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 لالحتاد الربملاين العريبترمجة األمانة العامة 
 
 

 طط

 

 

 

 
 العامة الجمعية أعمال جدول في طارئ بند إدراج طلب في النظر

 
 

 ارئ ط بند إدراج طلب
 الدولي البرلماني لالتحاد 731 الجمعية العامة الــ أعمال جدول في

 جمهورية جيبوتيقدمه وفد 
 

 مرفقة ووثائق طلبا   جليبويت الوطنية اجلمعية رئيس من العام األمني تلقى ،6102يوليو  / متوز 62 يف يف
 :بعنوان 032 اجلمعية العامة الــ أعمال جدول يف طارئ بند إلدراج

 
 مشاركة الربملانات والتزامها الفّعال يف صون األمن"

 ".السياسي احلل دعم خالل من الدوليني والسلم
 

 الدولـة، سـياد  الرامـي إ  انتهـا  بالعـدوان التهديـد أو تـ وإدان العـدوان أشكال مجيع من خالل رفض -
 .برمتها الدويل اجملتمع قرارات حبكم وذلك

 احملتمـل والترـعيد للتـوترات الـ  تعتـرب مرـدر احلـدود، هلـه  النهـائي الرتسيم ودعم من خالل تشجيع -
 ".مستقبال  

 

إضــافة  ،(األول املرفــق) الطلــ  ميقــدالــ  تنــمن  ت الرســالة نــ مرفقــا   032الـــــ اجلمعيــة يف نو املنــدوب وســيجد
 .ل  دعما  ( الثالث املرفق) قرار ومشروع( الثاين املرفق) توضيحيةال هكر إ  امل

 

 أكتـوبر/  األول تشـرين 01 األحـد يـوم جيبـويت وفـد طلـ  بشـنن قرارا   تتخه أن 032الـــ اجلمعية من طل ي  س  
6102. 

 

 لالتحاد البرلماني الدولي 731الجمعية العامة الـــ 
 روسيا االتحاديةبطرسبرغ،  تسان

 7171أكتوبر / تشرين األول  71-71 
 A/137/2-P.1  

 6102 يوليو /متوز  62
 اجلمعية العامة

6البند   
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 لالحتاد الربملاين العريبترمجة األمانة العامة 
 
 

 

 يطلـ  أن الـدويل الربملـاين االحتـاد يف عنو ألي جيوز العامة، جلمعيةقواعد ا من 1.11 املاد  أحكام ومبوج 
 قـرار ومشـروع مـوجز  توضـيحية مبـهكر  الطلـ  هها يرفق أن وجي . اجلمعية أعمال جدول يف طارئ بند إدراج
 األعنـا  مجيـع بـببال  الـدويل الربملـاين االحتـاد أمانـة وتقـوم. الطلـ  يشـمل  الهي املوضوع نطاق بوضوح حيدد
 .الفور على القبيل هها من وثائق وأية الطل  اهبه

 

 :يلي ما على قواعد اجلمعية من  2.11 املاد  تن إضافة إ  ذلك، 
 إجـرا  حالـة دوليـة هامـة حـدث  مـ خرا  تسـتلزم ا ـاذ طـارئ بنـد إدراج طلـ  يتنـاول أن جيـ  (أ )

 عـن الـدويل الربملـاين االحتـاد يعـر  أن املناسـ  وال  يكون مـن الدويل، اجملتمع جان  من عاجل
 األصـوات ثلثـي علـى حيرـل ينبغـي أن الطل  هها مثل ولقبول .وحشد االستجابة الربملانية رأي 

 .التروي  يف املشاركة
 عـد  حرـول حـال واحـد، ويف طـارئ بنـد سـو  أعماهلـا جـدول يف تـدرج أن للجمعيـة جيوز ال  (  )

 األصـوات مـن عـدد أكـرب علـى الـهي حيرـل الطلـ  يقبـل املطلوبـة، األغلبيـة علـى طلبـات
 .اإلجيابية

 كانـ  إذا واحـد يف طلـ  مقرتحـامم، ضـمّ  طـارئ بنـد إلدراج أكثـر أو طلبـني ملقـدمي جيـوز (ج )
 .نفس  املوضوع على تنر ّ  األساسية، املقرتحات

 يسـحب  أن بعـد موضـوع مقـرتح الطـارئ، بالبنـد املتعلـق القـرار، مشـروع يف يـدرج أن جيـوز ال (د )
 عنـوان ويف الطلـ  يف لـ  واضـحة هنـا  إشـار  تكـن مل مـا اجلمعيـة، رفنـت  إذا أو مقـدمو ،
 .اجلمعية أقرّت  الهي املوضوع
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 لالحتاد الربملاين العريبترمجة األمانة العامة 
 
 

 
 
 
 

 في جيبوتي الجمعية الوطنية رئيس من العام األمين إلى الموجهة االتصاالت
 

 6102 ويولي/  متوز 62 جيبويت،
N° 203/PAN/AI 

 
 ، العام األمني السيد عزيزي

 

 أن يشـــرفي قواعـــد ، مـــن 00.0 والقاعـــد  الـــدويل الربملـــاين لالحتـــاد األساســـي النظـــام مـــن 6..0 للمـــاد  وفقـــا
ــــ اجلمعيـــة أعمـــال جـــدول إ  أقـــدم  بطرســـرب   ســـان يف ســـتعقد الـــ  الـــدويل، الربملـــاين لالحتـــاد 032 العامـــة الــ

 :بعنوان طارئ بند ،6102 أكتوبر/  األول تشرين 01 إ  .0 من الفرت  يف( روسيا االحتادية)
 

  والسلم الدوليني األمن صون يف الفّعال والتزامها الربملانات مشاركة"
 "السياسي احلل دعم خالل من

 
 .الطل  هها يغطي  الهي املوضوع نطاق حيدد قرار ومشروع موجز  توضيحية مهكر جتدون مرفقا  

 
 .التقدير آيات أمسى تتقبلوا أن أرجوالسيد األمني العام، 

 محد علي حممد       
  رئيس                                                                                         

 يف مجهورية جيبويت الوطنيةاجلمعية                                                                            
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 لالحتاد الربملاين العريبترمجة األمانة العامة 
 
 

 
 
 

 السياسي الحل دعم خالل من األمن والسلم الدوليين صون في الفّعال والتزامها البرلمانات مشاركة
 

 قدمها وفد جيبوتي توضيحيةمذكرة 
 

 اجلنود من عدد مقتل عن أسفر ما دمري ، رأس منطقة ترييياإلر  اجليش غزا ،6111يونيو  / حزيران 06 يف
 إ  9 من الفرت  يف االشتباكات، هه  من جديد  سلسلة أعقا  ويف. جبروح آخر عدد وإصابة اجليبوتيني

 .إريرتيا ارتكبت  الهي العدوان باإلمجاع اإلقليمية واملنظمات الدويل اجملتمع أدان ،6111يونيو  / حزيران 06
 

( 6119) 0126 رقـم القـرار املتحـد  لألمـم التـابع األمـن جملس ا ه ،6119 يناير/  الثاين كانون .0 ويف
 تنسـجم وبطريقـة أولويةكمسنلة ذات  ،سلميا   احلدودي نزاعهما حل على وإريرتيا جيبويت مجهورية حيثّ  الهي

 ،مواقعهـا السـابقة إ  قوامـا سـحب  جيبـويت أن حبقيقـة القـرار هـها يف األمـن جملس ورح . الدويل القانون مع
 نشـا  أي وجـود عـدم تكفـل وأن املواقع ال  كان  فيهـا سـابقا   إ  ومعداما قواما إريرتيا تسح  بنن وطال 

 ،6111يونيـو  / حزيـران يف دمـري  وجزيـر  دمـري  رأس يفاملنطقـة الـ  حـدي فيهـا النـزاع  يف عسـكري وجود أو
 لألمـم العـام األمـني مـع الكامـل التعـاون اخلرـو  وجـ  وعلـى احلـوار، طريـق عـن املنازعـات تسـوية علـى ووافـق

 .املمكنة احلميد  مساعي  بهل الهي املتحد 
 

 / نيسـان يف إلريرتيـا الـدائم املمثـل إ ( 6119) 0126 رقـم  القرار تنفيهل األمن جملس رئيسيسفر ندا   ومل
  .نتائج أي عن 6119أبريل 

 

 مـن السـابع الفرل مبوج  ،6119ديسمرب  / األول كانون 63 يف األمن، جملس اعتمد سبق، ما ضو  ويف
 ضــد أعماهلــا نتيجــة إريرتيــا علــى عقوبــات فــر  الــهي ،(6119) 0912 رقــم القــرار املتحــد ، األمــم ميثــاق

 (.6119) 0126 رقم القرار مبوج  التزاماما من بني الواقع يف إريرتيا تف   ومل. وجيبويت الرومال
 

 ضــبط أجــل مــن نــدا   رئيســ ، أصــدر  صــحفي بيــان خــالل مــن األمــن، جملــس كــرر ،يونيــو / حزيــران .6 ويف
 .البلد إ  احلقائق لتقري بعثة إيفاد املتحد  لألمم العام األمني إ  وطل  واحلوار، النفس
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 لالحتاد الربملاين العريبترمجة األمانة العامة 
 
 

 قوامـا جيبـويت وسـحب . سيطرما حت  الواقعة األراضي بزيار  احلقائق لتقري بعثة ألي تنذن مل إريرتيا أن غري
 .إريرتيا ذلك تفعل مل بينما السابقة، مواقعها إ 

 

 عمــر إمساعيــل الســيد جيبــويت، مجهوريــة رئــيس وأبلــ  ،6101 مــايو / أيــار 09 يف األمــن جملــس اجتمــع وقــد
 التــاري ، ذلــك مــن واعتبــارا  ". فريقيــاإ يف واألمــن الســالم" مناقشــة أثنــا يف  فريقــياإل القــرن يف احلالــة عــن يلــ ،ج

 الـهين اجلنـود عـن أنبـا  أي جيبـويت سـلطات تتلـق   مل بـل فحس ، النزاع تسوية يتم مل أن  على التشديد ينبغي
 .إريرتيامت أسرهم من قبل 

 

 الــ  للجهــود تنييــدهم عــن األمــن جملــس أعنــا  أعــر  ،6101يونيــو  / حزيــران 00 يف للرــحافة بيــان ويف
 إ  الطــرفني دعــوا اخلرـو ، وجــ  وعلـى. وإريرتيــا جيبـويت بــني احلـدودي للنــزاع سـلمي حــل إلجيـاد قطــر تبـههلا

 بـــاحرتام التزاماممــا واحـــرتام الــنفس ضـــبط ممارســة مــع نيـــة، وحبســن كامـــلشــكل  ب الوســـاطة عمليــة يف الــدخول
 .الهي كان قائما  من قبل الوضع

 

 عـــن وبعيـــدا  . عواقـــ تبـــق  بـــدون  مل اخللـــيج بلـــدان بـــني األخـــري  الدبلوماســـية األزمـــة فـــبن ذلـــك، إ  وباإلضـــافة
 الســالم حفــ  قــوات انســحا  بعــد أنــ  والواقــع. وإريرتيــا جيبــويت مجهوريــة بــني التــوترات حــد  ازدادت ،حلهــا

 بقيــ  ذلــك وبعــد العازلــة، املنطقــة اخــرتاق طريــق عــن أوال: الــهي كــان قائمــا   الوضــع إريرتيــا انتهكــ  القطريــة،
 لقـــراري انتهاكـــا   يشـــكل إريرتيـــا جانـــ  مـــن واالســـتفزازي العـــدواين املوقـــف وهـــها. املنطقـــة تلـــك مـــن جـــدا   قريبــة
 .للمساعد  الدويل اجملتمع جهود كل ويقو  0912 و 0126 األمن جملس

 

 أزمـات بالفعـل هزمـا الـ  املنطقـة علـى ليس خطرا   سيكون اجلديد العسكري الترعيد بنن التهكري عن غىن وال
 املنــد  بــا  علــى يطــالن مــري د وجزيــر  دمــري  رأس أن والواقــع. أينــا   العــامل بقيــةفحســ ، إ ــا علــى  متعــدد 
بنــائع بقيمــة  تنقــل الــ  الســفن مــن اآلالف عشــرات تســتخدم  الــهي األمحــر للبحــر اجلنــويب املــدخل مباشــر ،
 .العاملية النفط إمدادات من كبري  حرة ذلك يف مبا الدوالرات، من املليارات عشرات

 

 العديـد  املتحـد  األمـم قـرارات احرتام ضمان يفكاملة  مس وليات  يتحمل أن الدويل اجملتمع على يتعني واليوم،
 هلـها ودائمـة عادلـة تسـوية إجيـاد علـى الطـرفني إلجبـار تـدخلي أن أينـا   علي  يتعني بل النزاع؛ هها حلل املتخه 
 .الدويل القانون على أساس الرراع
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 حممـد السـيد رئيسـ  برئاسـة الـدويل الربملـاين االحتـاد لـد  جيبـويت جلمهوريـة الربملـاين الوفـد يـود السـياق، هها ويف
ــــالالعامـــة  اجلمعيـــة أعمـــال جـــدول يف يـــدرج أن محـــد علـــي  عنوانـــ  ا  طارئـــ ا  بنـــد الـــدويل، الربملـــاين لالحتـــاد 032 ـــ

 ".السياسي احلل دعم خالل من الدوليني والسلم األمن صون يف الفّعال والتزامها الربملانات مشاركة"
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 السياسي الحل دعم خالل من األمن والسلم الدوليين صون في الفّعال والتزامها البرلمانات مشاركة
 

 جيبوتي وفد من مقدم قرار مشروع
 

 الدويل، الربملاين لالحتاد 032 عامة الـــال اجلمعية إن       
 

 الدويل، الربملاين لالحتاد 032 عامة الـــال اجلمعية إن       
 

 0912 و( 6119) 0126 القــرارين أي الرــلة، ذات األمــن جملــس قــراراتعلــى  جديــد مــن ت كــد إذ( 0)
 الدويل، الربملاين االحتاد عن الرادر  الرلة ذات القرارات إ  إضافة ،(6119)

 

 انســحا  عقــ  ترييــةياإلر  اجليبوتيــة احلــدود طــول علــى الســائد  احلالــة إزا  ا العميــققلقهــ عــن تعــر  وإذ( 6)
 القائم، للوضع إريرتيا وانتها  القطرية التدخل قوات

 

 الربملــاين واالحتــاد املتحــد  األمــم وضــعتها الــ  املبــادئ ومبوجــ  الــدويل القــانون مبوجــ  أنــ  إ  تشــري وإذ( 3)
 مقبول، غري أمر القو  استخدام طريق عن األراضي على االستيال  فبن الدويل،

 

 هبــا   معــرتف أراضــي علــى عســكرية خميمــات إقامــة يف املتمثلــة ترييــةياإلر  السياســة إزا  قلقهــا عــن تعــر  وإذ( .)
 الرحة، من ل  أساس الدوليا  وبشكل دائم على أهنا أراٍ  جيبوتية، ولكن تطال  هبا أمسر  بشكل 

 

 فــر  الــهي ،0912 و 0126 القــرارين 6119 عــام يف اعتمــد الــدويل األمــن جملــس أن إ  تشــري وإذ( 1)
 أمسـر  نظـام ينفـه ومل. بنسرها األفريقي القرن ومنطقة جيبويت مجهورية جتا  تررفاما بسب  إريرتيا على عقوبات

 الوقــ  نفــس يف( 6119) 0912 لقــرارا فــر  لــهلك، ونتيجــة. حقيقيــة  ريبيــة قــو  وأصــب  التزاماتــ  مــن أيــا  
 فردية، عقوبات فر  عن فنال   األسلحة، توريد على حظرا  

 

A/032/2-P.0 
3 ملحق  
جنليزيةاإل: األصل  
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 لالحتاد الربملاين العريبترمجة األمانة العامة 
 
 

 االســـتفزازية، وأفعاهلــا العـــدائي موقفهــا خـــالل مــن باســـتمرار، تنتهــك إريرتيـــا ألن القلــق بـــال  يســاورها وإذ( 2)
 ،(6119) 0912 و( 6119) 0126 قراري  يف األمن جملس ب  طال  الهيو  هي كان قائما  ال الوضع

 

 مواقعهـــا إ  الـــدويل األمـــن جملـــس قـــرارات ا ـــاذ منـــه قوامـــا ســـحب  قـــد جيبـــويت مجهوريـــة أن إ  وبـــالنظر( 2)
 بانتظام، إريرتيا تنتهك  مبدأ وهو السابقة،

 

ـــد مـــن ت كـــد وإذ( 1) ـــادئ أهـــداف علـــى جدي  اإلنســـان حلقـــوق العـــاملي واإلعـــالن ،املتحـــد  األمـــم ميثـــاق ومب
 الدويل، الربملاين االحتاد ومبادئ قيم إضافة إ  جنيف، واتفاقيات

 

 واستقالهلا، ،وسيادما ،اإلقليمية وسالمتها ،جيبويت مجهورية بوحد  االلتزام أمهيةعلى  ت كد كما( 9)
 

 للرـراع سـلمية تسـوية إ  التوصـل أمهيـةعلـى  وت كـد املنطقـة، يف احلالـة لتـدهور القلـق بال  يساورها وإذ( 01)
 الدويل، القانون لقواعد وفقا   ترييياإلر  - اجليبويت

 

 القتـال أثنـا يف  املفقـودين اجليبـوتيني باملقـاتلني املتعلقـة املتاحة املعلومات مجيع إريرتيا ترسل بنن تطال  .0
 حــى ،6111 يونيــو/  حزيــران 06 إ  01 مــن الفــرت  يف وقعــ  الــ  االشــتباكات منــه احملتجــزين أو

 وظروفهم؛ اجليبوتيني احلر  أسر  وجود من التحقق لمعنينيل يتسىن
 

 الــدويل الربملــاين الحتـاديف ا األعنــا  الربملانـات إ  القــرار هــها حييـل أن لالحتــاد العـام األمــني إ  طل ـ  يـ .6
 املعنية؛ امل سسات مجيع وإ  املتحد  لألمم العام األمني وإ 

 

 يشــكل وإريرتيــا جيبــويت بــني النــزاع وأن الرــومال يف واملرــاحلة بالســالم تنــر إريرتيــا أفعــال أن تالحــ  .3
 والدوليني؛ اإلقليميني واألمن للسلم مديدا  

 

 مجهوريــــة أراضــــي يف تــــرييياإلر  اجلــــيش يرتكبهــــا الــــ  العــــدوان أعمــــال املمكنــــة العبــــارات بــــنقو  تــــدين ..
 جيبويت؛

 

 .مستقبال   احملتمل والترعيد للتوتر مردر وهو احلدود، هله  النهائي الرتسيم دعموت شجعت .1
 

 الـدويل الربملـاين الحتـادهيئـة فرعيـة ضـمن اجمللـس احلـاكم ل إلنشـا  األولويـة ببعطـا  نوصي ،املقياس نفس  وعلى
 جيبـــويت مجهوريـــة بـــني احلــدودي بـــالنزاع ةاملعنيـــ الــدويل الربملـــاين لالحتـــاد ةاالستشـــاري اجملموعــة" تســـميت  بـــــ ميكــن
 :يلي مبا القيام مع ،"وإريرتيا
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 لالحتاد الربملاين العريبترمجة األمانة العامة 
 
 

 قواعــــد ببنفـــاذ محكومـــام تعّهــــد ضـــمان علـــى الــــدويل الربملـــاين االحتـــاد األعنــــا  يف ربملانـــاتال حـــثّ  -
 الدويل، األمن وجملس الدويل اجملتمع وقرارات الدويل القانون

ترتكـ  ضـد  الـ  هـامجيع العدوان أعمال إدانة إ  الدويل الربملاين الحتاديف ا األعنا  الربملانات عو د -
 ،مجهورية جيبويت من قبل جارما إيريرتيا

 الدولية، القرارات تنفيه حول الدويل الربملاين االحتاد وأعنا  الدولية اهليئات إ  التقارير تقدمي -
قامـ  و  الـدولتني بـني عليهـا املتنـازع القطاعـات يف الوضع عن لالستعالم ميدانية مراقبة بزيارات القيام -

 الدويل، القانون قواعد من قاعد  لكل انتها  يف بالقو ،بنمها  إريرتيا
 جيبويت، يف السالم عملية دعم إ  األعنا  الدول مجيع دعو  -
ــــنن أخــــر  مــــر املطالبــــة  -  0912 و( 6119) 0126 القــــرارين ألحكــــام إبطــــا  دون إريرتيــــا متتثــــل ب

 وجــود عــدم تكفــل وأن ،الــ  كانــ  عليهــا واقــعامل إ  معــداما ومجيــع قوامــا تســح  وأن ،(6119)
/  حزيـران يف دمـري  وجزيـر  دمـري  رأس يف النزاع فيها وقع ال  املنطقة يف عسكري وجود أو نشا  أي

 ،6111 يونيو
 .إبقا  املسنلة قيد النظر الفعلي -
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Request for the inclusion of an emergency item 

in the agenda of the 137
th

 Assembly of the Inter-Parliamentary Union 
submitted by the delegation of Djibouti 

 

On 26 July 2017, the Secretary General received from the President of the National 
Assembly of Djibouti a request and accompanying documents for the inclusion in the 
agenda of the 137

th 
Assembly of an emergency item entitled: 

 

"The involvement and active commitment of parliaments in maintaining international 
security and peace through support for a political solution". 

 

-  By rejecting and condemning all forms of aggression or threats of aggression 
aimed at violating the sovereignty of the State, and this by virtue of the 
international community’s resolutions in their entirety. 

-  By encouraging and supporting the definitive demarcation of this border, a source 
of tensions and potential escalation going forward.”  

 

Delegates to the 137
th
 Assembly will find attached the text of the communication 

submitting the request (Annex I), as well as an explanatory memorandum (Annex II) and 
a draft resolution (Annex III) in support thereof. 
 

The 137
th
 Assembly will be required to take a decision on the request of the delegation of 

Djibouti on Sunday, 15 October 2017. 
 

Under the terms of Assembly Rule 11.1, any Member of the IPU may request the 
inclusion of an emergency item in the Assembly agenda. Such a request must be 
accompanied by a brief explanatory memorandum and a draft resolution which clearly 
define the scope of the subject covered by the request. The IPU Secretariat shall 
communicate the request and any such documents immediately to all Members. 
 

Furthermore, Assembly Rule 11.2 stipulates that: 
 

(a) A request for the inclusion of an emergency item must relate to a recent major 
situation of international concern on which urgent action by the international 
community is required and on which it is appropriate for the IPU to express its 
opinion and mobilize a parliamentary response.  Such a request must receive a 
two-thirds majority of the votes cast in order to be accepted;  

(b) The Assembly may place only one emergency item on its agenda.  Should several 
requests obtain the requisite majority, the one having received the largest number 
of positive votes shall be accepted; 

(c) The authors of two or more requests for the inclusion of an emergency item may 
combine their proposals to present a joint one, provided that each of the original 
proposals relates to the same subject; 

(d) The subject of a proposal that has been withdrawn by its authors or rejected by the 
Assembly cannot be included in the draft resolution submitted on the emergency 
item, unless it is clearly referred to in the request and title of the subject adopted by 
the Assembly. 
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COMMUNICATION ADDRESSED TO THE SECRETARY GENERAL BY 
THE PRESIDENT OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF DJIBOUTI 

 
 
 
 

 
Djibouti, 26 July 2017 
N° 203/PAN/AI 
 

 
 
Dear Mr. Secretary General 
 
In accordance with Article 14.2 of the Statutes of the Inter-Parliamentary Union and Rule 11.1 of its 
Rules, I have the honour to submit for inclusion in the agenda of the 137

th 
Assembly of the 

Inter-Parliamentary Union, to be held in St. Petersburg (Russian Federation) from 14 to 
18 October 2017, an emergency item entitled: 
 

"The involvement and active commitment of parliaments in maintaining international security  
and peace through support for a political solution". 

 
 
Attached please find a brief explanatory memorandum and a draft resolution defining the scope of the 
subject covered by this request.  
 
Please accept, Mr. Secretary General, the assurances of my highest consideration.  
 
 
 
 
 
 
 
 

(Signed) Mohamed ALI HOUMED 
President 

National Assembly of Djibouti 
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THE INVOLVEMENT AND ACTIVE COMMITMENT OF PARLIAMENTS IN MAINTAINING 
INTERNATIONAL SECURITY AND PEACE THROUGH SUPPORT FOR A POLITICAL SOLUTION 

 
Explanatory memorandum submitted by the delegation of Djibouti 

 
 
On 12 June 2008, the Eritrean Army invaded the region of Ras Doumeira, killing several Djiboutian 
soldiers and wounding several more. Following a new series of such clashes, from 9 to 12 June 2008, 
the aggression committed by Eritrea was unanimously condemned by the international community and 
regional organizations. 
 
On 14 January 2009, the UN Security Council adopted resolution 1862 (2009), which urges the 
Republic of Djibouti and Eritrea to resolve their border dispute peacefully, as a matter of priority and in 
a manner consistent with international law. In this resolution the Security Council welcomes the fact 
that Djibouti has withdrawn its forces to the status quo ante and demands that Eritrea withdraw its 
forces and equipment to the positions of the status quo ante and ensure that no military presence or 
activity is being pursued in the area where the conflict occurred in Ras Doumeira and Doumeira Island 
in June 2008, and that it agree to settle disputes through dialogue and in particular to cooperate fully 
with the UN Secretary-General, who has made his good offices available.  
 
An appeal from the President of the Security Council for the observance of resolution 1862 (2009) 
made to the Permanent Representative of Eritrea in April 2009, produced no results. 
 
In view of the foregoing, on 23 December 2009 the Security Council, by virtue of Chapter VII of the 
United Nations Charter, adopted resolution 1907 (2009), introducing sanctions against Eritrea for its 
actions against Somalia as well as Djibouti. Eritrea has in fact fulfilled none of its obligations under 
resolution 1862 (2009). 
 
On 24 June, through a press statement issued by its President, the Security Council reiterated its 
appeal for restraint and dialogue and asked the UN Secretary-General to send a fact-finding mission 
to the country. 
 
No fact-finding mission, however, has been authorized by Eritrea to visit the territory under its control. 
Djibouti has withdrawn its forces to the status quo ante positions, while Eritrea has not done so.  
 
The Security Council met on 19 May 2010 and, while discussing “Peace and security in Africa” was 
informed by the President of the Republic of Djibouti, Mr. Ismail Omar Guelleh, about the situation in 
the Horn of Africa. As of that date, it should be stressed, not only had the conflict not been settled but 
the authorities of Djibouti had received no news of the soldiers captured by Eritrea.  
 
In a statement to the press on 11 June 2010, the members of the Security Council expressed their 
support for the efforts made by Qatar to find a peaceful solution to the border dispute between Djibouti 
and Eritrea. In particular, they called upon the parties to engage in the mediation process fully and in 
good faith, while exercising restraint and respecting their commitments to respect the status quo ante.  
 
In addition, the recent diplomatic crisis in the Gulf countries has not been without consequence. Far 
from being resolved, the tensions between the Republic of Djibouti and Eritrea have grown more 
intense. Indeed, following the withdrawal of Qatari peacekeeping forces, Eritrea has violated the status 
quo ante: first by penetrating the buffer zone and later by remaining very close to that zone. This 
bellicose and provocative attitude on the part of Eritrea constitutes a violation of Security Council 
resolutions 1862 and 1907 and is undermining all the international community’s efforts to help. 
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It is indispensable to recall that a new military escalation would be dangerous not only for the region, 
already shaken by multiple crises, but for the rest of the world as well. Indeed, Ras Doumeira and 
Doumeira Island overlook the Bab El-Mandeb Straight, southern entrance to the Red Sea used by 
tens of thousands of ships transporting tens of billions of dollars in merchandise, including a significant 
share of world oil supplies.  
 
Today, the international community needs to fully assume its responsibilities to ensure respect for the 
numerous UN resolutions adopted to resolve this dispute; it also needs to intervene to oblige both 
parties to develop a fair and lasting settlement of this conflict grounded in international law.  
 
It is in this context that the parliamentary delegation of the Republic of Djibouti to the 
Inter-Parliamentary Union, led by its President, Mr. Mohamed Ali Houmed, wishes to include in the 
agenda of the 137

th
 IPU Assembly, an emergency item entitled "The involvement and active 

commitment of parliaments in maintaining international security and peace through support for a 
political solution". 
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THE INVOLVEMENT AND ACTIVE COMMITMENT OF PARLIAMENTS IN MAINTAINING 
INTERNATIONAL SECURITY AND PEACE THROUGH SUPPORT FOR A POLITICAL SOLUTION 

 
 

Draft resolution submitted by the delegation of DJIBOUTI 
 
 

  The 137
th
 Assembly of the Inter–Parliamentary Union, 

 
(1)  Reaffirming the relevant Security Council resolutions, that is, resolutions 1862 (2009) and 
1907 (2009), as well as the pertinent resolutions of the Inter-Parliamentary Union, 
 
(2)  Expressing its deep concern over the situation prevailing along the Djiboutian-Eritrean 
border following the withdrawal of Qatari intervention forces and Eritrea’s violation of the status quo 
ante, 
 
(3)  Recalling that by virtue of international law and under the principles established by the 
United Nations and the Inter-Parliamentary Union, territorial acquisition through the use of force is 
unacceptable, 
 
(4)  Expressing its concern over the Eritrean policy of establishing military camps on territory 
that has always been recognized internationally as Djiboutian but is groundlessly claimed by Asmara, 
 
(5)  Recalling that in 2009 the UN Security Council adopted resolutions 1862 and 1907, 
introducing sanctions against Eritrea because of its actions toward the Republic of Djibouti and the 
entire Horn of Africa region. The Asmara regime has fulfilled none of its obligations and has become a 
truly disruptive force. Consequently, resolution 1907 (2009) has simultaneously established an arms 
embargo as well as individual sanctions, 
 
(6)  Deeply concerned that Eritrea, through its belligerent attitude and acts of  
provocation, is constantly violating the status quo ante demanded by the Security Council in its 
resolutions 1862 (2009) and 1907 (2009), 
 
(7)  Considering that since the adoption of the UN Security Council resolutions the Republic 
of Djibouti has withdrawn its forces to their status quo ante positions, a principle regularly violated by 
Eritrea, 
 
(8)  Reaffirming the objectives and principles of the United Nations Charter, the Universal 
Declaration on Human Rights and the Geneva Conventions, as well as the values and principles of the 
Inter-Parliamentary Union, 
 
(9)  Emphasizing the value of commitment to the unity, territorial integrity, sovereignty and 
independence of the Republic of Djibouti, 
 
(10)  Deeply concerned by the deteriorating situation in the region and underscoring the 
importance of reaching a peaceful settlement of the Djiboutian-Eritrean conflict in accordance with the 
rules of international law,  
 

1. Demands that Eritrea communicate all available information pertaining to Djiboutian 
combatants missing in action or detained since the clashes of 10 to 12 June 2008, so that 
those concerned may ascertain the presence and condition of Djiboutian prisoners of war; 
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2. Requests the IPU Secretary General to transmit this resolution to IPU Member 

Parliaments, to the UN Secretary-General and to all institutions concerned;  
 
3. Observes that Eritrea’s acts are detrimental to peace and reconciliation in Somalia and 

that the dispute between Djibouti and Eritrea constitutes a threat to regional and 
international peace and security; 

 
4. Condemns in the strongest possible terms the acts of aggression perpetrated by the 

Eritrean Army on the territory of the Republic of Djibouti;  
 
5. Encourages and supports the definitive demarcation of this border, a source of tension 

and potential escalation going forward. 
 

In a similar vein, we recommend that priority be given to creating within the IPU Governing Council a 
subsidiary organ that could be called the "IPU Advisory Group on the border dispute between the 
Republic of Djibouti and Eritrea", with the mission of: 
 
- Urging IPU Member Parliaments to ensure that their governments undertake to enforce the 

rules of international law and the resolutions of the international community and UN Security 
Council,  

 
- Calling upon IPU Member Parliaments to condemn all acts of aggression committed against the 

Republic of Djibouti by its Eritrean neighbour,  
 
- Reporting to international bodies and to IPU Members on the implementation of international 

resolutions,  
 
- Conducting observation visits to the field to inquire about the situation in the sectors that are 

disputed by the two States and that Eritrea has annexed by force, in violation of every rule of 
international law,  

 
- Calling upon all Member States to support the Djibouti peace process, 
 
- Demanding again that Eritrea comply without delay with the provisions of resolutions 1862 

(2009) and 1907 (2009), that it withdraw its forces and all their equipment to the positions of the 
status quo ante, and that it ensure that no military presence or activity is being pursued in the 
area where the conflict occurred in Ras Doumeira and Doumeira Island in June 2008, 

 
- Remaining actively seized of the matter. 
 

 


