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 وإريتريا إثيوبيا عن العام األمني تقرير  
 

 مقدمة - أوال 
 املـؤرخ  )٢٠٠٠( ١٣٢٠ األمـن  جملـس  قـرار  مـن  ١٢ بالفقرة عمالً مقدم التقرير هذا - ١

 تقريــري منــذ البعثــة منطقــة يف املــستجدة التطــورات يتنــاول وهــو ،٢٠٠٠ ســبتمرب/أيلــول ١٥
 بعثـة  ألنـشطة  وصـفا  التقريـر  يقـدم  كما .)S/2007/440( ٢٠٠٧ يوليه/متوز ١٨ املؤرخ السابق
 .وإريتريا إثيوبيا يف املتحدة األمم

 
 هلا املتامخة واملناطق املؤقتة األمنية املنطقة يف احلالة - ثانيا 

 خــالل هلــا املتامخــة واملنــاطق املؤقتــة األمنيــة املنطقــة يف متــوترا العــسكري الوضــع ظــل - ٢
ــرة ــشمولة الفت ــالتقرير امل ــاإري واحتفظــت .ب ــوات تري ــاد بق ــل، عــسكري وعت ــا ثقي ــك يف مب  ذل

 مرابطــة اإلثيوبيــة القــوات وظلــت .٢٠٠٦ أكتــوبر/األول تــشرين منــذ املنطقــة يف دبابــات،
 بـالتقرير،  املـشمولة  الفتـرة  وخـالل  .املنطقـة  مبحـاذاة  فيهـا  شرتنُـ  الـيت  املواقع يف الثقيل بعتادها
 البلـدين  كـال  وأجـرى  املنطقـة،  يف لعتـاد وا العـسكريني  األفـراد  مـن  مزيـد  بإدخال إريتريا قامت

 .احلدودية املنطقة يف لقواهتما جتميع وإعادة وتدريب تناوب عمليات
ــاء اإلريتريــة الــدفاع قــوات أفــراد وواصــل - ٣ ــة املنطقــة داخــل جديــدة دفاعــات بن  األمني

 ماألمـ  بعثـة  الحظـت  الـصدد،  هـذا  ويف .بـادمي  مـن  جدا قريبة مسافة على ذلك يف مبا املؤقتة،
 اإلريتريـة  الـدفاع  قـوات  إليـواء  اجلديـدة  املعسكرات من عدد تشييد وإريتريا إثيوبيا يف املتحدة

 تنـاوب  عمليـات  أيـضا  اإلريتريـة  الـدفاع  قـوات  وأجـرت  .األوسـط  والقطاع الغريب القطاع يف
ــشر الفرعــي والقطــاع األوســط القطــاع يف للقــوات ــراد اســتبدال إىل إضــافة ،قيال ــشيا أف  امللي
 .تدرجيي حنو على نظاميني عسكريني بأفراد املنطقة يف مواقع يف نياملرابط
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ــذ - ٤ ــع ومن ــول مطل ــلُن ســبتمرب،/أيل ــوات مــن كــبري عــدد ق ــدفاع ق ــة ال ــاد اإلريتري  والعت
ــل العــسكري ــذخرية الثقي ــة داخــل إىل وال ــة املنطق ــة األمني ــاطق املؤقت ــا املتامخــة واملن ــا .هل  ووفق
 بنقــل أكتــوبر/األول وتــشرين ســبتمرب/أيلــول شــهري لخــال إريتريــا قامــت البعثــة، لتقــديرات

 مـن  شـاحنات  مخـس  ومحولـة  ثقيلـة،  رشاشـة  مـدافع  ١٠ و إضايف، جندي ١ ٠٠٠ بـ يقدر ما
 القـوات  عـدد  جممـوع  رفـع  ممـا  األوسط، القطاع يف املنطقة داخل إىل الصغرية األسلحة ذخرية
ــتأ الــيت ــذ القطــاع هــذا إىل دخل ــسمرب/األول كــانون من ــا إىل دي ــو م ــردا ٢ ٥٨٠ علــى يرب  ف

 إريتريــة مدفعيــة قطــع ثــالث وجــود البعثــة أكــدت أكتــوبر،/األول تــشرين ١٦ ويف .عــسكريا
ــة علــى املنطقــة داخــل  الفرعــي للقطــاع بالنــسبة أمــا .األوســط القطــاع يف تــسورينا مــن مقرب

 ابـة قر إىل املكـان  ذلـك  يف املنطقـة  دخلـت  اليت اإلريترية الدفاع قوات قوام وصل فقد الشرقي،
ــا أدخلــت الغــريب، القطــاع ويف .عــسكري فــرد ٦٠٠ ــة املنطقــة إىل إريتري ــة األمني ــة املؤقت  قراب
ــردا ٢ ٠٢٥ ــشرين يف عــسكريا ف ــوبر/األول ت ــام، هــذا مــن أكت  ٢ ٠٠٠ زهــاء إىل إضــافة الع
 .٢٠٠٦ أكتـوبر /األول تـشرين  يف القطـاع  ذلك إىل أدخلوا قد كانوا ومدافع ودبابات جندي
 وعمليـات  ركـات حت مجيـع  ترصد أن للبعثة يتسّن مل فرضها، إريتريا تواصل اليت القيود وبسبب
 إىل املقدمـة  الـسابقة  تقـاريري  يف عليـه  شـددت  ما حنو وعلى .املنطقة يف اإلريترية القوات نشر

 داخـل  الثقيـل  العـسكري  والعتـاد  اإلريتريـة  الدفاع قوات ونشر وجود استمرار يشكل اجمللس،
 يونيـه /حزيـران  ١٨ املـؤرخ  يـة القتال عمـال األ وقف بشأن اجلزائر التفاق مباشرا انتهاكا املنطقة
٢٠٠٠. 

 وعـززت  تـدريبات  اإلثيوبيـة  املـسلحة  القوات أجرت بالتقرير، املشمولة الفترة وخالل - ٥
 النــار إطــالق علــى بتــدريبات قامــت كمــا بــادمي، حــول منــاطق يف ذلــك يف مبــا ،ادفاعاهتــ مــن

 حافظـت  كما .والغريب األوسط القطاعني يف وآلية شخصية لحةأس مستخدمةً احلية، بالذخرية
 والحظـت  .الغـريب  القطـاع  يف اسـتراتيجية  احتياطيـة  قـوة  انتشار على اإلثيوبية املسلحة القوات
 العيـار  مـن  مـدفعا  ١٨ و مـصفحة  أفـراد  ناقلة ١٤ زهاء نشر أعادت اإلثيوبية القوات أن البعثة

 حــوايل بعــد علــى والغــريب، األوســط القطــاعني يف ثالثالــ املدرعــة الفــرق مواقــع يف املتوســط
 عـدده  مـا  أيـضا  ولـوحظ  .املؤقتـة  األمنيـة  للمنطقة املتامخة املناطق جنوب كيلومترا ٣٠ إىل ٢٠
 .الغـريب  القطـاع  يف املنتـشرة  املدرعـة  التـشكيالت  صـوب  تتجـه  وهـي  مـصفحة  أفراد ناقلة ٣٩

 القـوات  أن أكتـوبر /األول تـشرين  ١٠ ىلإ ١ مـن  الفتـرة  يف البعثة الحظت ذلك، على وعالوة
 مــصفحة إنقــاذ ومركبــة T-55 نــوع مــن دبابــة ٢٢ جمموعــه مــا نــشر بــصدد اإلثيوبيــة املــسلحة
 .املنطقـة  مـن  كيلـومترات  عشرة حوايل بعد على األوسط القطاع يف املتامخة املناطق يف واحدة
 دبابـة  ٣٠ وجـود  علـى  رّداً كليـش  إمنـا  النـشر  هذا بأن البعثة اإلثيوبية املسلحة القوات وأبلغت
 تـتمكن  ومل .املنطقـة  حـدود  مـن  كيلـومترا  ١٥ بعـد  علـى  تـرابط  اإلريتريـة  الدفاع قواتل تابعة
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 ويف .القائمـة  اإلريتريـة  القيود بسبب مستقل حنو على االدعاء هذا صحة من التحقق من البعثة
 قـد  كانـت  هلـا  عـة تاب ومـدافع  دبابـات  بـسحب  اإلثيوبيـة  املـسلحة  القـوات  قامت ذلك، غضون
 وذلـك  الـشرقي،  الفرعـي  القطـاع  مـن  بوري منطقة يف السنة هذه من سابق وقت يف لوحظت

 .املتامخة املنطقة جنوب إىل
 البـدء  يعتزمـان  ال بأهنمـا  متكـرر  حنـو  علـى  واإلريتري اإلثيويب الزعيمني تصريح ورغم - ٦
 هـذا  ويف .بـالغ  قلق مثار شكلي احلدودية املنطقة جانيب على القوات حشد فإن ،يةقتال أعمالب

 علــى النــار أطلــق إريتريــا قناصــا أن ســبتمرب/أيلــول ١٥ يف اإلثيوبيــة الــسلطات ادعــت الــصدد،
ــة قــوات  اإلثيــوبيني اجلنــود أحــد فأصــاب األوســط، القطــاع يف أمبيــسا زيــال منطقــة يف إثيوبي
 نـار  إطـالق  حـادث  بوقـوع  واّدعـي  .باحلـادث  علمهم اإلريتريون الوحدات قادة ونفى .جبراح
 .أكتوبر/األول تشرين ٨ يف ذاهتا املنطقة يف واإلثيوبية اإلريترية القوات بني آخر
 إجـراء  يف الطـرفني  إىل املـساعدة  تقـدمي  بـالتقرير  املشمولة الفترة خالل البعثة وواصلت - ٧

ــيت احلــوادث يف التحقيقــات ــع ال ــا احلــدود، عــرب تق ــارير ذلــك يف مب  .املواشــي ســرقة عــن التق
 غـري  عـن  احلـدود  عبـورهم  بعد الوطن إىل وإريتريني إثيوبيني مدنيني إعادة أيضا البعثة توسهل
 .قصد

 
 احلركة حرية على املفروضة القيود - ثالثا 

 قـد  كانـت  الـيت  القيـود  مجيـع  فـرض  إريتريـا  واصـلت  بـالتقرير،  املـشمولة  الفتـرة  خالل - ٨
 يف املتحـدة  لألمـم  التابعـة  العموديـة  راتالطـائ  حتليق على قائما احلظر وظل .البعثة على طبقتها
 يف اخلدمـة  مـن  معّينة جلنسيات ينتمون دوليني موظفني استبعاد إنفاذ استمر كما اجلوي، جماهلا
 عـددها  البـالغ  )أشـهر  سـتة  مـن  أطـول  لفتـرة ( الدائمـة  القيـود  على أيضا إريتريا وأبقت .إريتريا
 حـصر  وواصـلت  الليليـة،  الـدوريات  ذلـك  يف مبـا  ،البعثة حركة حرية على واملفروضة قيدا ٤٥

 .كافــة القطاعــات يف املؤقتــة األمنيــة املنطقــة داخــل الرئيــسية اإلمــداد طــرق يف البعثــة دوريــات
ــى وعــالوة ــك، عل ــا واصــلت ذل ــذين االســتراتيجيني اجلــسرين إغــالق إريتري ــني يربطــان الل  ب

 إثيوبيــا، يف شــريارو،و تريــا،إري يف شــياللو، وبــني إثيوبيــا، يف احلمــرية،و إريتريــا، يف حجــر، أم
 جديـدة  قيـودا  إريتريـا  فرضت ،٢٠٠٧ سبتمرب/أيلول ٢٦ ويف .الغريب القطاع يف كالمها ويقع
 األسـبوع  مـن  وابتـداء  .األوسـط  القطـاع  يف البعثـة  هبـا  تـضطلع  الـيت  األلغـام  إزالة عمليات على
 الفرعـي  القطـاع  يف القيـود  مـن  جديـدة  طائفـة  إريتريـا  فرضـت  يونيـه، /حزيـران  شهر من األول

 .الرئيسية الطريق عن البعيدة املناطق برصد البعثة دوريات قيام دون حال مما الشرقي،
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ــشرطة احتجــزت أغــسطس،/آب ١١ ويف - ٩ ــة ال ــة اإلريتري ــراقبني دوري  يف عــسكريني م
 أغــسطس،/آب ٢٩ ويف .٠٠/١٨ الــساعة بعــد تــسورينا مدينــة دخوهلالــ األوســط القطــاع
 أمسـرة،  يف تعويـضية  إجـازة  فتـرة  يقضيان كانا عسكريني مراقبني تريةاإلري السلطات احتجزت
 تـصريح  علـى  احلـصول  دخوهلا يقتضي منطقة بزيارة قيامهما بسبب يومني على يربو ملا وذلك
 .رمسيـا  احتجاجـا  البعثـة  تقـدمي  عقـب  بعدئـذ  سـراحهما  وأُطلـق  .اإلريتريـة  السلطات من مسبق
 بـأن  اإلريتريـة  الـسلطات  طالبـت  حـىت  احلـادث  لـك ذ وقـوع  علـى  أسـابيع  ستة انقضت إن وما

ــبالد كالمهــا العــسكريان املراقبــان يغــادر  يف البلــد العــسكريان املراقبــان غــادر ،ذلــك إثــرو .ال
 .٢٠٠٧ أكتوبر/األول تشرين ١٢
 قـدرة  خطـري  بـشكل  تقـوض  البعثـة  عمليات على إريتريا تفرضها اليت القيود أن ورغم - ١٠
 القطـاع  يف سـيما  وال فعـاالً،  رصـداً  هلـا  املتامخة واملناطق املؤقتة األمنية املنطقة رصد على البعثة

 القــوات ركــاتحت رصــد اإلمكــان، قــدر للبعثــة، التابعــة الثابتــة التفتــيش نقــاط تواصــل الغــريب،
ــة  والقطــاع األوســط القطــاع يف وخباصــة وخارجهــا، املنطقــة داخــل الثقيــل وعتادهــا اإلريتري
 اجتـاه  يف رئيـسية  عـسكرية  حتركـات  أي دون الـوعرة  التـضاريس  حتول حيث الشرقي، الفرعي
 .الرئيسية الطرق
 يف البعثــة علــى تفرضــها كانــت الــيت القيــود مجيــع رفعــت فقــد إلثيوبيــا، بالنــسبة أمــا - ١١

 .السابق
 

 العسكرية التنسيق جلنة - رابعا 
 منـذ  لعـسكرية ا التنـسيق  للجنـة  آخـر  اجتمـاع  أي عقد إىل الدعوة من بعثةال تتمكن مل - ١٢

 تــستأنف لــن بأهنــا البعثــة إثيوبيــا وأبلغــت .٢٠٠٦ يوليــه/متــوز ٣١ يف املعقــودة ،٣٧ جلــستها
 أبلغـت  نفـسه،  الوقـت  ويف .عليـه  كانـت  مـا  إىل املنطقـة  إريتريا ُتِعد مل ما اللجنة يف مشاركتها

 زالـت  ومـا  .“إثيوبيـا  مـن  إجيـايب  رّد ورد مـىت ” اللجنـة  اجتماعـات  ستحضر بأهنا البعثة إريتريا
ــة ــا ردا تنتظــر البعث ــدين كــال مــن رمسي ــدعوة رســائل علــى البل ــها الــيت ال ــة وجهت  يف هلمــا البعث
 الـسلطات  حتـث  البعثـة  فتئـت  وما .اللجنة اجتماع حضور أجل من ٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٢١

 .اللجنة اجتماعات يف مشاركتها استئناف على متكرر بشكل اإلثيوبية
 

 )٢٠٠٧( ١٧٦٧ ألمنا جملس قرار تنفيذ - خامسا 
 األمـن  جملـس  رئـيس  إىل املوجهـة  ٢٠٠٧ يونيـه /حزيران ٨ املؤرخة الرسالة على عطفاً - ١٣
 قـرار  قبوهلـا  جديـد  مـن  إثيوبيـا  فيهـا  تؤكد واليت ،)S/2007/350 انظر( إثيوبيا خارجية وزير من

ــام احلــدود ترســيم ــصادر ٢٠٠٢ لع ــة عــن ال ــة احلــدود جلن ــة - اإلثيوبي  وطشــر دون ،اإلريتري
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 ويف .احلـدود  بترسـيم  لالضـطالع  األمنية الشروط انعدام على التشديد إثيوبيا واصلت مسبقة،
 مـن  لـه  تتعـرض  مـا  جراء من تتالشى تكاد املؤقتة األمنية املنطقة أن إثيوبيا أكدت الصدد، هذا

 بـشكل  قلـصت  البعثـة  علـى  إريتريـا  تفرضـها  الـيت  القيـود  وأن إريتريـا،  يـد  على متواصل انتهاك
 .اجلزائر اتفاقا عليه ينص ما حنو على ،املنطقة رصد على البعثة قدرة من ريخط
 أفـاد  اإلريتـري  نظـريه  إىل رسـالة  إثيوبيـا  خارجيـة  وزيـر  وجـه  سـبتمرب، /أيلول ٢٢ ويف - ١٤
 يف ثقيـل  عـسكري  وعتـاد  لقوات إدخاهلاب اجلزائر التفاقي ماديا خرقا ارتكبت إريتريا بأن فيها

 إىل إريتريـا  َتُعـد  مل مـا  أنـه  وأضـاف  .٢٠٠٦ أكتـوبر /األول تـشرين  منـذ  ؤقتـة امل األمنيـة  املنطقة
 اخليــارات” إىل اللجــوء يف النظــر علــى إثيوبيــا جيــرب قــد اخلــرق ذلــك فــإن لالتفــاقني، االمتثــال
 يف مـــشاركتها تعليـــق أو إهنـــاء ذلـــك يف مبـــا الـــدويل، القـــانون مبوجـــب “والـــسلمية القانونيـــة
 باسـتخدام  احلـدود  جلنـة  به تقوم أن املقرر احلدود ترسيم إثيوبيا رفض كذلك وكرر .االتفاقني
 .خرائطية إحداثيات

 األمـن،  جملـس  رئيس إىل رسالة اإلريتري اخلارجية وزير وجه سبتمرب،/أيلول ٢٧ ويف - ١٥
 اإلثيوبيـة  الرسـالة  علـى  رّداً شخصيا، أنا وإيلّ األورويب، واالحتاد اجلزائر، اتفاقي على والشهود

 تـدى نامل” تـشكل  احلـدود  جلنـة  أن علـى  الرسـالة  يف الـوزير  وشـدد  .سبتمرب/أيلول ٢٢ خةاملؤر
ــا أن إىل كــذلك الرســالة وأشــارت .الترســيم مــسألة حلــل “الوحيــد القــانوين  رفــضت” إثيوبي
 قـرار  فيـه  أعلـن  الـذي  اليـوم  منـذ  احلـدود  جلنـة  عـن  الـصادرة  الـشرعية  األوامـر  تنفيذ يف التعاون
 .“اجلزائـر  التفـاق  متكـررة  انتـهاكات ” وارتكبـت  ،“تقريبـا  ٢٠٠٢ بريلأ/نيسان يف التحكيم
 .احلدود جلنة قرار إنفاذ على األمن جملس أيضا الوزير وحث
 عمليـة  يف االخنـراط  علـى  الطـرفني  محـل  سبيل يف أبذهلا اليت املتواصلة اجلهود إطار ويف - ١٦

 الفتـرة  يف وإثيوبيـا  إريتريـا  إىل مهمـة  يف الـسياسية  للـشؤون  العام األمني وكيل أوفدت السالم،
ــا رئــيس مــع مــشاورات أجــرى حيــث أغــسطس،/آب ٢٩ إىل ٢٧ مــن  وزراء ورئــيس إريتري

 احملادثــات وكانــت .إقليميــة مــسائل إىل إضــافة الــسلمية، بالعمليــة تتعلــق مــسائل بــشأن إثيوبيــا
 أبـداه  مـا  ينشـجع  كمـا  يل، تـشجيع  مبعـث  الـزعيمني  مع العام األمني وكيل أجراها اليت البناءة

 الوقـت  يف إليـه  وصـلت  الـذي  املـسدود  الطريـق  مـن  بعالقاهتمـا  للخـروج  اسـتعداد  مـن  الطرفان
 .الراهن
 إريتريـا  خارجيـة  وزيري مع منفصلني اجتماعني عقدت أكتوبر،/األول تشرين ٢ ويف - ١٧

 لوفـاء ل استعداد على إريتريا أن حكومته موقف تأكيد اإلريتري اخلارجية وزير وأعاد .وإثيوبيا
 وسـحب  البعثـة،  علـى  املفروضـة  القيود بعض ختفيف ذلك يف مبا ،احلدود جلنة متطلبات جبميع
 وزيـر  ورفـض  .البعثـة  بعمليـات  إضـرار  يف وجودهـا  تسبب مىت املؤقتة األمنية املنطقة من قوات
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 مـشريا  احلـدود،  ترسـيم  قبـل  التطبيـع  بـشأن  حـوار  إلجـراء  إمكانية أي أيضا اإلريتري اخلارجية
ــشات أي أن إىل ــع مناق ــا م ــذه يف إثيوبي ــة ه ــصّب أن ميكــن ال املرحل ــى إال تن ــُبل عل  وضــع ُس

 املـضي  يف بـالده  حكومـة  رغبـة  إثيوبيـا  خارجيـة  وزيـر  وأكـد  .األرض على احلدودية العالمات
 تـزال  ال اإلريتريـة  القـوات  دامـت  مـا  يتعذر قد األمر أن إىل أشار أنه بيد الترسيم، بعملية قدما

 املتـصلة  العمليـة  املـسائل  مـن  العديـد  بشأن احلوار أن وأضاف املؤقتة، األمنية املنطقة يف منتشرة
 .ضروريا يظل احلدود بترسيم

 
 اإلريترية - اإلثيوبية احلدود جلنة - سادساً 

 احلـــدود جلنـــة عقـــده إىل دعـــت الـــذي االجتمـــاع يف وإثيوبيـــا إريتريـــا ممثلـــو شـــارك - ١٨
 حنــو تقــدم أي يتحقــق مل أنــه غــري .ســبتمرب/أيلــول ٧ و ٦ يف الهــاي يف اإلريتريــة - اإلثيوبيــة
 املرفـق  يف ويـرد  .٢٠٠٢ عـام  يف اختذتـه  قـد  احلـدود  جلنة كانت الذي احلدود تعيني قرار تنفيذ
 .اللجنة لعمل لمفّص عرض التقرير هذا من الثاين

 
 والدعم اإلدارة - سابعا 

 القيــود بــسبب عوائــق إريتريــا يف ثــةالبع إىل واللوجيــسيت اإلداري الــدعم تقــدمي واجــه - ١٩
 واسـتبعاد  العموديـة،  الطـائرات  حتليـق  حظـر  خاصـة  اإلريتريـة،  السلطات تفرضها اليت املستمرة
 علـى  قيـود  وفـرض  إريتريـا،  يف اخلدمة من معينة جنسيات حيملون الذين املتحدة األمم موظفي
 .للبعثة كربى تشغيلية ئقعوا تشكل القيود هذه وبقيت .أخرى وقيود الديزل، بوقود اإلمداد

 
 باأللغام املتعلقة اإلجراءات - ثامثاً 

 األشــخاص علـى  رئيـسياً  خطــراً تـشكل  املنفجـرة  غـري  والــذخائر األلغـام  حقـول  ظلـت  - ٢٠
 الفتــرة وخــالل .هلــا املتامخــة واملنــاطق املؤقتــة األمنيــة املنطقــة داخــل ويعملــون يعيــشون الــذين

 األلغـام  وأُزيلـت  .إنـسانية  ألغـراض  األلغـام  إزالـة  عمليـات  فذتن البعثة ظلت بالتقرير، املشمولة
ــراً ١٨١ ٢٥٥ حــوايل مــن ــاً مت ــومتراً ١٦٨ و مربع ــ مــن كيل ــا ،اتالطرق ــق مت كم ــن التحق  م
 بـالتخلص  أيـضاً  البعثـة  وقامت .بالتقرير املشمولة الفترة خالل اتالطرق من كيلومتراً ١ ٠١٩
 ألغـام  وأربعـة  للـدبابات  مضاداً لغماً ٤٣ العملية هذه خالل فدمرت املنفجرة، غري الذخائر من

 ىلإ املقدمـة  األلغـام  خبطـر  التوعيـة  بـرامج  البعثة وواصلت .ذخرية ةعقط ٥٤٦ و لألفراد مضادة
 ألغـام  حـوادث  سـتة  بـشان  حتقيقـات  وأُجريـت  .اجلـدد  البعثـة  أفـراد  عن فضالً احملليني، لسكانا

 أشـخاص  تـسعة  وفـاة  عـن  وأسـفرت  األوسـط  عوالقطا الغريب القطاع يف حمليني مدنيني مشلت
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 فرضـتها  جديـدة  قيود بسبب أُعيقت األلغام إزالة عمليات أن غري .جبروح آخرين ستة وإصابة
 .أعاله ١٠ الفقرة يف ورد كما إريتريا

 
 اإلنسان حقوق – تاسعا 

 نــاطقوامل املؤقتــة األمنيــة املنطقــة يف أنــشطتها تنــسيق تتــضمن الــيت البعثــة لواليــة وفقــاً - ٢١
 املتحــدة األمــم هبــا تــضطلع الــيت اإلنــسان حقــوق وأنــشطة اإلنــسانية األنــشطة مــع هلــا املتامخــة

 املنطقــة يف اإلنــسان حقــوق حالــة رصــد البعثــة واصــلت املنــاطق، تلــك يف أخــرى ومنظمــات
 اللجنــة رعايــة حتــت البعثــة، قامــت يوليــه،/متــوز ٢٧ ويف .هلــا املتامخــة واملنــاطق املؤقتــة األمنيــة
 مواطنــاً ٢٠و إريتريــا مــن إثيوبيــا مواطنــاً ٥٧٦ إعــادة علميــة برصــد األمحــر، للــصليب ليــةالدو

 .وطنهم إىل إثيوبيا من إريترياً

 إثيوبيـا  يف لالجـئني  شـيميلبا  خمـيم  إىل ميدانيـة  بزيـارة  البعثـة  قامت يوليه،/متوز ٣١ ويف - ٢٢
 ٣٥٠ حـوايل  بـني  يتـراوح  مـا  نأ البعثـة  املخـيم  إدارة وأبلغت .اإلريتريني الالجئني حالة لرصد

 مـسؤولو  وأبلـغ  .األخـرية  يف اآلونـة   شـهر  كـل  املخـيم  إىل يـأتون  إريتـري  جلـوء  طالب ٤٠٠ و
 العـاملي  األغذيـة  برنـامج  بـذهلا  الـيت  اجلهـود  عقـب  حتـسنت  الغذائيـة  الالجئني ظروف أن املخيم
ــة املــوارد لتعبئــة  ملعــايري حــصول الالجــئني يف املخــيم علــى حــصص إعاشــة ختــضع    ضــمان بغي

 .معترف هبا
 

 اإلعالم - عاشرا 
 ذلـك  يف مبـا  املعلومـات،  علـى  القـوي  احمللي الطلب لتلبية بنشاط العمل البعثة واصلت - ٢٣
 وبرنــامج شــهرين، كــل تــصدر الــيت البعثــة جملــة وهــي ،”UNMEE News“ إصــدار خــالل مــن

 باللغـات  وُتبـثّ  اإلعالميـة  املنتجـات  كـل  وتطبـع  .الفيديويـة  وبراجمها األسبوعية اإلذاعية جملتها
 مراكـز  يف وكذلك اإلنترنت، على البعثة موقع يف أيضاً متوافرة وهي .اإلنكليزية وباللغة احمللية

 يف لبعثـة التوعية التابعة ل   مراكز أما .إثيوبيا يف وأديغرات وميكيلي أبابا أديس يف الواقعة لتوعيةا
 .٢٠٠٣ عام منذ مغلقةفهي  إريتريا

 
 اإلنسانية حلالةا - عشر حادي

 غـرب  باركـا  غـاش  منطقة يف توطينهم وإعادة داخلي مشرد ٢٠ ٠٠٠ عودة إثر على - ٢٤
 خميمـات  كـل  أُغلقـت  وشـركائها،  املتحـدة  األمم من بدعم يونيه/وحزيران مايو/أيار يف إريتريا

 ملـشردين وا توطينـهم  املعـاد  داخليـاً  املـشردين  مـن  كالً أن غري .املنطقةهذه   يف داخلياً املشردين
 زالـوا  مـا  إريتريـا  جنـوب  ديبـوب  منطقـة  يف املخيمـات  يف الباقني اآلخرين ١٢ ٠٠٠ الـ داخلياً
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 إعـادة  برنـامج  أن ومبـا  .األساسـية  االحتياجـات  ،خاصـة  ، تـشمل  إنسانية مساعدة إىل حيتاجون
 .اهب املقيمني كل توطني يعاد عندما سُتغلق املتبقية املخيمات فإن جارياً، يزال ال التوطني

 نـريويب  يف ُعقدتبعيد العملية االستشارية بشأن األمن الغذائي للقرن األفريقي، اليت          و - ٢٥
 إعــدادتعمــل علــى  بأهنــا املتحــدة األمــم اإلريتريــة احلكومــة أبلغــت ،٢٠٠٧ يونيــه/حزيــران يف

 عمومـاً  هـو و األمطـار  فـصل  بـدأ  ذلـك،  غـضون  ويف .هبـا  خاصـة  الغـذائي  ألمنل طريق خريطة
 بـشكل  مواتيـة  احلـايل  الزراعـي  للفـصل  الرمسيـة  اإلسـقاطات  فإن لذلك، ونتيجة .سطاملتو فوق
 .عام

 اإلثيوبيـة  احلكومـة  أطلقـت  هلـا،  املبكـرة  واالسـتجابة  للفيـضانات  اإلعـداد  مـن  وكجزء - ٢٦
 يف للطــوارئ مــشتركة خطــة ،٢٠٠٧ أغــسطس/آب ١٣ يف اإلنــساين، اجملــال يف هاؤوشــركا
 نعـاش إلوا اإلغاثـة  احتياجات لتلبية دوالر مليون ٢١ على صولاحل إىل تسعى الفيضانات حالة
 صـندوق  تعهـد  ذلك،وإضـافة لـ    .احتمـاالً  التـصورات  أكثـر  يف مستفيد ٣٢٤ ٠٠٠ بـ يقدر ملا

 للـشرب  الـصاحلة  امليـاه  النعـدام  ونظـراً  .للفيـضانات  لإلعداد دوالر مبليوين اإلنسانية االستجابة
 .إثيوبيـا  يف املنـاطق  مـن  عـدد  يف حاد مائي سهالإ هناك ظل الصحي، الصرف خدمات وسوء
 لـدعم  دوالر ماليـني  ٣ إثيوبيـا  للطـوارئ لالسـتجابة    املركزي الصندوق منح املشكلة، وملعاجلة
 .هبا املتصلة واملشاريع والصحة الصحي والصرف املياه مشاريع

 
 واالنضباط السلوك - عشر ثاين

 اثنتـان ختـضع    الـسلوك،  سـوء  حـاالت  مـن  ثثال عن األخري تقريري منذ البعثة أبلغت - ٢٧
 علـى  احملليـة  الـسلطات  أرغمتـه  البعثـة  يف ركـن  بـضابط  املتعلقـة  الثالثـة  احلالة أما .لتحقيقل منها

 تـدريب  أيـضاً  البعثـة  وواصـلت  .االنتـهاء  وشـك  علـى  فهـي  السلوك سوء بتهمة إريتريا مغادرة
ــر    موظفيهــا، ــراد مــن ١ ٥٠٠ مــنحيــث أخــضع للتــدريب أكث ــةال أف  يف اجملــاالت املتــصلة  بعث

 الفتـرة  خـالل  ،وغريمهـا  اجلنـسي  واالعتـداء  اجلنـسي  االسـتغالل  جمـال  يف بالسلوك، مبا يف ذلـك    
 .بالتقرير املشمولة

 اسـتراتيجية  إلعداد البعثة منطقة يف االستجمام ملرافق استقصائية دراسة البعثة وأجرت - ٢٨
 انتــهاء مقــابالت مثــل مــن مبــادرات أيــضاً البعثــة وأطلقــت .ورفــاههم البعثــة أفــراد الســتجمام
 انتــهاء مقــابالت نومتكِّــ .االنــضباط بــشأن املــشورة إســداءب للمــساعدة هــاتفي وخــط اخلدمــة
 وحتديـد  واآلليـات  الـنظم  لتحـسني  اقتراحـات  تقـدمي  مـن  خدمتـهم  مدة املنتهية املوظفني اخلدمة
 مــن املــشورة علــى باحلــصول للمــوظفني املخــصص ياهلــاتفاملــساعدة  خــط ويــسمح .العيــوب
 لغـات  بـأربع  ُيبـثّ  إذاعي برنامج اعتماد جرى ذلك، على وعالوة .واالنضباط السلوك وحدة
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 وآليـة  املتحـدة  األمـم  تنتـهجها  الـيت  “إطالقـاً  التـسامح  عدم سياسة” بـ احمللية اجملتمعات إلخبار
 .الشكاوى لرفع

  
 اإليدز/البشرية املناعة نقص بفريوس املتعلقة األنشطة - عشر ثالث

 قيــد الفتــرة خــالل اإليــدز/البــشرية املناعــة نقــص بفــريوس املعنيــة البعثــة وحــدة ظلــت - ٢٩
 التوعيـة  ودورات اجلدد واملدنيني العسكريني األفراد لصاحل التوجيهية دوراهتا تنظم االستعراض

 الوحـدة  وزادت .الطـوعيني  والفحـص  املـشورة  قـدمت  أهنـا  كمـا  .العـسكرية  الوحـدات  ألفراد
ــسكان ااتــصاهل ــيني بال ــة يف اإلعــالم مكتــب مــع بالتعــاون احملل ــسان حقــوق ومكتــب البعث  اإلن

 .١ املستوى ومستشفى
  

 مالحظـات - عشر رابع
 الهـاي  يفالـذي انعقـد      اإلثيوبيـة  - اإلريتريـة  احلـدود  جلنـة مع   الطرفني اجتماع أخفق - ٣٠
 ترسـيم  يف ناالبلـد  إليه انتهى الذي املسدود الطريق من خمرج إجياد يفسبتمرب /أيلول ٧ و   ٦يف  

 وتعزيــز الطــرفني بــني والتــوتر املــسألة، هــذه بــشأن املــسدود الطريــق اســتمرار ويعــد .احلــدود
 .شديد قلق مصدر احلدودية، املنطقة طول على العسكرية القوات

 احلـدود  للجنة سمحت ةمشترك أرضية إجياد غري آخر خيارأي   الطرفني أمام يوجد وال -٣١
 املـشروط  وغـري  الكامـل  بالتنفيـذ  متاماً ملتزمة املتحدة األمم وتبقى .احلدود ترسيم يف بالشروع
ــة عنــه أعلنــت الــذي وامللــزم، النــهائي احلــدود تعــيني لقــرار  أبريــل/نيــسان ١٣ يف احلــدود جلن
 بغيـة  التـأخري،  مـن  مزيد دون اللجنة، مع كامل بشكل التعاون على األطراف وأحث .٢٠٠٢
 .٢٠٠٢ عـام  يف اللجنـة  اختذته الذي احلدود تعيني قرار أساس على وداحلد ترسيم يف الشروع

 اإلطـار  قبـل  عملـها  وتيـسري  اللجنـة  مـع  التعـاون  علـى  وإثيوبيـا  إريتريـا  أحـث  الـصدد،  هذا ويف
 مـع  احلـوار  جـانيب  مـن  وسأواصـل  .٢٠٠٧ نـوفمرب /الثـاين  بتـشرين  اللجنـة  حددتـه  الذي الزمين
 الــذي وامللــزم النــهائي احلــدود تعــيني قــرار لتنفيــذ يهمــالكل مقبــول ســبيل إلجيــاد الطــرفني كــال
 .٢٠٠٢ عام يف اللجنة اختذته

 واتفـاق  يـة القتال عمـال األ وقف التفاق متاماً االمتثال على وإثيوبيا إريتريا أيضاً وأحث - ٣٢
ــسالم، ــذين الـ ــا اللـ ــال وقعهمـ ــرفني كـ ــر يف الطـ ــران ١٨ يف اجلزائـ ــه/حزيـ ــانون ١٢ و يونيـ  كـ
 ياحلـدود  الـصراع  حلـل  الوحيـد  األسـاس  االتفاقان ويبقى .التوايل على ٢٠٠٠ ديسمرب/األول
 .البلدين بني دائم سالم وإقامة سلمياً
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 أدعـو  فـإنين  لـذلك  .املؤقتـة  األمنيـة  املنطقـة  سـالمة  علـى  احلفـاظ  أيـضاً  الضروري ومن - ٣٣
 علــى قيودهــا ورفــع املؤقتــة األمنيــة املنطقــة مــن العــسكرية ومعــداهتا قواهتــا ســحب إىل إريتريــا
 أدى وقـد  اشـديد  اقلقـ  احلدوديـة  املنطقـة  علـى  العـسكرية  القـوات  تعزيـز  اسـتمرار  ويـثري  .البعثة
 إىل الطـرفني  كـال  وأدعـو  .احلـسابات  سوء من املزيد خطر تربز نار إطالق حوادث إىل بالفعل
 املنطقـة  يف العـسكرية  األنـشطة  وختفـيض  قواهتمـا  وسـحب  النفس ضبط من قدر أقصى ممارسة

 إطـاراً  تـوفر  الـيت  العـسكري،  التنـسيق  جلنـة  تنـشيط  إعادة على الطرفني أيضاً وأحث .دوديةاحل
 احلـدودي  األمـن  مـسائل  ملعاجلـة  الطـرفني  لكـال  العسكريني املمثلني بني للحوار نوعه من فريداً
 .سلمي بشكل

 قـدماً  ضيواملـ  خالفاهتمـا  جتـاوز عـن    األوىل املـسؤولية  وإثيوبيـا  إريتريا تتحمل وأخرياً، - ٣٤
 سـد  إىل سـعيا  األعـضاء  الـدول  بعـض اليت يبـذهلا     اجلهود التقدير بالغ أقدر وإين .السالم بعملية
 الطرفـان حتلى    إذا إال أكلها تؤتى أن ميكن ال اجلهود هذه أن غري .الطرفني بني القائمة الفجوة

 .لرتاعهما حل إىل للتوصل واملرونة السياسية اإلرادة من يلزم امب

 عـن  البعثة يف والعسكريني املدنيني األفراد جلميع امتناين عن أعرب أن أود اخلتام، ويف - ٣٥
 بكـل  وأشيد .وإجهاداً صعوبة تزداد عمل بيئة يف ومثابرهتم الدؤوب وعملهم املستمر التزامهم
 األمـم  فريـق  عـن  فـضالً  البعثة، وأصدقاء اجلزائر اتفاقي وشهود فريقياأل واالحتاد البعثة شركاء
 األعـضاء،  الـدول  وكذلك األخرى، الدولية والوكاالت اإلنسانية والوكاالت القطري دةاملتح
 املـشاركة  بالبلـدان  خـاص  بـشكل  أيـضاً  وأشـيد  .الـسالم  عمليـة يواصـلون تقدميـه ل     الذي للدعم
 . املهمة هذهالسالم حفظلعملية  املستمر دعمهال بقوات
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 املرفق األول
 تـشرين   ١٠املـسامهات العـسكرية حـىت       : وإريتريـا بعثة األمم املتحـدة يف إثيوبيـا          

 ٢٠٠٧أكتوبر /األول
 

 البلد
ــون املراقبــــــــــ
 اجملمــوع املوظفون القوات العسكريون

عناصر الـدعم   
 الوطنية

  ٣صفرصفر٣ حتاد الروسياال
  ٨٥٥٩١١٥٧٨ األردن
  ٣صفرصفر٣ أسبانيا
  ٢صفرصفر٢ أملانيا

  ٥٣٣٤٤٢ أوروغواي
  ٣صفرصفر٣ أوكرانيا

  ٣صفرصفر٣ ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  ٤صفرصفر٤ باراغواي

  ٥صفرصفر٥ كستانبا
  ٧صفرصفر٧ الربازيل
  ٤صفرصفر٤ بلغاريا

  ٥١٢صفر٧ بنغالديش
  ٥صفرصفر٥ البوسنة واهلرسك

  ٣صفرصفر٣ ندابول
  ٥صفرصفر٥ بوليفيا
  ٤صفرصفر٤ بريو
  ٣١١صفر٨ تونس
  ٨صفرصفر٨ اجلزائر

  ٢صفرصفر٢ اجلمهورية التشيكية
  ٢١٠صفر٨ مجهورية ترتانيا املتحدة

  ٢صفرصفر٢ جنوب أفريقيا
  ٣صفرصفر٣ الدامنرك
  ٥صفرصفر٥ رومانيا
  ٣١٢صفر٩ زامبيا

  ٤صفرصفر٤ سري النكا
  ٢صفرصفر٢ السويد
  ١صفرصفر١ سويسرا
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 البلد
ــون املراقبــــــــــ
 اجملمــوع املوظفون القوات العسكريون

عناصر الـدعم   
 الوطنية

  ٦صفرصفر٦ الصني
  ١٣صفر٢ غامبيا
  ٣١٥صفر١٢ غانا

  ٥صفرصفر٥ غواتيماال
  ١صفرصفر١ فرنسا
  ٥صفرصفر٥ فنلندا

  ٤صفرصفر٤ قريغيزستان
  ٤صفرصفر٤ كرواتيا
  ١٠١١٤٤١٢٨ كينيا
  ٣١٠صفر٧ ماليزيا
  ٤صفرصفر٤ منغوليا
  ١٥صفر٤ ناميبيا
  ٣صفرصفر٣ النرويج
  ٢صفرصفر٢ النمسا
  ٤صفرصفر٤ نيبال

  ٢١٠صفر٨ نيجرييا
  ٨٧٠١١٤٧٢٣ اهلند

  ٢صفرصفر٢ الواليات املتحدة األمريكية
  ٢صفرصفر٢ اليونان
  ٦٧٩ ٤٠٧٥٦١ ٢١٦١ اجملموع 
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Annex II 
 

  Twenty-fifth report of the Eritrea-Ethiopia  
Boundary Commission 
 
 

1. This is the twenty-fifth report of the Eritrea-Ethiopia Boundary Commission, 
covering the period from 10 July to 26 September 2007. The previous report 
covered the period from 1 April to 9 July 2007. 

2. In its previous report, the Commission noted that it had decided to convene a 
meeting with the Parties in September 2007 in order to ascertain what progress, if 
any, could be made towards the resumption of its demarcation activities, and noted 
the replies of the Parties of 25 and 27 June 2007 indicating that both Parties were 
willing to attend such a meeting. 

3. On 10 July 2007, the President of the Commission wrote to the Parties inviting 
them to a meeting to be held in New York at the offices of the Secretary of the 
Commission, who is also the United Nations Cartographer. 

4. In order to comply with United Nations Administrative Rules for holding 
meetings at United Nations Headquarters, the Commission requested logistical 
support from the Government of Norway, as a Member of the United Nations which 
both Parties had accepted as a long-standing neutral supporter of the Commission’s 
work, to reserve rooms for it at United Nations Headquarters. The Government of 
Norway acceded to this request. The Commission was grateful for this assistance. 

5. The President in his letter of invitation stated: 

 The purpose of the meeting will be to consider how pillars may be erected 
along the line set out in the Annex to the Commission’s Statement of 
27 November 2006 taking into account the need to overcome the problems 
referred to in paragraphs 10 and 11 of the Commission’s Statement of 
27 November 2006. 

 The Commission looks forward to this meeting with the representatives of the 
Parties. It hopes that they will come with sufficient authority to be able to 
agree upon the measures necessary to fulfil the purpose of the meeting, in 
particular that both Parties fully co-operate without conditions with the 
Commission, and take all necessary action to enable its demarcation teams to 
perform their functions. 

 Please confirm at your earliest convenience that your appropriately authorized 
representatives will attend the meeting. 

6. Following a reminder from the Registrar of the Commission on 2 August 2007, 
Eritrea’s representative replied on 9 August 2007 confirming Eritrea’s participation 
and that Eritrea’s representative would be “prepared and fully authorized to discuss 
the implementation of the 13 April 2002 Delimitation Award through demarcation”. 
Counsel for Ethiopia also replied on 9 August 2007 indicating that Ethiopia was 
prepared to attend a meeting convened by the EEBC on 6 September 2007, but 
requesting that the meeting be convened in The Hague rather than at the premises of 
the United Nations in New York, in order to avoid creating the impression that the 
Commission was “an agency of the United Nations”. Eritrea by letter of its 
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representative dated 18 August 2007, opposed this request and expressed support for 
the Commission’s “undoubted authority to hold meetings where it thinks best”. 

7. After considering the views of the Parties, the Commission decided to hold the 
meeting at its seat, which is at the Permanent Court of Arbitration in The Hague, 
and the Registrar informed the Parties of this decision by e-mail dated 18 August 
2007. 

8. At the meeting held on 6 and 7 September 2007 Eritrea was represented by His 
Excellency Mr. Mohammed Sulieman Ahmed, Ambassador of Eritrea to the 
Netherlands, Professor Lea Brilmayer, Co-Agent, and Ms. Lorraine Charlton. 
Ethiopia was represented by His Excellency Mr. Fisseha Yimer, Co-Agent, 
Ambassador and Permanent Representative to the United Nations in Geneva, 
Mr. B. Donovan Picard, Counsel, and Mr. Edward B. Rowe, Counsel. 
Representatives of UNMEE were present. The Commission was assisted by 
Mr. Vince Belgrave, Chief Surveyor, and Mr. Bill Robertson, Special Consultant. 
 

The Agenda of the Meeting on 6 and 7 September 2007 
 

9. An Agenda was circulated to the Parties on 27 August 2007 specifying the 
conditions required to be satisfied by each Party in order for the Commission to be 
enabled to resume its activities. Those conditions were: 

 For Eritrea 

 • to lift restrictions on UNMEE insofar as they affect the EEBC; 

 • to withdraw from the Temporary Security Zone (TSZ) insofar as the 
present position impinges on EEBC operations; 

 • to provide security assurances; 

 • to allow free access to pillar locations; and, 

 For Ethiopia 

 • to indicate its unqualified acceptance of the 2002 Delimitation Decision 
without requiring broader ranging negotiations between the Parties; 

 • to lift restrictions on movement of EEBC personnel; 

 • to provide security assurances; 

 • to meet payment arrears; 

 • to allow free access to pillar locations. 

10. The Agenda also indicated that if sufficient progress were to be made on the 
above points, the Meeting would proceed to consideration of the schedule of work 
to be undertaken with regard to demarcation on the ground. The proposed schedule 
was annexed to the Agenda. 
 

The Commission’s Meeting with the Parties of 6 and 7 September 2007 
 

11. The President of the Commission opened the meeting with a statement setting 
out the purpose of the meeting and recalling the Commission’s Statement of 
27 November 2006. The President recalled the list of locations identified by the 
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Commission for boundary pillars using coordinates accurate to within one metre, 
which took into account the observations of the Parties. The President stated that “If 
the Commission had been able to go on the ground in the way originally planned, 
this is where the pillars would have been fixed, subject to the processes outlined in 
the Demarcation Directions. We hope that this indication of the adjusted line would 
enable the Parties to take a more positive approach to demarcation on the ground as 
they would see what [we] had in mind.”1 

12. The President also recalled the terms of paragraph 22 of the Commission’s 
Statement of 27 November 2006, which gave the Parties twelve months to consider 
their positions and seek to reach agreement on the emplacement of pillars. The 
President noted that less than three months now remained for the Parties to take 
such action and that, if the parties did not agree to conclude the demarcation 
themselves or allow the Commission to do so by the end of November, the boundary 
would automatically stand as demarcated, along the line specified in the Annex to 
the Statement of 27 November 2006, and the Commission’s mandate would thus be 
fulfilled. 

13. The President stated, 

 By the end of today, or if our meeting should continue by the end of tomorrow, 
the Commission would like to know whether the Parties have difficulty with 
the November 2006 line, or with the fact that it is not marked on the ground. In 
other words, is the concern with the substance of the line or with the 
procedure? If the former, that is the substance of the line, what are the 
difficulties? If the latter, why not agree to let the Commission place the pillars 
at the indicated locations.2 

 The President also emphasized that there was no room for delaying tactics by 
either of the Parties. 

14. The President acknowledged the letters received that day from the Co-Agent 
for Eritrea and from the President of Eritrea, both dated 5 September 2007, which 
“contain significant indications of willingness to see the process of demarcation 
resumed”, and invited Professor Brilmayer to make submissions based on the 
positions set out in her letter. Copies of the above-mentioned letters are annexed to 
this report.  
 

  Eritrea’s Position 
 

15. Professor Brilmayer’s letter of 5 September 2007 responded to each of the 
agenda items in turn. 

 • On lifting restrictions on UNMEE insofar as they affect the EEBC: 

  Eritrea recognizes UNMEE’S essential and positive contribution to the process 
of demarcating the 13 April 2002 delimitation line, and pledges to assist 
UNMEE accordingly. I have been instructed to assure the Commission that as 
the planned demarcation process gets under way, the Government of Eritrea is 
committed to supporting UNMEE’s operations as they bear on the 
demarcation, as provided in the Algiers Agreements. 

_________________ 

 1  Transcript, 6 September, p. 4. 
 2  Transcript, 6 September, p. 6. 
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 • On withdrawal from the TSZ insofar as the present position impinges on 
EEBC operations: 

  The Government of Eritrea’s position is that as soon as all of the arrangements 
for demarcation are in place, Eritrea will remove any Eritrean forces that 
might meet this description. 

 • On providing security assurances: 

  Eritrea has previously provided security assurances in response to Commission 
instructions, and intends that these assurances should remain in effect unless 
the Commission determines that they are somehow insufficient or no longer 
relevant. 

 • On allowing free access to pillar locations: 

  Eritrea has on no occasion interfered with any Commission attempt to access 
pillar locations, and pledges that in the future it will continue this policy. 

16. Professor Brilmayer’s letter of 5 September 2007 stated, further, that “the 
undertakings described above are predicated on the assumption that Ethiopia will 
fully meet its legal obligations.” 

17. In his letter of 5 September 2007 President Isaias Afwerki of Eritrea 
summarized Eritrea’s position as follows: 

  Eritrea has consistently held the position that any talks between the Parties, 
secret or otherwise, on any matter regarding the demarcation of the boundary 
outside the framework of the EEBC, do not have any legal basis, nor are they 
helpful. It has not and will not countenance any alternative or parallel 
mechanism. The only forum for any discussion on the demarcation of the 
boundary is the EEBC. 

  In regard to the normalization of relations between Eritrea and Ethiopia and 
any discussion of such normalization, Eritrea’s repeatedly stated position also 
remains consistent. Eritrea is prepared to consider normalizing its relations 
with Ethiopia and engage in any necessary discussions pertaining to 
normalization as soon as the demarcation of the boundary is completed and 
when a conducive environment for normalization is established. It must indeed 
be clear that dialogue on normalization would not be acceptable as a 
precondition for demarcation. 

18. Professor Brilmayer submitted that her letter was an attempt to address the 
Commission’s questions “as carefully, precisely and responsibly as possible”.3 She 
stated a general agreement with what she understood as the Commission’s point of 
view “that this is a meeting at which we ought to set up a practical, workable 
process and one that will allow us to work through the details as we go along.”4 
Professor Brilmayer also emphasized “the difficulty of ensuring reciprocity”, stating 
that “Eritrea is convinced that we cannot simply take reciprocity for granted” and 
that “our suggestions about what we can bring to the process are importantly 
dependent on progress made from Ethiopia.”5 

_________________ 

 3  Transcript, 6 September, p. 7. 
 4  Transcript, 6 September, p. 8. 
 5  Transcript, 6 September, p. 8. 
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19. Eritrea explained its commitment to mean that, as soon as all arrangements for 
demarcation were in place, it would remove any Eritrean forces that might fit the 
description of impinging on EEBC operations, possibly including the total departure 
of Eritrean forces from the TSZ if EEBC operations were so to require.6 Ethiopia’s 
response was that it would accept nothing less than “fully unconditional withdrawal 
of the forces of Eritrea now in the TSZ — occupying the TSZ — in clear violation 
of the cessation of the hostilities agreement.”7 

20. A Commissioner invited comments from both Parties based on the following 
summary of Eritrea’s position: 

  As the planned demarcation process gets under way, the Government of Eritrea 
is committed to supporting UNMEE’s operations as they bear on the 
demarcation as provided in the Algiers Agreement, it being understood by 
Ethiopia that those operations require the restoration of UNMEE’s freedom of 
operations to what it was three years ago and by Eritrea that this is not 
excluded if those operations so require … What we are left with are three 
questions of fact. First, what UNMEE operations do bear on the demarcation? 
Secondly, what Eritrean forces in the TSZ do impinge upon EEBC operations? 
Those two questions give rise to a third: and how are those questions of fact to 
be determined?”8 

  Professor Brilmayer’s response was that “Ethiopia says that it is unqualified in 
its acceptance of the delimitation decision and what that means is that they are 
prepared to discuss demarcation. That really is not the kind of reciprocity that 
Eritrea feels like it needs”.9 

 

  Ethiopia’s Position 
 

21. Mr. Picard, Counsel for Ethiopia, made a series of observations which did not 
respond directly to the Agenda, and some of which related to matters outside the 
scope of the Commission’s mandate. 

22. Mr. Picard expressed Ethiopia’s “disappointment” at the Commission’s Agenda 
for failing to “reflect the reality on the ground” or to “reflect the treaty obligations 
of the Parties”.10 He stated that “implementation cannot take place in the face of 
Eritrea’s grave violations and clear and continued aggression and threats of force. 
These have nullified the minimum security conditions necessary for the resumption 
of demarcation. These actions on the ground have made demarcation practically 
physically impossible.”11 Mr. Picard stated further: 

  [Ethiopia] rejects as a practical matter the notion set forth in the agenda and in 
Professor Brilmayer’s letter to the Commission which we received this 
morning: the notion that all Eritrea must do is to declare that it is ready to lift 
restrictions on UNMEE “insofar as they affect the Commission” and “to 
withdraw from the TSZ insofar as the present position impinges on 

_________________ 

 6  Transcript, 6 September, p. 17. 
 7  Transcript, 6 September, p. 18. 
 8  Transcript, 6 September, pp. 23-24. 
 9  Transcript, 6 September, p. 28. 
 10  Transcript, 6 September, p. 9. 
 11  Transcript, 6 September, p. 12. 
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Commission operations”. The notion that this would allow demarcation to go 
forward is simply not in touch with reality.12 

23. Ethiopia’s substantive response to the conditions set out by the Commission in 
its Agenda was as follows: 

  Ethiopia cannot accept what appears to be indications by the Commission that 
Eritrea would not be required to withdraw fully from the TSZ.13 

According to the Co-Agent for Ethiopia, it was for the purposes of demarcation that 
the Parties agreed to withdraw from the TSZ, which was a fundamental condition of 
the Cessation of Hostilities Agreement, compliance with which was additionally an 
obligation under Article 1 of the Algiers Agreement. For this reason, no discussion 
could take place on the demarcation issue “as long as full compliance with the 
Cessation of Hostilities Agreement on TSZ and UNMEE is [not] restored; not 
insofar as, not as long as it does not affect the work of EEBC. That is totally 
unacceptable to us.”14 

24. A Commissioner asked of Ethiopia: “if Eritrea were to withdraw all of its 
forces from the TSZ, would the Government of Ethiopia be in a position to commit 
itself unconditionally to cooperate in the process of demarcation?”15 The Co-Agent 
for Ethiopia responded that “assuming Eritrea withdraws fully troops and equipment 
from the TSZ … then we will be back and we will engage in the discussion of 
demarcation. Now we are saying that we will not engage in the discussion on 
demarcation because the situation on the ground has changed. We are not going 
back now, but, if the situation changes, then we will sit down and discuss the issue 
of demarcation, which is the second part of your mandate.”16 

25. A Commissioner then referred to the five conditions specified in the Agenda 
and asked if Ethiopia, supposing Eritrea were willing to move out of the whole of 
the TSZ, were willing to comply with those conditions and implement all of them.17 
Mr. Picard responded that “once this serious problem of return of the temporary 
security zone to its proper state, as required by the Algiers Agreements, and once 
UNMEE is allowed to fulfil its obligations by no longer being hindered in its 
operations throughout the zone, once those problems are dealt with, the other points 
that the Commission has raised are certainly not going to provide a problem”18 and 
“The problem really is Eritrea’s violations of the Algiers Agreements are so 
fundamental and so material and so direct a threat to Ethiopia that this conduct 
simply has to change in fundamental ways before there will be any confidence that 
we can have productive discussions on demarcation.”19 

26. In response to a question by a Commissioner, Mr. Picard confirmed that in 
effect Ethiopia was requiring three conditions to be met, namely the concept of 
demarcation originally adopted by the Commission; ceasing of activities alleged to 
be conducted by or on behalf of Eritrea in other parts of Ethiopia; and activities 

_________________ 

 12  Transcript, 6 September, pp. 12-13. 
 13  Transcript, 6 September, p. 13. 
 14  Transcript, 6 September, p. 17. 
 15  Transcript, 6 September, p. 19. 
 16  Transcript, 6 September, pp. 19-20. 
 17  Transcript, 6 September, p. 20. 
 18  Transcript, 6 September, p. 20. 
 19  Transcript, 6 September, p. 21. 
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alleged to be conducted by or on behalf of Eritrea against Ethiopia in Somalia. 
Ambassador Yimer objected to the demanding of “some concession” from Ethiopia 
in return for Eritrean compliance with existing obligations, and stated that 
Ethiopia’s demand was for the status quo ante to be restored.20 

27. As to the summary of the position of Eritrea set out above in paragraph 20, 
Ambassador Yimer responded that “The Government position is that before we enter 
into any discussion of anything regarding demarcation, anything, before anything is 
under way on demarcation, the situation on the ground has to change.”21 

28. Regarding the other question by a Commissioner, that, “If the Eritrean 
Government were prepared to commit itself to total withdrawal from the TSZ and 
restoration of the status quo ante of UNMEE, would your Government be in a 
position to commit itself to accept the demarcation of the border pursuant to the 
coordinates set out in the November 2006 Statement of the Commission?”,22 
Ambassador Yimer replied: 

 once this is done, the status quo ante of UNMEE is restored, the Ethiopian 
Government is prepared to sit down and discuss with you a demarcation 
process, which is the second phase of your mandate ... We will embark upon 
the discussion of the demarcation process, because it has stopped now.23 

29. Asked further by a Commissioner whether Ethiopia was prepared to apply the 
Delimitation Decision through demarcation without broader negotiations and 
without discussion, the Ambassador stated: “I am not saying we would not engage in 
a discussion and there will not be any demarcation. There will be and we have to sit 
down and discuss and be prepared to discuss demarcation without any condition to 
be engaged with you ... but there is a very serious situation which has to be removed 
now.”24 The Commission observes that, even if all of Ethiopia’s conditions were 
met by Eritrea, Ethiopia would not commit itself to anything more than discussion 
on demarcation. 
 

Conclusion of the Meeting of 7 September 2007 
 

30. In closing the meeting, the President reminded the Parties that the effect of the 
Commission’s Statement of 27 November 2006 is that the demarcation by 
coordinates identifying with precision the locations where pillars should be in place 
will become effective at the end of November unless in the interval the Parties act 
so as to produce a new situation.25 The President reminded the Parties that the line 
prescribed by joining the coordinates specified in the annex to the Statement of 
November 2006 had been drawn taking into consideration the observations of the 
Parties, and differs only to a limited extent from the line in the Delimitation 
Decision of April 2002.26 The President stated: 

 Needless to say we greatly regret that we could not take our work through to 
its full conclusion, but at least we leave you with a line that is operable. It is 

_________________ 

 20  Transcript, 6 September, p. 22. 
 21  Transcript, 6 September, p. 25. 
 22  Transcript, 6 September, p. 25. 
 23  Transcript, 6 September, p. 26. 
 24  Transcript, 6 September, p. 26. 
 25  Transcript, 7 September, p. 3. 
 26  Transcript, 7 September, p. 4. 
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up to you to work out how to implement it. It is up to you to consider such 
devices as open boundaries so that some of what you identify as manifest 
absurdities because a line cuts a village or a road several times can be 
overcome by allowing the boundary to be open and nationals to pass freely 
from one side to the other or even to cultivate their fields on the other side.27 

31. The Commission expressed its appreciation of the work done by UNMEE 
during the period when it was able to provide assistance and of the work of the 
United Nations Cartographic Section and the Permanent Court of Arbitration.28 
 

Next Steps 
 

32. Following the exchange of views at the meeting with the Parties of 6 and 
7 September 2007, if the positions of the Parties have not changed by the end of 
November 2007, the boundary will automatically stand as demarcated by the 
boundary points listed in the Annex to the Statement of 27 November 2006. The 
Commission will then remain in existence only for the purpose of administrative 
matters connected with the termination of its mandate. 
 

Financial Arrears 
 

33. Ethiopia continues to be in default on payment of its share of the 
Commission’s expenses. 

34. At the meeting on 7 September 2007 Eritrea raised the issue of Ethiopia’s 
payment of its financial arrears as expressly required by the Algiers Agreement.29 
The President recalled that on 16 March 2006, the Registrar of the Tribunal 
requested payment of a deposit and this was followed up with an email to the 
Co-Agents of the Parties on 31 March confirming that the Commission had received 
the deposit from Eritrea. On 18 May 2006 the Registrar required the immediate 
payment of the Ethiopian deposit. On 21 May 2006, there was a letter from Counsel 
for Ethiopia to the President indicating that the Government of Ethiopia had 
approved payment of the deposit. No payment was made. In November 2006 there 
was a conversation between the Registrar and Mr. Rowe in this connection and 
between 16 and 27 April 2007 there was a conversation between the Registrar and 
Mr. Picard at the premises of the Permanent Court of Arbitration.30 Mr. Picard 
responded that he had not received any further instructions on this matter.31 

35. The Registrar of the Commission clarified that, if the Commission received 
Ethiopia’s $250,000 deposit in March 2006, it would still have had to require from 
each Party an additional $750,000 to meet the obligations of the Commission 
already incurred. As at 7 September 2007, the Commission had not asked for further 
deposits from Eritrea, because it had never received the Ethiopian deposit.32 The 
President recalled that the Commission had been obliged to turn to the United 
Nations Trust Fund, which had disbursed approximately $500,000.33 Thus it was 

_________________ 

 27  Transcript, 7 September, p. 4. 
 28  Transcript, 7 September, p. 5. 
 29  Prof. Brilmayer, Transcript, 7 September, p. 5. 
 30  Transcript, 7 September, pp. 5-6. 
 31  Transcript, 7 September, p. 6. 
 32  Transcript, 7 September, p. 6. 
 33  Transcript, 7 September, p. 6. 
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drawn to the attention of the Parties that Ethiopia is still in arrears and both sides 
will have to be asked to make a further contribution towards the expenditure already 
incurred but not covered.34 
 
 

(Signed) Sir Elihu Lauterpacht 
President of the Eritrea-Ethiopia Boundary Commission 

28 September 2007 

_________________ 

 34  Transcript, 7 September, p. 7. 
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