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  )٢٠٠٩ (١٨٦٢القرار     
  

 / كــانون الثــاين١٤، املعقــودة يف ٦٠٦٥الــذي اختــذه جملــس األمــن يف جلــسته      
  ٢٠٠٩يناير 

    
  إن جملس األمن،  
 التزامــه القــوي بــسيادة إريتريــا وجيبــويت واســتقالهلما وســالمتهما اإلقليميــة  إذ يؤكــد  

لتــــدخل  إىل أمهيــــة مبــــادئ حــــسن اجلــــوار وعــــدم ا    وإذ يــــشريووحــــدة كــــل منــــهما،   
  اإلقليمي، والتعاون
ــؤرخ    وإذ يـــــذكِّر   ــسه املـــ ــان رئيـــ ــه أدان يف بيـــ ــران١٢ بأنـــ  ٢٠٠٨يونيـــــه / حزيـــ

)S/PRST/2008/20( دمـــريةس أ، العمـــل العـــسكري الـــذي نفذتـــه إريتريـــا ضـــد جيبـــويت يف ر 
، وأنه طلب إىل الطرفني التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وسـحب القـوات              دمريةوجزيرة  

  قة،إىل مواقعها الساب
ــيط علمــــاًَ     ــة    وإذ حيــ ــام املؤرخــ ــني العــ ــالة األمــ ــول١١برســ  ٢٠٠٨ســــبتمرب / أيلــ

)S/2008/602 (             اليت أحال هبا تقريـر بعثـة تقـصي احلقـائق الـيت قـام بإيفادهـا بعـد جلـسة اجمللـس
٥٩٢٤ S/PV.5924)(،  

 مـن أن إريتريـا، علــى حنـو مـا ذُكــر يف تقريـر بعثـة تقــصي       وإذ يعـرب عـن بـالغ قلقــه     
شار إليها أعاله، مل تسحب قواهتا إىل مواقعها السابقة، حـسبما طلـب جملـس األمـن                 احلقائق امل 

  ،(S/PRST/2008/20) ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٢يف بيان رئيسه املؤرخ 
وإزاء الــرفض بــني الطــرفني،  أي حـوار  وجــود إزاء عــدم قلقــه البـالغ وإذ يعيـد تأكيــد    

ــوا      ــدخول يف ح ــشأن ال ــا حــىت اآلن ب ــه إريتري ــذي تبدي ــة    ال ــصاالت ثنائي ــراء ات ــول إج ر، أو قب
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جهود وساطة أو تيسري تقوم هبا منظمات دون إقليميـة أو منظمـات إقليميـة، أو االسـتجابة                   أو
  على حنو بّناء للجهود اليت يبذهلا األمني العام،

 أن جيبويت سحبت قواهتا إىل مواقعها السابقة وتعاونت بالكامل مـع بعثـة    وإذ يالحظ   
منظمـات دون إقليميـة     أخرى أوفـدهتا    كورة أعاله، كما تعاونت مع بعثات       تقصي احلقائق املذ  
  ومنظمات إقليمية،

، الـيت قـام     ٢٠٠٨يونيـه   /منذ اندالع الرتاع يف حزيران    بالزيارة األوىل   وإذ حييط علماً      
  ،٢٠٠٨أكتوبر /ريقي يف تشرين األولهبا إىل أمسرة رئيس مفوضية االحتاد األف

 بـني جيبـويت     يالرتاع احلـدود  يف  توتر  حالة ال  إزاء استمرار    غوإذ يعرب عن قلقه البال      
 مـن آثـار     دمـرية احلالـة األمنيـة يف منطقـة        خطـورة وتقلـب     ما ُيحتمل أن يترتب علـى       ووإريتريا  

يف وقعــت  بعــد األحــداث اخلطــرية الــيت    ،علــى اســتقرار وأمــن هــذه املنطقــة دون اإلقليميــة     
  فيات واإلصابات،عشرات الوأسفرت عن  و٢٠٠٨يونيه /حزيران ١٠

مــسألة ذات كإريتريــا وجيبــويت علــى حــلّ نزاعهمــا احلــدودي ســلمياً،  حيــث   ‐ ١  
أن مـسؤولية الطـرفني األساسـية هـي وضـع           ويؤكـد   أولوية وبصورة تتفق مع القـانون الـدويل،         

  إطار دبلوماسي وقانوين مالئم لتحقيق هذه الغاية؛
ألمـني العـام واالحتـاد األفريقـي      للجهود الـيت يبـذهلا ا       تقديره يعرب جمددا عن    ‐ ٢  

 هـذه اجلهـات علـى تعزيـز جهودهـا           ويشجعوجامعة الدول العربية لتحقيق مشاركة الطرفني،       
 املنظمات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة، فـضال عـن الـدول             ويشجع أيضا املبذولة يف هذا الصدد،     

   بذلك؛األعضاء اليت ميكنها تقدمي املساعدة حتقيقا هلذا الغرض، على القيام
 ويعـرب عـن بـالغ أسـفه     بعرض األمني العـام بـذل مـساعيه احلميـدة،        يرحب  ‐ ٣  

ألعـضاء بعثـة تقـصي احلقـائق املـذكورة      دخـول  رفـض مـنح تأشـريات    يف إريتريـا  إزاء اسـتمرار  
 مبواصــلة األمــني العــام إبــداء اســتعداده ويرحــباســتقبال أي مبعــوث لألمــني العــام،  أعــاله أو

  قائق أو مبعوث إىل إريتريا؛إلرسال بعثة لتقصي احل
جيبــويت قواهتــا إىل مواقعهــا الــسابقة، حــسبما طلــب جملــس  بــسحب  يرحــب  ‐ ٤  

أقرتـه  حـسبما   ، و (S/PRST/2008/20) ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ١٢املـؤرخ   يسه  األمن يف بيان رئ   
   رفض إريتريا القيام بذلك؛ويدينبعثة تقصي احلقائق، 
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  :إريتريا بأن يطالب  ‐ ٥  
واهتــا ومجيــع معــداهتا إىل مواقعهــا الــسابقة، وتكفــل عــدم التمــاس    ق تــسحب  ‘١’  

وجــــود أو نــــشاط عــــسكري يف املنطقــــة الــــيت جــــرى فيهــــا الــــرتاع يف  أي
  ؛٢٠٠٨يونيه / يف حزيراندمرية وجزيرة دمرية سأر

 وتـشارك ،  برتاعهـا احلـدودي مـع جيبـويت يف رأس دمـرية وجزيـرة دمـرية               تقر    ‘٢’  
جهـود  بـذل  يف  رك أيـضا اوتـش ، يـل التـوتر  بنشاط يف حوار مـن أجـل نـزع فت     

  ؛دبلوماسية تفضي إىل تسوية مقبولة من الطرفني لقضية احلدود
املبــادئ  وحتتــرم، بالتزاماهتــا الدوليــة بوصــفها عــضواً يف األمــم املتحــدة  تتقيــد  ‘٣’  

 منـه،   ٣٣ مـن امليثـاق ويف املـادة         ٢ من املادة    ٥ و   ٤ و   ٣الواردة يف الفقرات    
امــا مــع األمــني العــام، وخــصوصا مــن خــالل اقتراحــه بــذل  تعاونــا ت وتتعــاون

  ؛٣املساعي احلميدة املشار إليه يف الفقرة 
 الـواردة أعـاله، وعلـى أي حـال     ٥للفقـرة  على الفور أن متتثل إريتريا   يطالب  ‐ ٦  

  هذا القرار؛اختاذ يف موعد ال يتجاوز مخسة أسابيع من 
ــه بتقريــ  يطلــب  ‐ ٧   ــام أن يوافي ــال     إىل األمــني الع ــة، وعــن امتث ر عــن تطــور احلال

مــع كــال الطــرفني ومــع االحتــاد األفريقــي وعــن االتــصاالت الــيت جيريهــا الطــرفني اللتزاماهتمــا، 
يتجاوز سـتة أسـابيع مـن      ، يف موعد ال     االقتضاءالصلة، حسب    وسائر املنظمات اإلقليمية ذات   

  القرار؛ اعتماد هذا
هــذا القــرار، علــى أســاس اختــاذ   اســتعراض احلالــة بعــد ســتة أســابيع مــنيقــرر  ‐ ٨  

  ، بغية اختاذ قرار آخر، حسب االقتضاء؛٧التقرير املذكور يف الفقرة 
  . أن يبقي هذه املسألة قيد نظره الفعلييقرر  ‐ ٩  

  
  
  


