
S/RES/1827 (2008)  ـدةاألمــم املتح 

 

  جملس األمن
Distr.: General 
30 July 2008 
 
 

 

 
08-44389 (A) 

*0844389* 

 )٢٠٠٨ (١٨٣٧القرار   
 ٢٠٠٨يوليه /متوز ٣٠ املعقودة يف ٥٩٤٦الذي اختذه جملس األمن يف جلسته   

 
 إن جملس األمن، 
مجيـــع قراراتـــه الـــسابقة وبيانـــات رئيـــسه بـــشأن احلالـــة بـــني   إذ يؤكـــد مـــن جديـــد   
 وإريتريا، إثيوبيا

الكامـل والعاجـل   على التزامه الراسخ بعملية الـسالم وبالتنفيـذ   وإذ يشدد مرة أخرى      
 واتفــاق (S/2000/601) ٢٠٠٠يونيــه / حزيــران١٨التفــاق وقــف األعمــال العدائيــة املــؤرخ     

واملـشار إليهمـا فيمـا يلـي         ((S/2000/1183) ٢٠٠٠ديـسمرب   / كـانون األول   ١٢السالم املـؤرخ    
 بوصفهما أساسا لعالقات السالم والتعاون بني إثيوبيا وإريتريا،) “اتفاقي اجلزائر”بـ 

أن إثيوبيــا وإريتريــا تــتحمالن مــسؤولية مـشتركة عــن تنفيــذ اتفــاقي اجلزائــر   يعتـرب  وإذ 
اللــذين اتفقتــا مبوجبــهما علــى أن تعــيني احلــدود وترســيمها بواســطة جلنــة احلــدود بــني إريتريــا   
ــة      ــهما ســـالمة املنطقـ ــائيني وملـــزمني وعلـــى أن حتتـــرم قـــوات كـــل منـ ــيكونان هنـ ــا سـ وإثيوبيـ

 املؤقتة، األمنية
ــا تــتحمالن املــسؤولية الرئيــسية عــن حتقيــق   كــد مــن جديــد  وإذ يؤ  ــا وإريتري أن إثيوبي

تــسوية شــاملة ودائمــة للــرتاع احلــدودي وتطبيــع عالقاهتمــا، وأن جملــس األمــن علــى أهبــة           
االستعداد ملساعدهتما يف معاجلة املسائل اجلوهرية األساسية، آخـذا يف االعتبـار مـصاحل البلـدين       

 وشواغلهما،
 ما تضعه إريتريا من عقبات أمـام عمـل بعثـة األمـم املتحـدة يف إثيوبيـا                 ألنوإذ يأسف    

وإريتريــا قــد بلــغ حــدا يقــوِّض أســاس واليــة البعثــة، وأجــرب البعثــة علــى نقــل مقرهــا مؤقتــا مــن 
علــى أن هــذا النقــل ال ميــس باتفــاقي اجلزائــر وال بــسالمة املنطقــة األمنيــة   وإذ يــشدد إريتريــا، 
 انة جملس األمن السابقة لعدم تعاون إريتريا، إىل إدوإذ يشرياملؤقتة، 
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على اجلهود اليت تبذهلا بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيـا وإريتريـا، هـي وأفرادهـا                وإذ يثين    
 عـن عميـق   وإذ يعـرب العسكريون واملدنيون، من أجل أداء واجباهتـا رغـم صـعوبة الظـروف،            

 ثة وتفانيها فيه،تقديره للبلدان املسامهة بقوات ملشاركتها يف عمل البع
 ٢٠٠٨أبريــــل / نيــــسان٧يف التقريــــر اخلــــاص لألمــــني العــــام املــــؤرخ  وقــــد نظــــر  

(S/2008/226)      ١٧، ويف الرســـــــالتني الـــــــواردتني مـــــــن إثيوبيـــــــا وإريتريـــــــا املـــــــؤرختني 
 علــى التــوايل، ردا علــى رســاليت رئــيس جملــس األمــن املــؤرختني  ٢٠٠٨يونيــه /حزيــران ١٨ و

ــران ١٠ ــه /حزيـ ــة  ، ويف٢٠٠٨يونيـ ــالة املؤرخـ ــوز٢٨ الرسـ ــه / متـ  (S/2008/496) ٢٠٠٨يوليـ
 ،٢٠٠٨يوليه / متوز٣الواردة من األمني العام ردا على رسالة رئيس جملس األمن املؤرخة 

أن إهناءهـا   ويؤكـد   ،  ٢٠٠٨يوليه  / متوز ٣١إهناء والية البعثة اعتبارا من      يقرر   - ١ 
 إىل كـال البلـدين التعـاون        ويطلـب زائـر؛   ال ميس بالتزامات إثيوبيـا وإريتريـا مبوجـب اتفـاقي اجل           

يتعلـق بعمليـة تـصفية بعثـة األمـم املتحـدة يف              يف ذلـك فيمـا     تعاونا تامـا مـع األمـم املتحـدة، مبـا          
 ثيوبيا وإريتريا؛إ

إثيوبيا وإريتريا بالوفاء الكامل مبا عليهما من واجبات مبقتضى اتفـاقي            يطالب - ٢ 
س، وامتنـاع كـل منـهما عـن أي هتديـد باسـتخدام          اجلزائر، وممارسة أقصى درجات ضبط الـنف      

 القوة أو استخدامها ضد األخرى، وجتنب األنشطة العسكرية االستفزازية؛
اجلهود اليت يبـذهلا األمـني العـام واجملتمـع الـدويل حاليـا للعمـل مـع                  يؤيد بقوة    - ٣ 

إحــالل االســتقرار إثيوبيــا وإريتريــا ملــساعدهتما علــى تنفيــذ اتفــاقي اجلزائــر وتطبيــع عالقاهتمــا و 
إثيوبيـا وإريتريـا جمـددا علـى         وحيـث بينهما وإرساء األساس إلقامة سالم شـامل ودائـم بينـهما،            

 قبول املساعي احلميدة اليت يقوم هبا األمني العام؛
إىل األمــني العــام أن يواصــل مــع إثيوبيــا وإريتريــا حبــث إمكانيــة إقامــة  يطلــب  - ٤ 

 يتريا يف سياق صون السلم واألمن الدوليني؛وجود لألمم املتحدة يف إثيوبيا وإر
إىل األمني العام إطالع اجمللس بانتظام على احلالة بـني إثيوبيـا وإريتريـا              يطلب   - ٥ 

 وتقدمي توصيات بشأهنا حسب االقتضاء؛
 .أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر  - ٦ 

 
 


