائق جملس األمن)انظر الضميمة( اإلثيوبية -ريترية اإل

 ديستاأرايا  ) توقيع(
 السفري، املمثل الدائم
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 ضميمة
 

ــة     ــالة مؤرخ ــران١٨رس ــه/ حزي ــة احلــدود    ٢٠٠٨ يوني ــيس جلن ــن رئ ــة م  موجه
  إىل وكيل حكومة إريتريا اإلثيوبية-اإلريترية 

 
 اختتام عمليات اللجنة  

  إليهـا  رتشـا لقد انقضى حىت اآلن ما يزيد علـى سـتة أشـهر علـى انتـهاء الفتـرة الـيت أ                     
ن يقـوم   تأمل خالهلا أ  اللجنة  كانت  ، و ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٧اللجنة يف بياهنا املؤرخ     

ا حنو وضع األعمدة يف األرض أو السماح للجنـة بـأن تقـوم              بنفسيهمالطرفان إما باملضي قدما     
 علـى اللجنـة أن تـستنتج أن       ، أصـبح لزامـا       بذلك وحيث مل يرد من الطرفني أي إخطار      . بذلك

حداثيات املرفقة بذلك البيان، وأنـه لـيس مطلوبـا منـها بعـد              احلدود قد انتهى ترسيمها وفقا لإل     
. آلن القيام بأي نشاط، ولذا يتعني عليها أن تتخذ اخلطوات القليلة النهائية حنـو إهنـاء عملياهتـا       ا
 .تحدة وإعداد احلسابات اخلتاميةألمم املإىل ايشمل إعادة األصول املادية ذلك و

سـتنتج أنـه    أ ما خيالف ذلك يف غـضون األسـبوعني التـاليني، سـوف              أتلق منكم وإذا مل    
 .راءض على هذا اإلجليس لديكم اعترا

 تلوترباتشإيلي )  توقيع(
 الرئيس

 
 


