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 اإريتريوتقرير األمني العام عن إثيوبيا   

 
 مقدمة -أوال  

 
 املـؤرخ   ،)٢٠٠٠ (١٣٢٠ من قرار جملـس األمـن        ١٢هذا التقرير مقدم عمال بالفقرة       - ١
 املــؤرخ ي تقريــرمنــذ يف العمليــة الــسياسية ات املــستجدعــرض، وي٢٠٠٠ســبتمرب / أيلــول١٥
لتقرير وصفا ألنشطة بعثة األمم املتحـدة       كما يقدم ا  ). S/2007/250 (٢٠٠٠أبريل  /نيسان ٣٠
 .٢٠٠٧يوليه / متوز٣١، اليت تنتهي واليتها احلالية يف اإريتريو إثيوبيايف 

 
 احلالة يف املنطقة األمنية املؤقتة واملناطق املتامخة هلا والتعاون مع الطرفني -ثانيا  

ــالتقرير، ظــل الوضــع العــسكري يف املنطقــ      - ٢ ــشمولة ب ــرة امل ــة  خــالل الفت ــة املؤقت ة األمني
ا إدخـال القـوات إىل املنطقـة        إريتريفقد واصلت   . واملناطق املتامخة هلا متوترا ورمبا يصبح متقلبا      

األمنية املؤقتة يف القطاع الغريب، حيث تشري تقديرات تقريبية جدا قدمتـها بعثـة األمـم املتحـدة                  
 فـرد   ٤٠٠تقرير نـشر مـا ال يقـل عـن           ا إىل أنه قد مت خالل الفترة املشمولة بال        إريترييف إثيوبيا و  

وإضــافة إىل تنــاوب القــوات يف القطــاع األوســط، فــضال عــن القطــاع  . مــن القــوات اإلضــافية
 بنـشاط علـى إقامـة دفاعـات جديـدة يف      ةريتريـ الفرعي الشرقي، لوحظ عمل قـوات الـدفاع اإل   

والحظـت  . رىاملنطقة األمنية املؤقتة، مبـا يف ذلـك علـى مقربـة مـن منطقـة بـادمي ومنـاطق أخـ                
البعثة أيضا أنه يتم بـشكل متزايـد، مـن خـالل عمليـات التنـاوب، اسـتبدال امليليـشيات العاملـة                      

ة، األمـر الـذي     ريتريـ املواقع باملنطقـة األمنيـة املؤقتـة بقـوات نظاميـة تابعـة لقـوات الـدفاع اإل                  يف
/  حزيـران  ١٨يشكل انتهاكا مباشرا لالتفاق الربوتوكويل واتفاق وقف أعمـال القتـال املـؤرخ              

 .٢٠٠٠يونيه 
ونظرا إىل القيود املشددة املفروضة علـى حريـة البعثـة يف التنقـل داخـل املنطقـة األمنيـة                     - ٣

ة املوجـودين  ريتريـ املؤقتة، كان من الـصعب التأكـد مـن العـدد الـدقيق جلنـود قـوات الـدفاع اإل         
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د متكنــت بالفعــل مــن ة قــريتريــبيــد أن البعثــة تقــدر أن قــوات الــدفاع اإل. حاليــا داخــل املنطقــة
فعلـى سـبيل    . احتالل قطاعات واسعة من املنطقة، حيث قدر عدد األفراد العسكريني باآلالف          

 مــن األفــراد العــسكريني ١ ٠٠٠يوليــه وجــود مــا ينــاهز /املثــال رصــدت البعثــة يف أوائــل متــوز
ــرياإل ة، ني املــزودين باألســلحة الشخــصية، مبــا يف ذلــك أجهــزة إطــالق القنابــل الــصاروخي    ريت

والحظــت البعثـة كــذلك إعــادة  . يتحركـون داخــل املنطقـة األمنيــة املؤقتـة يف القطــاع األوسـط    
.  من املشردين داخليا يف القطاع الغريب من املنطقة األمنية املؤقتـة           ٨ ٤٠٠توطني ما يقرب من     

 .وقد أفيد أن بعضا منهم مسلحون
 من القادة العـسكريني داخـل       ويف الوقت ذاته، تواجه البعثة بشكل متزايد موقفا سلبيا         - ٤

ا إىل األمـة مبناسـبة      إريترياملنطقة األمنية املؤقتة، ال سيما يف أعقاب اخلطاب الذي وجهه رئيس            
ن املنطقة األمنيـة املؤقتـة قـد أصـبحت يف عـداد      إمايو، وقال فيه   / أيار ٢٤يوم استقالل البلد يف     

 يف إقامـة مـشاريع إمنائيـة يف    قانونيـا حقـا سـياديا و  ا إريتريـ املاضي وال معىن لوجودها وإن لـدى    
وصــرح كــذلك بــأن قــوات الــدفاع     . تلــك املنقطــة، دون احلــصول علــى إذن مــن أي فــرد     

 برامج إمنائية داخـل املنطقـة األمنيـة املؤقتـة وكفالـة محايتـها ومكفـول هلـا               بإقامةملزمة   ةريترياإل
 لـدى مقابلـة     ،ة صـراحة  ريتريـ كـثري مـن قـادة قـوات الـدفاع اإل          تـساءل    ومنذئذ، ي  احلق يف ذلك  
ــة  ــراد البعث ــة    ،أف ــة املؤقت ــة األمني ــدى صــالحية املنطق ــن م ــدفاع     ع ــوات ال ــون بوجــود ق  ويعترف

 .فيها ةريترياإل
وخالل الفترة ذاهتا، لوحظ أن القـوات اإلثيوبيـة تنفـذ تـدريبات واسـعة النطـاق وتعـد                    - ٥

يونيــه، أجــرت /يــران ففــي حز.ادمي البالغــة احلــساسيةبــالــدفاعات، مبــا يف ذلــك حــول منطقــة 
القوات اإلثيوبية تدريبا مشل إطالقا حيا لنريان األسـلحة الـصغرية واألسـلحة الثقيلـة وحتركـات                 

 .للدبابات وحامالت اجلنود املدرعة يف املناطق املتامخة للقطاع الغريب
ت القوات اإلثيوبية بعضا من قواهتـا املرابطـة علـى       سحبيونيه،  /مايو وحزيران /يف أيار و - ٦

 وخـالل الفتـرة   . املواجهة على طول احلدود يف منطقة بوري من القطاع الفرعـي الـشرقي           خط
لوحظـت خـالل    قطعة مدفعيـة، الـيت    ة عشرة دبابة والسبع عشر    االثنتظلت ا املشمولة بالتقرير،   

، يف مواقعها باملنطقة املتامخة، قرب احلدود اجلنوبيـة للمنطقـة            يف تلك املنطقة   فرباير/شهر شباط 
 .ة املؤقتةاألمني
أربعـة تقـارير    يف  أيضا، أجـرت البعثـة حتقيقـا        يونيه  /حزيرانومايو  /أيار وخالل شهري  - ٧

لحـدود وغـارات قامـت      لعمليات عبـور    عن   اإلثيوبية فيما يتعلق مبا زعم       اتمقدمة من السلط  
قـة  ومنطيطاليـة   إل بالقطـاع الغـريب وقـرب القلعـة ا         احلمريةة، يف قرية دميا قرب      إريتريهبا عناصر   
.  التقـارير  مـن تلـك   تتمكن البعثة من التحقق بشكل مـستقل         ومل. يف القطاع األوسط  زالمبسا  
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ويف . وإضافة إىل ذلك، متكنت البعثة من نزع فتيل توتر األوضـاع القائمـة علـى طـول احلـدود                  
فــتح بمــايو، حالــت البعثــة دون احتمــال وقــوع حــادث هــدد فيــه اجلنــود اإلثيوبيــون  / أيــار١٩
. علـى جـسر احلمـرية     قـوم بعمليـات اسـتطالع       الـيت ت  ة  ريتريـ امليليـشيات اإل  إحـدى   نريان علـى    ال

وادث اخلطـرة احملتملـة املتمثلـة يف        احلـ املـساعدة علـى إجـراء حتقيقـات يف          وواصلت البعثة أيـضا     
 .األشخاص الذين يعربون احلدود عن طريق اخلطأ، وإعادة جرائم سرقة املاشية

)  أدنـاه  ١٦-١٠انظـر الفقـرات     ( البعثة   تنقل على حرية    ورغم القيود الراهنة املفروضة    - ٨
فإن وجود املواقع الدائمة وشبه الدائمة التابعة للبعثة يف املواقع احلـساسة داخـل املنطقـة األمنيـة                  

ن تلك املواقـع تـوفر      أإذ  . املؤقتة وخارجها قد اكتسب أمهية متزايدة يف عملية صون االستقرار         
ل باالســتعدادات العــسكرية، وتعمــل أيــضا مبثابــة رادع ضــد  للبعثــة معلومــات قيمــة فيمــا يتــص 

 .األعمال العدوانية اليت قد يقوم هبا أي من اجلانبني
رابطـة قواهتمـا    علـى م   الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،        طـوال وعموما ظل اجلانبان يركـزان،       - ٩

 ،ر املـسلحة  وغـري ذلـك مـن العناصـ      ،ا بتسريب قواهتا  إريتريوتقوم  . احلدوديةاملناطق  على طول   
وقامـت إثيوبيـا بنـشر املزيـد        . إىل املنطقة األمنية املؤقتة، يف حماولة لتوسيع نطاق سيطرهتا عليهـا          

من القوات علـى مقربـة شـديدة مـن احلـدود اجلنوبيـة للمنطقـة األمنيـة املؤقتـة، رغـم أن معظـم                   
ات نــشر ومــا برحــت عمليــ. ةذكورزال خــارج املنــاطق املتامخــة للمنطقــة املــ تلــك القــوات مــا

ورغـم التأكيـدات املتكـررة مـن قـادة          . تسهم يف تزايد التـوتر بـني الطـرفني        شار إليها   القوات امل 
 فقد ذكر رئـيس     .تثري قلقا خطريا  فإن احلالة الراهنة    ا بأن احلرب ليست وشيكة،      إريتريإثيوبيا و 

ين قـدرات  تـب  أن حكومتـه   ،٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٢٨ يف   ،وزراء إثيوبيا يف بيانـه أمـام الربملـان        
ويف الوقــت الــذي يواصــل فيــه . ا القيــام بــهإريتريــ أي عــدوان قــد حتــاول صدقواهتــا الدفاعيــة لــ

ــان اســتعداداهتم  ــسبيا إىل      االطرف ــأن يفــضي حــادث صــغري ن ــاك خطــر جــدي ب  العــسكرية، هن
 .مواجهة عسكرية

 
 نقلالقيود املفروضة على حرية الت -ثالثا  

 حـسب املـذكور يف      ،ا على عمليات البعثة   إريتريفرضها  نظرا إىل القيود الشديدة اليت ت      - ١٠
 تقوضــت بــشدة قــدرة البعثــة علــى أن ترصــد بفعاليــة املنطقــة األمنيــة املؤقتــة   ، أعــاله٣الفقــرة 

وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أنفــذت . واملنــاطق املتامخــة هلــا، ال ســيما يف القطــاع الغــريب
ــة  ٤٥ا إريتريــ ــة  التنقــل قيــدا دائمــا علــى حري ــال،  ).  أشــهر٦أطــول مــن (بعث فعلــى ســبيل املث

حصرت دوريات البعثة يف طرق اإلمداد الرئيسية داخل املنطقة األمنيـة املؤقتـة بالقطـاع الغـريب           
) إثيوبيـا  (احلمـرية ا، وإريتريـ يف هـاجر  أم  وأغلقت جسرا استراتيجيا مهما يربط بني      ،واألوسط

 تواصـل إثيوبيـا فـرض       ، ويف غـضون ذلـك     .٢٠٠٦أكتـوبر   /يف القطاع الغريب منـذ تـشرين أول       
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 وراما بالقطـاع األوسـط، وبـوري يف القطـاع           ،القطاع الغريب ب احلمريةقيود على الدوريات يف     
 هبـا البعثـة يف      امـت الفرعي الشرقي، وقيدت أيضا بـشكل متكـرر عمليـات إزالـة األلغـام الـيت ق                

 .٢٠٠٧يونيه / وحزيران٢٠٠٦فرباير /الفترة بني شباط
املــذكور أعــاله، فــإن نقــاط التفتــيش الثابتــة التابعــة للبعثــة مــا زالــت، رغــم     وحــسب  - ١١

قادرة على رصد قدر كبري من حتركات القوات واملعدات الثقيلـة داخـل املنطقـة األمنيـة                  ذلك،
فالطبيعــة الــصعبة . املؤقتــة وخارجهــا، وال ســيما بالقطــاع األوســط والقطــاع الفرعــي الــشرقي 

اضـي يف القطـاعني، والـيت حتـول دون القيـام بتحركـات رئيـسية بعيـدا                  للغاية اليت تتسم هبـا األر     
ــة     ــيش الثابت ــاط التفت ــسية، ونق ــع اســتراتيجية العــن الطــرق الرئي ــة مبواق ــشاط  ،كائن ــسرا ن ــد ي  ق

 .املذكور الرصد
فبـدءا  .  البعثـة تنقـل ا املزيد من القيـود علـى حريـة         إريتريومنذ تقريري األخري، فرضت      - ١٢

 - تيـسيين    - البعثـة علـى طريـق بـارنتو          تنقلرا آخر على حرية     ظ طبقت ح  مايو،/من شهر أيار  
يونيـه،  / حزيـران ١٨واعتبـارا مـن   . أم هاجر بالقطاع الغريب، الذي أغلـق علـى فتـرات متقطعـة     

العـسكريني  األمـم املتحـدة     كامل ملوقع فريق مراقيب      عزل   غلق الطريق مرة ثانية، مما أفضى إىل      أُ
. يف إمكانيـة الوصـول إىل املوقـع   مجـة  بات تشغيلية وإدارية وأمنية يف أم هاجر، مما أحدث صعو     

أبريـل إىل   /نيـسان  ٥ياللو يف الفترة من     ش - توكومبيا   -طريق بارنتو   ات أيضا   وأغلقت السلط 
وخـالل  . عادت فتحه يف أعقـاب احتجاجـات متكـررة مـن البعثـة            أ ولكنها   ،يونيه/ حزيران ١٥

يتـسم  ياللو الـذي  شـ  - شـامبيكو  -مال طريـق بـارنتو   اسـتع ، اضطرت البعثـة إىل     فترة اإلغالق 
 سبتمرب وعـدم األمـان    /يوليه إىل أيلول  /اجتيازه خالل موسم األمطار يف الفترة من متوز       بصعوبة  

ــه بــ  ــام  في ــد الناشــئ عــن األلغ ــة  . سبب التهدي ــشيات احمللي ــك، هــددت امليلي  يف ،وإضــافة إىل ذل
ــابع ،مـــايو/أيـــار ٦ عـــاملني حبـــواجز الـــدخول  الني للبعثـــة،  بـــإطالق الـــنريان علـــى احلـــراس التـ

بعـــض مـــرور أمـــام يف كركيـــشا بالقطـــاع الغـــريب إذا مل يبقـــوا احلـــواجز مفتوحـــة   واخلـــروج
 .سلحةامل عناصرال

لقطاع األوسط، حيث حـذر القـادة احملليـون    يف ا من القيود اجلديدة    وفرض أيضا عدد     - ١٣
، احتجــزت ٢٠٠٧مــايو / أيــار١٨يف و. رئيــسيةالطــرق المــرارا أفــراد البعثــة مــن االبتعــاد عــن 

. الشرطة احمللية دوريـة تابعـة للبعثـة قـرب منـدفريا يف املنطقـة األمنيـة املؤقتـة ملـدة مثـاين سـاعات                   
ــ ا أفــراد قــوات الــدفاع  مــمــايو قــام فيه/ أيــار٥أبريــل و / نيــسان٢٦يف ان آخــران ووقــع حادث

حتذيريـة يف اجلـو، يف حـني        قـات   أن أطلقـوا طل   ة مبنع دوريات البعثة من تنفيذ مهامهـا بـ         ريترياإل
.  بإيقاف دوريـة أخـرى حتـت هتديـد الـسالح           ،يونيه/ حزيران ٣ يف   ،ليشياتيقام قائد إحدى امل   

. رضت قيود جديدة يف املنطقة األمنية املؤقتة يف القطـاع الفرعـي الـشرقي             يونيه، فُ /يف حزيران و
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ــة مــرارا علــى القيــود    ــلــدى الــسلطات اإلاملفروضــة واحتجــت البعث .  تــذكرة دون فائــدةريتري
ة ممثلـي البعثـة بأنـه يـتعني        ريتريـ  أبلغ قائد الـشرطة اإل     ،يونيه/ حزيران ٥وخالل اجتماع عقد يف     

بقـدر   تهاالقـادة احمللـيني ينظـرون إىل أنـشط        ، حيـث إن      األنظمـة املفروضـة    حتتـرم على البعثـة أن     
 عازمون على كفالة التقيد بالقيود املفروضةوأهنم  كبري من التخوف

ـــوفيمــا ي - ١٤ ــى    ـب ــود املفروضــة عل ــشديد آخــر للقي ــه ت ــةالدو أن ــار    مل،بعث ُيمــنح أحــد كب
 تأشــرية ،مــايو/كــان يــزور املنطقــة يف أيــارالــذي  ،املــسؤولني يف إدارة عمليــات حفــظ الــسالم

ــسيته   ــسبب جن ــا ب ــه٢٥يف و. دخــول إىل إريتري ــران/ يوني لــب حــاكم آدي كــواال يف  ا ط،حزي
 البعثة قد حفرتـه     تكانالذي  ملياه،  أحد آبار ا   مقابل استخدامها    البعثة بسداد ألوسـط  القطاع ا 

لـِّــد  ي بأن ُتَسلَّم مجيع األصـول اخلاصـة بـالبئر، مبـا فيهـا املو              ـضمان كتاب  مي، أو تقد  ٢٠٠٤عام  
 .إىل بلدية آدي كواال، فور انتهاء البعثة

 العــسكريني مــن جانبــها، بعــض القيــود علــى حريــة تنقــل املــراقبني  وفرضــت إثيوبيـــا،  - ١٥
فرضـتها يف   قـد  القطاع الغريب، وأبقت على القيود اليت كانت        بالتابعني للبعثة يف منطقة ُحمريه      

 .بوري يف القطاع الفرعي الشرقيمنطقة وألوسـط، القطاع اب  يف منطقة راماوقت سابق
 يف  ويف احلقيقة، فإن الصعوبات اليت تواجهها البعثة يف رصد حركة القوات واملعـدات             - ١٦

ــة، وال  ــة املؤقت ســيما يف القطــاع الغــريب والقطــاع الفرعــي الــشرقي وكــذلك يف     املنطقــة األمني
مـن أجـل   و. ةاملناطق اجملاورة، قـد أحـدثت ثغـرة خطـرية يف معلومـات البعثـة عـن احلالـة الراهنـ            

ـــس ــدول األعــضاء    دـ ــرة، أناشــد ال ــدرة  ،هــذه الثغ ــديها الق ــيت ل تقاســم أن تيف هــذا اجملـــال،   ال
 .قتــالبشأن تنفيذ الطرفني اتفاق وقف أعمال ال ومات مع األمم املتحدةاملعل
 

 جلنة التنسيق العسكرية - رابعا 
تنــــسيق العــــسكرية، الــــذي ُعقــــد يف  منــــذ االجتمــــاع الــــسابع والــــثالثني للجنــــة ال  - ١٧
ــه /متــوز ٣١ ـــُت ، مل٢٠٠٦يولي ــا    ـفل ــة بــني إثيوبي ــة يف عقــد أي اجتماعــات أخــرى للجن ح البعث
ر ـيـــن للجنــة بعــد أن طلبــت إثيوبيــا تغيـوقــد أُلغــي االجتمــاع املقــرر الثــامن والثالثــ ف. اريــوإريت
يف وقت الحق، أبدت إثيوبيا حتفظات بشأن عقد اجتماعـات اللجنـة بـسبب دخـول                و. املوعد

 منـذ ذلـك احلـني، أصـرت إثيوبيـا علـى أهنـا             و. قوات الدفاع اإلريترية إىل املنطقة األمنية املؤقتـة       
بعد أن تـسحب إريتريـا قواهتـا ومعـداهتا العـسكرية الثقيلـة               ك يف اجتماعات اللجنة إال    تشار لن

على الـرغم مـن الـصعوبات الراهنـة، تبـذل البعثـة قـصارى جهـدها                 و. من املنطقة األمنية املؤقتة   
 ْيـَـــيونيــه، وجهــت اللجنــة رسالت/حزيــران ٢١يف و. مــن أجــل تــشجيع اســتئناف عمــل اللجنــة

ــة يف النــصف األول مــن متــوز    خــريني إىل دعــوة أُ ــه /الطــرفني مقترحــة عقــد اجتمــاع للجن يولي
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ــران ٢٦ويف . ٢٠٠٧ ــه ال    /حزي ــري أن حكومت ــوض اإلريت ــد املف ــه، أك ــديها   يوني ــانع ل ــن م م
علـى  بعـد   تـرد إثيوبيـا      ملو.  علـى احلـضور    حضور االجتمـاع شـريطة أن توافـق إثيوبيـا كـذلك           

 .الدعوة تلـك
 

 )٢٠٠٧ (١٧٤١ن تنفيذ قرار جملس األم - خامسا 
 إعادة تشكيل قوام العنصر العسكري لبعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا  

عمليـة  األمم املتحـدة يف إثيــوبيا وإريــتريا         ، أمتت بعثة    ٢٠٠٧أبريل  /حبلول هناية نيسان   - ١٨
 فـرد عـسكري، مبـن       ١ ٧٠٠ فـرد عـسكري إىل       ٢ ٣٠٠تقليص قوام عنصرها العسكري مـن       

. )٢٠٠٧ (١٧٤١جملـس األمـن       مـن قـرار    ٢ اقبا عسكريا، وذلك وفقـا للفقـرة      مر ٢٣٠فيهم  
ــة علــى  و ــسع يف القطــاع الغــريب، وعــشر يف القطــاع       ٢٢ُتبقــي البعث ــها ت ــة، مــن بين نقطــة ثابت

دوريـة   ٥٨٠حـوايل   يف املتوسـط، تـنظم البعثـة        و. يوثالث يف القطاع الفرعي الشرق    األوسط،  
ــا،يف األســبوع ــى    أي م ــد عل ــراقبني     دور ٨٠يزي ــل الوحــدات العــسكرية وامل ــا مــن قب ــة يومي ي

 .العسكريني على السواء
 

 )٢٠٠٧ (١٧٤١تنفيذ قرار جملس األمن على الطرفني بني تعاون ال  
 ، زار وكيــل األمــني العــام للــشؤون الــسياسية ٢٠٠٧يونيــه /يف مطلــع شــهر حزيــران - ١٩

رغـبيت يف   علـى   ناقشات املتعلقة بالصومال،     البلدين، أثناء امل   ْيـَـقيادتأطلع  إثيوبيا وإريتريا حيث    
 .البلدينأن يتواصل احلوار بشأن عملية السالم املتوقفة بني 

رسـالتني إىل رئـيس إريتريـا ورئـيس وزراء          وجـَّـهـــُت   ،  ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٤ويف   - ٢٠
يف ربم املـ قتــال  التفـاق اجلزائـر بـشأن وقـف أعمـال ال     الـسابعة  إثيوبيا مبناسـبة الـذكرى الـسنوية      

 عددا من املـسائل الـيت يـتعني تـسويتها           يف هاتني الرسالتني، أثرتُ   و. ٢٠٠٠يونيه  /حزيران ١٨
أكـــدت للـــزعيمني اعتزامـــي مواصـــلة و.  احلــــدودعمليـــة ترســـيم يف ُدماـقُـــاملـــضي مـــن أجـــل 

 يف جهد يـستهدف تـسوية املـسائل العالقـة فيمـا خيـص               ،سواءعلى حـد   املشاورات مع البلدين    
، أنـه   ٢٠٠٧يونيـه   /حزيـران  ٢٥يف رده املـؤرخ     ،  اـيـ ـذكـر رئـيس وزراء إثيوب      و. معملية السال 

احلـــدود أنــه شــدد علــى أن ترســيم إال . ي دعمــهـلــمؤكــدا ملتــزم بالتعــاون مــع األمــم املتحــدة 
قتـــال، إريتريــا بـشكل كامـل التفــاق وقـف أعمـال ال     إال بعــد امتـثــال   ميكـن تـصور حدوثــه   ال
 .ة املنطقة األمنية املؤقتةاستعادة سالميشمـل  مبا
ــيـو - ٢١ ــن     ـيؤسفن ــب جملــس األم ــذ مطل ــدم تنفي ــادة بع ــ اإلف ـــريا سحب أن تـ ــوات إريت الق

 ١٧٤١ اجمللــس  مــن قــرار٤ املؤقتــة، كمــا ورد يف الفقــرة واملعــدات فــورا مــن املنطقــة األمنيــة 
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ملياهتـا،  ععلـى   العدول عن القيود املفروضة علـى حركـة البعثـة و           رِـجـي كذلك مل و. )٢٠٠٧(
 .مثلما طلب اجمللس يف القرار املذكور

متامـا ودون تـأخري القـرار النـهائي         إثـيوبيــا   قبل  تــ وفيما يتعلق مبطلب جملس األمن بـأن         - ٢٢
ذ خطوات ملموسة فـورا لـتمكني   ـتختـامللزم الصادر عن جلنة احلدود بني إريتريا وإثيوبيا، وأن        

 ،٢٠٠٧يونيــه /حزيــران ٨لمــا بالرســالة املؤرخــة أُحــيط عفـإنـــي اللجنــة مــن ترســيم احلــدود، 
يكرر فيها قبول حكومتـه قـرار   واليت املوجهة من وزير خارجية إثيوبيا إىل رئيس جملس األمن،   

يف الوقـت نفـسه، أُشـري إىل إعـراب          و. لجنـة دون شـروط مـسبقة      الالـصادر عـن     ني احلـدود    ـتعي
ذكـر   مـا  لجنة، حـسب  الأجل تنفيذ قرار    إريتريا عن استعدادها للتعاون مع األمم املتحدة، من         

، أثنــاء لقائــه يف أمســرة مــع وكيــل األمــني العــام  ٢٠٠٧يونيــه /حزيــران ٩الــرئيس اإلريتــري يف 
 .ينبغي اآلن أن تنفذ هذه البيانات بشكل فعليو. للشؤون السياسية

ث الطرفني على االمتثال بشكل كامل لنداء جملس األمن بـأن يتحليـا بأقـصى          ـكما أح  - ٢٣
قدر مـن ضـبط الـنفس وأن ميتنـع كـل منـهما عـن التهديـد باسـتعمال القـوة أو اسـتعماهلا ضـد                           

 .الطرف اآلخر؛ وأن يضعا حدا لتبادل البيانات العدائية
 

 نة احلدود بني إريتريا وإثيوبياجل - سادسا 
ي احلـدود الـذ   تعـيني   تنفيـذ قـرار     جتـاه   حيرزا أي تقـدم      ي اإلفادة بأن الطرفني مل    ـؤسفنيـ - ٢٤

ه ـِّــ كمـا أود أن أوج    . ٢٠٠٢أبريـل   /نيـسان  ١٣يف  بيــن إريـتــريا وإثـيوبيــا       أعلنته جلنة احلـدود     
ويـرد يف املرفـق الثـاين     .سـبتمرب /أيلول ٦لجنة بعقد اجتماع معهما يوم النظر الطرفني إىل قرار     
 .ل لعمل اللجنةـهلذا التقرير سرد مفص

 
 األلغاممكافحة إجراءات  - سابعا 

تزال األلغام والذخائر غري املنفجرة تشكل هتديدا خطـريا ملـن يعيـشون ويعملـون يف             ال   - ٢٥
يواصـل  و. يعرقـل عـودهتم إىل احليـاة الطبيعيـة         تامخـة هلــا، مـمــا    املنطقة األمنية املؤقتة واملناطق امل    

، وكـذلك تنفيـذ عمليـات       هلـا تقدمي الـدعم    التابع للبعثة   مركز تنسيق إجراءات مكافحة األلغام      
ألغامـا   تعاقد معهـا املركـز       ةٌـخالل الفترة املشمولة بالتقرير، أزالت أفرق     و. نسانية إلزالة األلغام  إ

كيلـومترا مـن الطـرق،       ٣٩٢لـى   يزيـد ع    مترا مربعـا، ومـا     ٣٨٤ ١٣٠مساحة إمجالية تبلغ    من  
نظم املركـز أعمـال الـتخلص مـن         ما  ك. كيلومترا إضافية من الطرق    ٧٩٤باإلضافة إىل فحص    

 حـادثتني متعلقـتني بـذخائر        وأجـرى حتقيقـات يف     .خـاطر األلغـام   التوعيـة مب   و ،ر املتفجـرة  الذخائ
أُصـيب فيهمـا    ألوســط،   يونيـه يف القطـاع ا     /مـايو وحزيـران   /أيـار  شـهريْ غري منفجرة وقعتـا يف      

 .ـالن صغيــرانطف
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ضـر،  يف الوقـت احلا   تنسيق إجراءات مكافحـة األلغـام       مركز  ذهلا  ـبـاجلهود اليت ي  إال أن    - ٢٦
قدرتــه علــى يعــوق  إمــدادات الوقــود، ممــاعلــى  القيــود املفروضــة علــى حريــة التنقــل و اتعرقلــه

حلـوادث األلغـام والـذخائر غـري املنفجـرة داخـل املنطقـة األمنيـة املؤقتـة                  التصدي بـشكل مالئـم      
 .تامخـة هلــاواملناطق امل

 
 حقوق اإلنسان - ثامنا 

الفئـات  أكثـر   ظـروف   ، مـع التركيـز علـى        واصلت البعثة رصـد حالـة حقـوق اإلنـسان          - ٢٧
ــرفني يف     . ضــعفا ــساعدة إىل الط ــدمي امل ــتمرت يف تق ــا اس ــال كم ــادة جم ــا إىل الإع ــداهنم رعاي بل
 .، وذلك برعاية جلنة الصليب األمحر الدوليةةاألصلي
حـوادث عبـور احلـدود    عدد  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، الحظت البعثة زيادة يف          - ٢٨

واصل معظـم الالجـئني اإلريتـريني املقـيمني         و. يما اليت تشمل القُصَّر   س ، وال شرعيةبطريقة غري   
 الجـئ، إعـراهبم عـن القلـق بـشأن        ١٤ ٥٠٠حـوايل   يف خميم شيِملبا يف إثيوبيـا، البـالغ عـددهم           

 .البطء يف سري أعمال برنامج إعادة التوطني يف بلد ثالث
 

 لتطورات على الصعيد اإلنساينا - تاسعا 
قد أعـادت تـوطني   إريتريا ، كانت حكومة   ٢٠٠٧يونيه  /لول منتصف شهر حزيران   حب - ٢٩

مواطنهم األصلية، وذلك بدعم من الـشركاء       يف  معظم املشردين داخليا من منطقة زوبا ِدبوب        
 .األمم املتحدةبقيادة 
يف وقام مبعوثي اخلـاص للـشؤون اإلنـسانية للقـرن األفريقـي بزيـارة متابعـة إىل إريتريـا                     - ٣٠

ــرة  ــران٢٣ إىل ٢٠مــن الفت ــه/ حزي ــاألمن     ،يوني ــة ب ــسائل املتعلق ــة امل ــاقش مــع احلكوم  لكــي ين
ن األمــن الغــذائي يف أالغــذائي، وذلــك يف إطــار االســتعدادات للمــشاورة املتعــددة البلــدان بــش  

 .يونيه/يف هناية شهر حزيرانيف نيـروبـي القرن األفريقي، اليت ُعقدت 
 إقليمـيْ حتديا رئيسيا أمام عملية تقدمي املساعدة اإلنسانية يف         األمن  ، يشكل   يف إثيوبيا و - ٣١

كما تفيد تقارير بتـدهور حالـة       . سيما يف منطقيت كوهاري وديغيهابور     ، وال وصومايلغامبيال  
بـاقي  تتسم احلالة الغذائيـة يف      بينما   ،إثيوبياوصومايل يف   ر وأوروميا   فـعأقاليم  األمن الغذائي يف    

 إىل  يـرقَ   ألن موسم األمطار مل    ،تعترب عفر حاليا منطقة موضع اهتمام     و. ارأحناء البلد باالستقر  
 .مستوى التوقعات

وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، زادت احلالة اإلنسانية تدهورا يف منطقة غامبيال بعـد              - ٣٢
 إثيوبيـا يف إيتـانغ       شخص من سكان جيكاين نـوير، مـن جنـويب          ٢٥ ٠٠٠إعادة توطني حوايل    
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ــهم األصــلية مــر مواإىل  ــو، وغريمهــا مــن  ة أخــرى يف تيريغــول طن ــاطق  وأكوب غــريب منطقــة  املن
كمــا يــساور القلــق فريــق األمــم املتحــدة القطــري بــشأن محايــة الــسكان املتــضررين،   . غــامبيال

 .سيما القادمني من إيتانغ، وكذلك املتوجهني إىل السودان وال
 

 السلوك واالنضباط -عاشرا  
ــرة املــ  - ٣٣ ــة توظيــف رئــيس وحــدة    خــالل الفت ــهاء مــن عملي ــالتقرير، جــرى االنت شمولة ب

 يف عــدم التــسامح إطالقــاوتواصــل اللجنــة العمــل بــسياسة . الــسلوك واالنــضباط التابعــة للبعثــة
مــسائل ســوء التــصرف اجلــسيم، وال ســيما ارتكــاب أفــراد حفــظ الــسالم أعمــال االســتغالل     

ميم اسـتراتيجية فعالـة للوقايـة واإلنفـاذ         والبعثـة عاكفـة علـى تـص       . اجلنسي واإلسـاءات اجلنـسية    
ومنذ تقريـري األخـري، مـا برحـت هنـاك حالـة مـن حـاالت              . بشأن مسائل السلوك واالنضباط   

 .سوء التصرف اجلسيم، وهي قيد التحقيق يف الوقت الراهن
 
 اإليدز/ فريوس نقص املناعة البشرية-حادي عشر 

يــدز التابعــة للبعثــة تــوفري التــدريب  اإل/واصــلت وحــدة فــريوس نقــص املناعــة البــشرية   - ٣٤
ونظمـت أيـضا جلـسات توعيـة ألفـراد          . التعريفي لألفراد العسكريني واملدنيني القـادمني حـديثا       

ويتلقــى أفــراد البعثــة خــدمات املــشورة والفحــص اجملانيــة مــن الوحــدة وداخــل         . الوحــدات
وس نقــص املناعــة وقــد أفــضى تعمــيم مراعــاة أنــشطة فــري . الوحــدات العــسكرية التابعــة للبعثــة 

البــشرية يف واليــة البعثــة إىل تنــامي التعــاون مــع مكتــب اإلعــالم مــن خــالل منــشوراته وبراجمــه  
اإلذاعية، وكذلك مع مكتب حقوق اإلنـسان مـن خـالل املـشاركة يف سلـسلة حماضـرات عـن                    

وتعاونت الوحدة أيـضا مـع وكـاالت أخـرى تابعـة لألمـم              . حقوق اإلنسان يف ميكيلي، إثيوبيا    
 . حدة يف إريتريااملت
 

  اإلدارة والدعم-ثاين عشر 
يواجه توفري الدعم املقدم من البعثة يف إريتريـا عقبـات مـن جـراء اسـتمرار القيـود الـيت            - ٣٥

تفرضها السلطات اإلريتريـة علـى رحـالت الطـائرات العموديـة والقيـود املفروضـة علـى حريـة                    
مـة يف إريتريـا، والقيـود علـى إمـدادات           التنقل، واستبعاد موظفني من جنسيات بعينـها مـن اخلد         

ــود املفروضــة علــى       ــدواجن، والقي ــد ال ــة، واحلظــر املفــروض علــى توري ــديزل إىل البعث وقــود ال
ويف الوقـت ذاتـه، مـا زالـت         . االستعانة باملوظفني احملليني، واحتجاز بعـض أفـراد البعثـة احمللـيني           

.  أعـاله  ١٥ا تفـرض عـددا مـن القيـود علـى حريـة تنقـل البعثـة، حـسب املـبني يف الفقـرة                         إثيوبي
 . ونشأ عن مجيع هذه القيود صعوبات رئيسية تواجهها البعثة يف التشغيل والسوقيات
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  اآلثار املالية-ثالث عشر 
، ٢٠٠٧يونيـه  / حزيـران ٢٩ بـاء املـؤرخ      ٦١/٢٤٨خصصت اجلمعية العامة، بقرارها      - ٣٦
ــدره مبلغــ ــدة مــن    ١١٣,٥ا ق ــرة املمت ــة يف الفت ــاء علــى البعث ــون دوالر لإلبق ــه / متــوز١ ملي يولي

ولذلك، فإذا ما وافق جملس األمن على توصـييت املبينـة           . ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٧
 أدناه، فيمـا خيـتص بتمديـد واليـة البعثـة، فـإن تكلفـة اإلبقـاء عليهـا خـالل فتـرة                        ٤٥يف الفقرة   

 . تنحصر يف موارد معتمدة من اجلمعية العامةالتمديد سوف 
، بلغــت االشــتراكات املقــررة غــري املــسددة يف احلــساب   ٢٠٠٧مــارس / آذار٣١ويف  - ٣٧

وبلــغ يف ذلــك التــاريخ جممــوع االشــتراكات املقــررة غــري .  مليــون دوالر٤٧,٦اخلــاص للبعثــة 
 .  مليون دوالر١ ٦٧٥,٢املسددة يف مجيع عمليات حفظ السالم 

 ٢٠٠٧مـايو   /ومت سداد تكلفة القوات وكذلك املعدات اململوكة للوحدات حىت أيـار           - ٣٨
 . ، على التوايل، وفقا جلدول السداد الفصلي٢٠٠٦ديسمرب /وكانون األول

 
  املالحظات-رابع عشر 

أفضى اتفاقا اجلزائر واتفاق وقف أعمال القتال واتفاق السالم الالحق الذي أبرم منـذ               - ٣٩
ىل وضع هناية لسنوات من احلرب املدمرة وهتيئـة الظـروف إلعـادة العالقـات إىل                سبع سنوات إ  

وســاعدت تلــك االتفاقــات علــى إرســاء األســاس للــسالم بــني   . طبيعتــها بــني إريتريــا وإثيوبيــا 
ونص اتفاق وقف أعمال القتال علـى إنـشاء املنطقـة األمنيـة املؤقتـة، الـيت مكّنـت مـن                     . البلدين

منع اندالع األعمال القتالية، ونص االتفاق أيضا على التخلـي عـن   فصل القوات وأسهمت يف     
استعمال القوة يف تسوية الرتاعات بني الطرفني، يف الوقت الـذي هّيـأ فيـه الظـروف الـضرورية                   

أما اتفـاق الـسالم الـذي أعقـب ذلـك فقـد تنـاول الـسبب اجلـذري للـرتاع                  . لتسوية الرتاع ذاته  
ونـص ذلـك االتفـاق علـى قيـام جلنـة احلـدود بـني إريتريـا                  . ترياوهو احلدود بني إثيوبيا وإري     أال

 .وإثيوبيا بتعيني تلك احلدود وترسيمها بشكل هنائي وملزم
ويف ضوء احلالة املتوترة الراهنة السائدة بني البلدين، أصبح تنفيـذ اتفـاق وقـف أعمـال            - ٤٠

 التام به، مبـا يف ذلـك الوفـاء        ومن الالزم أن حتافظ احلكومتان على التزامهما      . القتال أكثر أمهية  
باحلاجة إىل احترام وقف إطالق النار، وسالمة املنطقة األمنية املؤقتة، واالمتناع عـن أي عمـل                 

 . يكون من شأنه تقويض االتفاق أو التسبب يف تصاعد التوترات بني البلدين
وأنـا  .  املؤقتـة  ويساورين قلق عميق إزاء استمرار االنتهاكات اجلسيمة للمنطقـة األمنيـة           - ٤١

أحث إريتريا على أن تسحب قواهتا ومعداهتا العسكرية الثقيلة من املنطقة األمنيـة املؤقتـة، بغيـة               
وأدعـو أيـضا إريتريـا إىل أن ترفـع فـورا            . استعادة سالمة تلـك املنطقـة، امتثـاال التفـاقي اجلزائـر           
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إن تلـك   . كـال البلـدين   مجيع القيود اليت تفرضـها علـى البعثـة، الـيت مت نـشرها بنـاء علـى طلـب                     
ويف . القيود ما برحت تعـوق بـشكل خطـري قـدرة البعثـة علـى تنفيـذ واليـة الرصـد املنوطـة هبـا                       

الوقت ذاته، أدعو إثيوبيا إىل أن تتخذ أيضا خطوات يكون من شأهنا وقف تصاعد احلالـة مـن                  
إىل املنـاطق   خالل خفض عدد القـوات العـسكريـــة اإلضـافية الـيت أدخلتهــا يف اآلونـة األخـرية                   

 .املتامخة للمنطقة األمنية املؤقتة
. ويـــساورين نفـــس القلـــق العميـــق إزاء اســـتمرار اجلمـــود يف عمليـــة ترســـيم احلـــدود   - ٤٢
زالــت األمــم املتحــدة ملتزمــة التزامــا راســخا بالتنفيــذ التــام وغــري املــشروط لقــرار ترســيم    ومــا

، حـسب   ٢٠٠٢أبريـل   / نيـسان  ١٣يف  احلدود الذي اختذتـه جلنـة احلـدود بـني إريتريـا وإثيوبيـا               
وأحث بقوة كال البلدين على االسـتفادة مـن    . دعا إليه جملس األمن يف العديد من القرارات        ما

ــشرين      ــة تـ ــا يف هنايـ ــام أعماهلـ ــراء الختتـ ــذ إجـ ــل أن تتخـ ــن مـــساعدهتا قبـ ــة ومـ مـــشورة اللجنـ
 احملتمـل املـضي قـدما       بيد أنه يف ضوء املأزق السياسي الراهن، يبدو أنـه مـن غـري             . نوفمرب/الثاين

 . يف ترسيم احلدود، ما مل يقم الطرفان بتسوية اخلالفات األساسية فيما يتبعونه من هنوج
وأهيب بكال الطـرفني إىل التقيـد بدقـة بـنص وروح اتفـاقي اجلزائـر ودعـم أي مبـادرة                      - ٤٣

وأنـا  . ئي بينهما يكون من شأهنا اإلسهام يف إعادة العالقات إىل طبيعتها واستعادة التشارك الثنا           
أناشد قياديت البلدين أن تنهيا فورا تبادل البيانـات العدائيـة، وأشـجعهما، وكـذلك شـركاءمها،          
على البدء يف اختـاذ تـدابري بنـاء الثقـة وكـذلك التعـاون يف شـىت جمـاالت االهتمـام املـشترك مـن                    

لـة األلغـام؛ وأي     قبيل تيسري إمكانية حصول السكان املتضررين علـى املـساعدة اإلنـسانية؛ وإزا            
وسـيكون مـن الـالزم    . أنشطة أخرى يكون من شأهنا اإلسهام يف تقليل التوتر وإرسـاء التفـاهم          

أيضا دعم أي شكل آخر من أشـكال التفاعـل يكـون مـن شـأنه اإلسـهام يف حتـسني العالقـات                       
 . بني البلدين، مبا يف ذلك املبادرات اإلقليمية

ــة    - ٤٤ ــة حيوي ــاك أمهي ــصدد، هن ــسيق     ويف هــذا ال ــة التن ــشيط عمــل جلن ــادة تن ــة إلع  وعاجل
 . العسكرية، اليت ما زالت تشكل حمفال فريدا ملناقشة املسائل العسكرية واألمنية امللحة

وأنا أعتزم مواصلة بذل ما يف الوسع من أجل توجيه جهود البلدين حنـو تنفيـذ اتفـاقي                   -٤٥
. ية ترسيم احلدود واملضي هبـا قـدما       اجلزائر، بغية القيام على عجل بتسوية حالة اجلمود يف عمل         

وأدعو كال الطرفني إىل الربهنة على اإلرادة السياسية الضرورية، إال أن علّي أيضا أن أذكرمهـا                
بأهنما يتحمالن يف هناية املطاف املسؤولية األساسـية عـن التوصـل إىل تـسوية ناجحـة لرتاعهمـا                   

 .على احلدود وإرساء سالم دائم بينهما
عوبات اجلمـة الـيت تواجههـا البعثـة يف تنفيـذ واليتـها املتعلقـة بالرصـد، فإهنـا            ورغم الص  - ٤٦

ويـشكل وجـود البعثـة أيـضا برهانـا علـى التـزام اجملتمـع                . تواصل االضـطالع بـدور رادع مهـم       
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ويف ضـوء الـدور الـذي تـضطلع بـه           . الدويل بتسوية ذلـك الـرتاع مـن خـالل الوسـائل الـسلمية             
ــة مــن عمليــات حفــظ ا   ــار، وحتقيــق االســتقرار    تلــك العملي لــسالم يف صــون وقــف إطــالق الن

 كـانون   ٣١الشامل يف املنطقة، أوصي بتمديد والية البعثة لفترة إضافية مدهتا ستة أشهر، حىت              
 . ٢٠٠٨يناير /الثاين
ــة        - ٤٧ ــسكريني يف البعث ــدنيني والع ــراد امل ــع األف ــاين جلمي ــا، أود أن أعــرب عــن امتن وختام
تمر وما يقومون به من عمل شاق، وما يبدونه مـن مثـابرة يف ظـل بيئـة           يبدونه من التزام مس    ملا

وأشــيد كــذلك جبميــع شــركاء البعثــة، مبــا فــيهم  . عمــل متزايــدة اخلطــورة وحافلــة بالتحــديات
الفريق القطري التابع لألمم املتحدة، والوكاالت اإلنسانية، والدول األعضاء، واألطـراف الـيت             

ر، وفريق أصـدقاء البعثـة، واالحتـاد األفريقـي، وغـري ذلـك مـن                ساعدت على إبرام اتفاقي اجلزائ    
وأشــيد . املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة، علــى الـدعم الـذي يواصـلون تقدميــه إىل عمليـة الـسالم        

ــضا بوجــه خــاص بالبلــدان املــسامهة بقــوات علــى مــا تقدمــه مــن دعــم ال يفتــر إىل هــذه             أي
 . املهمة العملية
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 املرفق األول
  املتحدة يف إثيوبيا وإريتريابعثة األمم  
 ٢٠٠٧يوليه /متوز ١املسامهات العسكرية حىت   

  
 البلد

املراقبـــــــــــــون 
 اجملموع املوظفون القوات العسكريون

عناصــر الــدعم 
 الوطنية

  ٤   ٤ االحتاد الروسي
  ٥٧٩ ١١ ٥٦٠ ٨ األردن
  ٣   ٣ إسبانيا
  ٢   ٢ أملانيا

  ٤٢ ٤ ٣٣ ٥ أوروغواي
  ٣   ٣ ياأوكران
  ٣   ٣ ) اإلسالمية- مجهورية(إيران 

  ٤   ٤ باراغواي
  ٥   ٥ باكستان
  ٧   ٧ الربازيل
  ٤   ٤ بلغاريا

  ١٣ ٥  ٨ بنغالديش
  ٥   ٥ البوسنة واهلرسك

  ٣   ٣ بولندا
  ٥   ٥ بوليفيا

  ٤   ٤ روـبي
  ٦ ٢  ٤ تونس
  ٨   ٨ اجلزائر

  ٢   ٢ اجلمهورية التشيكية
  ١٠ ٢  ٨ زانيا املتحدةـمجهورية تن

  ٣   ٣ جنوب أفريقيا
  ٣   ٣ الدامنرك
  ٥   ٥ رومانيا
  ١٣ ٣  ١٠ زامبيا
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 البلد
املراقبـــــــــــــون 
 اجملموع املوظفون القوات العسكريون

عناصــر الــدعم 
 الوطنية

  ٢   ٢ السويد
  ١   ١ سويسرا
  ٧   ٧ الصني
  ٥ ١  ٤ غامبيا
  ١٦ ٤  ١٢ غانا

  ٥   ٥ غواتيماال
  ١   ١ فرنسا
  ٥   ٥ فنلندا

  ٤   ٤ قريغيزستان
  ٤   ٤ ياكروات
  ١٢٧ ٤ ١١٣ ١٠ كينيا
  ١٠ ٣  ٧ ماليزيا
  ٤   ٤ منغوليا
  ٧ ٣  ٤ ناميبيا
  ٣   ٣ النرويج
  ٢   ٢ النمسا
  ٥   ٥ نيبال

  ٩ ٢  ٧ نيجرييا
  ٧٢٣ ١٤ ٧٠١ ٨ اهلند

  ٥   ٥ الواليات املتحدة األمريكية
  ٣   ٣ اليونان
  ١ ٦٨٤ ٥٨ ١ ٤٠٧ ٢١٩ اجملموع 
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 الثايناملرفق 
 التقرير الرابع والعشرون عن عمل جلنة احلدود بني إريتريا وإثيوبيا  

هذا هو التقرير الرابع والعشرون للجنة احلدود بني إريتريا وإثيوبيا، ويغطي الفترة مـن               - ١
كـانون   ٢١وقـد غطـى التقريـر الـسابق الفتـرة مـن             . ٢٠٠٧يوليـه   /متـوز  ٩إىل  أبريل  /نيسان ١

 .٢٠٠٧مارس /آذار ٣١إىل  ٢٠٠٦ديسمرب /األول
ــؤرخ     - ٢ ــسابق، املـــ ــا الـــ ــة يف تقريرهـــ ــارت اللجنـــ ــسان ٣٠وأشـــ ــل /نيـــ  ٢٠٠٧أبريـــ
)S/2007/250(  إىل أن الطــرفني مل يــستأنفا نــشاطهما بعــد، وفــق التوقعــات الــواردة يف الفقــرة ،

ــة املــؤرخ    ٢٢ ــن بيــان اللجن ــاين  ٢٧ م ــه خــاص إىل أهنمــا   ٢٠٠٦نــوفمرب /تــشرين الث ، وبوج
ن تلقاء نفسيهما إىل االتفاق الالزم حول تركيـب األعمـدة، كمـا مل حيـرزا تقـدما           يتوصال م  مل

وأعـادت اللجنـة أيـضا تأكيـد        . ملحوظا يف تنفيذ البيان أو ميكنـا اللجنـة مـن اسـتئناف نـشاطها              
ــرة     ــه يف الفق ــرب عن ــا الراســخ، املع ــدمي      ٢٨التزامه ــتعداد لتق ــى اس ــأن تظــل عل ــان، ب ــن البي  م

الثين عـشر شـهرا التاليـة لـصدور البيـان، إذا طلـب منـها الطرفـان ذلـك                    املساعدة، خالل فترة ا   
 .سويا وقدما تأكيدات بالتعاون وتوفري األمن

، طلبـــت اللجنـــة إىل الطـــرفني إظهـــار مـــا يـــدل علـــى ٢٠٠٧أبريـــل /نيـــسان ١٨ويف  - ٣
ــشأن قيامهمــا بتركيــب األعمــدة         ــضرورية ب ــات ال ــرام االتفاق ــالزم جتــاه إب ــدم ال إحرازمهــا التق

 .نفسيهما أو الطلب إىل اللجنة أن تستأنف نشاطها على النحو احملدد يف البيانب
ــا، يف ردهــا املــؤرخ    - ٤ ــار ١٧وذكــرت إريتري ــة  ”، أهنــا ٢٠٠٧مــايو /أي تقــف علــى أهب

 لتعــيني احلـــدود،  ٢٠٠٢أبريـــل /نيــسان  ١٣علــى خـــط  ترســيم احلـــدود  االســتعداد ملواصـــلة  
  جلهود اللجنة الرامية إىل حتديد أماكن أعمـدة        ، وأكدت تأييدها  “تسمح الظروف بذلك   حاملا

الــشرط املـسبق الــضروري لترسـيم احلــدود هــو   ”وجــاء يف رسـالة إريتريــا كـذلك أن   . احلـدود 
ومل يـأت  . “قبول إثيوبيا لقرار اللجنة بدون تردد، وتعاوهنا الكامل مع مـوظفي اللجنـة الفنـيني            

 .رد من إثيوبيا
للجنـة إىل الطـرفني تـذكرمها بأنـه مل يبـق أمامهمـا        ، كتبـت ا   ٢٠٠٧مايو  /أيار ٣١ويف   - ٥

سوى ستة أشهر لتنفيذ البيان، وتوضح هلما أنه يتعني إتاحة مهلة ال تقـل عـن سـتة أشـهر كـي                  
يتمكن املساحون واملقـاولون مـن بـدء العمـل علـى احلـدود، إذا طُلـب إىل اللجنـة أن تـستأنف                       

قبلت قـرار   ”، توضح فيها أهنا     ٢٠٠٧نيه  يو/حزيران ٤وردَّت إثيوبيا برسالة مؤرخة     . نشاطها
 .“ لتعيني احلدود، بدون شروط٢٠٠٢أبريل /نيسان ١٣اللجنة بشأن خط 
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وإذ تــشجعت اللجنــة بــردود الطــرفني، قــررت أن عقــد اجتمــاع معهمــا بــشأن حتديــد  - ٦
الكيفية اليت ميكن هبا مواصلة عمليـة الترسـيم، مـع مراعـاة النقـاط املختلفـة الـيت أوضـحها كـل                       

ــاءة طــ ــران ١٣ويف . رف، ســيكون خطــوة بن ــه/حزي ــة إىل الطــرفني  ٢٠٠٧ يوني ، كتبــت اللجن
ــاع     ــك االجتمــ ــد ذلــ ــشأن عقــ ــا بــ ــب آراءمهــ ــؤرخ   . تطلــ ــا املــ ــا، يف ردهــ ــرت إريتريــ وذكــ

 .“ اللجنـة   حلـضور اجتمـاع    تبدي بـروح التعـاون اسـتعدادها      ”، أهنا   ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ٢٥
 احلـد   تـرى تـوافر    إثيوبيـا ال  ”، أن   ٢٠٠٧يونيـه   /حزيران ٢٧وذكرت إثيوبيا، يف ردها املؤرخ      
إال أن إثيوبيــا مــستعدة  . ســيم احلــدود بــني إثيوبيــا وإريتريــا    األدىن مــن الــشروط الالزمــة لتر  

 .“للحضور إذا قررمت عقد اجتماع، أمال منها يف إمكانية هتيئة هذه الشروط
ن هــذا العــام، مــســبتمرب /أيلــولوعليــه قــررت اللجنــة عقــد اجتمــاع مــع الطــرفني، يف   - ٧

وأُرفقــت مــع هــذا التقريــر رســالة دعــوة موجهــة إىل الطــرفني، ومعهــا رســالة اللجنــة املؤرخــة    
ــه /حزيـــران ١٣ ــان ٢٠٠٧يونيـ ــرّدان املؤرخـ ــه /حزيـــران ٢٧ و ٢٥ والـ ــذان ٢٠٠٧يونيـ ، اللـ

 .قدمهما الطرفان عقب تلقيهما لتلك الرسالة
ــا مل تــف بعــد بالتزامهــا بــدفع مــسا    - ٨ مهاهتا يف عمــل اللجنــة، مبوجــب  ومــا زالــت إثيوبي

 مـن تقريـر     ٥من اتفاق اجلزائر؛ وقـد وردت إشـارة إىل هـذا الـرفض يف الفقـرة                 ) ١٧ (٤ املادة
األمـم  ، تقـدمت اللجنـة بطلـب إىل صـندوق           ٢٠٠٦أكتـوبر   /تشرين األول ويف  . اللجنة السابق 

، متكَّـن  ٢٠٠٧مـايو  /أيـار ويف . االستئماين إلريتريـا وإثيوبيـا مـن أجـل تقـدمي املـساعدة          املتحدة  
وسـتعيد تكـاليف   . الصندوق من تقدمي مسامهة وفت بسداد معظم ديون اللجنـة، ولـيس كلـها            

وترغـب اللجنـة يف     . اللجنـة إىل وضـع املديونيـة ثانيـة        سبتمرب  /أيلولعقد االجتماع املقرر له يف      
جنــة يف أن تتقــدم بالــشكر جمــددا إىل املــاحنني ومــديري الــصندوق االســتئماين علــى دعمهــم لل  

وترغــب اللجنــة يف أن تؤكــد جمــددا حقيقــة أن تلقيهــا هلــذا الــدعم . مواجهتــها ملــصاعبها املاليــة
 .يعفي الطرفني من واجبهما جتاه مواصلة سداد تكاليف اللجنة ال

  الوترباختإيليهوسري ) توقيع(
 رئيس جلنة احلدود بني إريتريا وإثيوبيا

 ٢٠٠٧يوليه /متوز ٩
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 التذييل األول
 

 موجهـة مـن رئـيس جلنـة احلـدود بـني             ٢٠٠٧يونيـه   /حزيران ١٣سالة مؤرخة   ر  
إريتريـــا وإثيوبيـــا إىل املستـــشار القـــانوين ملكتـــب رئـــيس إريتريـــا وإىل املستـــشار  

 القانوين جلمهورية إريتريا االحتادية
 

اســتلمت اللجنــة حــىت اآلن رســائل مــن ممثلــي الطــرفني توضــح موقفيهمــا جتــاه عمليــة   
 .حلدودإعادة ترسيم ا

 املوجهـة إيلّ، أن     ٢٠٠٧مـايو   /أيـار  ١٧وذكرت وكيلة إريتريـا، يف رسـالتها املؤرخـة           
ترسيم احلدود هو قبول إثيوبيا لقـرار اللجنـة بـدون تـردد وتعاوهنـا               الشرط املسبق الضروري ل   ”

 .“الكامل مع موظفي اللجنة الفنيني
 املوجهـــة إيلّ، ٢٠٠٧يونيـــه /حزيـــران ٤وكـــرر وكيـــل إثيوبيـــا، يف رســـالته املؤرخـــة  

 .“بدون شروط”اإلعراب عن قبول إثيوبيا لقرار ترسيم احلدود 
ويأيت كل من هاتني اإلفادتني خالفـا جلوانـب عـدم االتفـاق الـسابقة املعـرب عنـها يف                      

وتــشجع اإلفادتــان اللجنــة علــى التــساؤل عمــا إذا كــان الطرفــان يــشاركان   . رســائل الطــرفني
فيــد عقــد اجتمــاع آخــر معهمــا، بغيــة حتديــد الكيفيــة الــيت   اللجنــة الــرأي بأنــه ســيكون مــن امل 

ستواصل هبا اللجنـة تنفيـذ عمليـة ترسـيم احلـدود، بتعاوهنمـا الفعـال معهـا، مـع مراعـاة النقـاط                        
 . املختلفة اليت أوردها كل طرف يف رسالته

 .وسيسرين أن أتلقى منكم ردا يف أقرب وقت مناسب 
 

 تالوترباخبروفسري سري إليهو ) توقيع(
 رئيس جلنة احلدود بني إريتريا وإثيوبيا
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 التذييل الثاين
 

 موجهة من املستـشار القـانوين ملكتـب         ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ٢٥رسالة مؤرخة     
 رئيس إريتريا إىل رئيس جلنة احلدود بني إريتريا وإثيوبيا

 
، فيمـا يتعلـق برغبـة جلنـة         ٢٠٠٧يونيـه   /حزيـران  ١٣أشكركم على رسالتكم املؤرخة      

 لتعــيني احلــدود، ٢٠٠٢أبريــل /نيــسان ١٣دود يف اســتئناف وترســيم احلــدود علــى خــط   احلــ
 .وعلى تساؤل اللجنة املتعلق مبدى استعداد الطرفني حلضور اجتماع يعقد تأييدا هلذا اهلدف

ويتعني علّي أن أشـري إىل أن حكومـة إريتريـا ال تثـق يف أن إثيوبيـا ختطـط للتعـاون مـع                         
ويستند تشكك إريتريا إىل عـدم      . قا لقرار اللجنة املتعلق بتعيني احلدود     عملية ترسيم احلدود وف   

امتثال إثيوبيا إىل أوامر جلنة احلدود، الذي ميتد تارخيه خلمس سنوات، وإىل بياناهتا العامـة الـيت                  
صدرت يف اآلونة األخرية والـيت تـشري إىل عـدم اسـتعدادها لترسـيم احلـدود علـى خـط حـدود                       

ــه /حزيــران ٤إن رســالة املستــشار اإلثيــويب، املؤرخــة  . ٢٠٠٢أبريــل /نيــسان ١٣  ٢٠٠٧يوني
 ٢٠٠٢أبريـل  /نيـسان  ١٣املوجهة إىل اللجنة، ال ترقى كثريا إىل قبول احلـدود املعتـرف هبـا يف      

بدون شروط، مثلها يف ذلـك مثـل رسـالة وزيـر خارجيـة إثيوبيـا، يف سـيوم ميـسفني، املؤرخـة                        
 .ئيس جملس األمن التابع لألمم املتحدة املوجهة إىل ر٢٠٠٧يونيه /حزيران ٨

وحنـن نؤيـد    . ومع ذلك تبدي إريتريا بروح التعاون استعدادها حلضور اجتماع اللجنة          
ــة املتمثــل يف ترســيم حــدود هنائيــة علــى األرض، مبوجــب اتفــاقي      بــشكل كامــل هــدف اللجن

 .بشأن تعيني احلدود“ النهائي وامللزم”اجلزائر وقرار اللجنة 
 

 ستشار القانوين ملكتب رئيس إريترياامل) توقيع(
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 التذييل الثالث
 

 موجهـة إىل رئـيس جلنـة احلـدود بـني            ٢٠٠٧يونيـه   /حزيـران  ٢٧رسالة مؤرخـة      
 إريتريا وإثيوبيا من املستشار القانوين جلمهورية إريتريا االحتادية

 
قل  إىل احلكومة، وأود أن أن٢٠٠٧يونيه /حزيران ١٣لقد أحلُت رسالتكم املؤرخة  

 .إليكم مالحظات احلكومة
بينما جيري تداول هذه الرسائل يتمثـل الوضـع يف امليـدان يف أن املنطقـة األمنيـة املؤقتـة         

وال توجـد منطقـة أمنيـة مؤقتـة ميكـن احلـديث عنـها          . تعرضت لالنتهاك الكامل من ِقبل إريتريا     
 .فيما يتعلق بأية نوايا أو أغراض

ئــر يف الواليــة املمنوحــة لبعثــة األمــم املتحــدة يف   ويتمثــل أحــد مرتكــزات اتفــاقي اجلزا  
إثيوبيا وإريتريا، مبوجب اتفـاق وقـف أعمـال القتـال، ُبغيـة رصـد املنطقـة األمنيـة املؤقتـة وهتيئـة             

. ظروف أمنية موائمة لكل من ترسيم احلدود والتوصل إىل تسوية شاملة للـصراع بـني البلـدين       
 مــن اتفــاق ١٤ و ١٣ و ١٢ و ٩فقــرات وتنطبــق علــى وجــه اخلــصوص، يف هــذا الــصدد، ال  

من أجل اإلسـهام يف ختفيـف التـوتر    ”، أنه ١٢إذ ورد يف جزء من الفقرة . وقف أعمال القتال  
وهتيئة جو من اهلدوء والثقة، فضال عن هتيئـة الظـروف املواتيـة لتـسوية شـاملة وهنائيـة للـصراع                     

مرمـى  ( كيلـومترا   ٢٥مـسافة   عن طريق تعيني احلدود وترسيمها، تظل القـوات اإلريتريـة علـى             
 مــن هــذه ٩مــن املواقــع الــيت ينبغــي للقــوات اإلثيوبيــة االنــسحاب منــها طبقــا للفقــرة    ) املــدفع
 .)١(“املنطقة األمنية املؤقتة”ويطلق على هذه املنطقة الفاصلة، يف هذه الوثيقة، اسم . الوثيقة

ا وإريتريـا واليـة كفالـة    من االتفاق بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيـ       ) ج (١٤ومتنح الفقرة    
ِقبـل الوحـدات    املراقبـة املـستمرة مـن       ”استتباب األمن داخل املنطقة األمنية املؤقتة، مـن خـالل           

العسكرية التابعة لبعثة حفظ السالم املنشورة يف املراكز املوجـودة بـاملواقع الرئيـسية واحلـساسة                
لتزامات اليت تعهـد هبـا الطرفـان يف         ضمن املنطقة األمنية املؤقتة، وذلك من أجل كفالة تنفيذ اال         

 .“ ...١٢ و ٩الفقرتني 
ومن الواضح أن بعثة األمم املتحـدة يف أثيوبيـا وإريتريـا ليـست يف وضـع ميكنـها اليـوم                      

ــداد احلــدود           ــى امت ــة وعل ــة املؤقت ــة األمني ــن يف املنطق ــوفري األم ــا خيــتص بت ــل شــيء فيم ــن فع م
__________ 

 إعــادة نــشر قواهتــا مــن املواقــع الــيت ة حفــظ الــسالم خطــبعثــةتقــدم إثيوبيــا إىل ”:  مــا يلــي٩جــاء يف الفقــرة  )١( 
مــايو /أيــار ٦، والــيت مل تكــن خاضــعة للــسيطرة اإلثيوبيــة قبــل  ١٩٩٩فربايــر / شــباط٦بعــد ســيطرت عليهــا 

ر بعثة حفـظ الـسالم، وعلـى البعثـة          وجيب إهناء عملية إعادة النشر هذه يف غضون أسبوعني بعد نش          . ١٩٩٨
 .“التحقق من ذلك
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ــا بــدأت بال   فعــل اآلن تنفيــذ عمليــة تــسلل إىل داخــل   املــشتركة، وكــل ذلــك بــسبب أن إريتري
وقد انعكـست أدوار البعثـة      . إثيوبيا، يتمثل اهلدف الصريح منها يف زعزعة االستقرار يف إثيوبيا         

 حيـث تقـوم القـوات اإلريتريـة اآلن برصـد            -والقوات اإلريتريـة داخـل املنطقـة األمنيـة املؤقتـة            
 .البعثة

ء أنه سيتمكن مـن إجنـاز عمليـة ترسـيم     ويف ظل هذه الظروف، يستحيل أن يتخيل املر    
وتــرى إثيوبيــا أنــه ال يتــوافر جمــرد احلــد األدىن مــن الــشروط األمنيــة الالزمــة لترســيم    . احلــدود

احلدود، داخل املنطقة األمنية املؤقتة وعلى امتـداد احلـدود املـشتركة معـا، بـسبب عـدم وجـود                    
 أدى تـسلل القـوات اإلريتريـة        وقد. منطقة عازلة ووقوف اجليشني يف مواجهة بعضهما البعض       

إىل داخل إثيوبيا، وأعمال إريتريـا الراميـة إىل زعزعـة األوضـاع فيهـا، إىل زيـادة تـدهور احلالـة                 
ويكمن هنا على وجه التحديد السبب يف أن إثيوبيـا طلبـت إىل جملـس األمـن إعفاءهـا                   . األمنية

 من خالل اختاذ تـدابري ضـد        من اتفاق وقف أعمال القتال،    ) أ (١٤من التزامها مبوجب الفقرة     
إريتريا مبوجب الفـصل الـسابع مـن ميثـاق األمـم املتحـدة، بـسبب انتـهاكها اللتزامهـا مبوجـب                      

 . من ذلك االتفاق١٢الفقرة 
وجتدر إعادة القول بأن إثيوبيـا ال تـرى تـوافر حـد أدىن مـن الـشروط الالزمـة لترسـيم                       

عدة للحـضور إذا قـررمت عقـد اجتمـاع، أمـال            غـري أن إثيوبيـا مـست      . احلدود بني إثيوبيـا وإريتريـا     
 .منها يف إمكانية هتيئة هذه الشروط

 
 بيكارددونوفان .  ب)توقيع(

 املستشار القانوين
 جلمهورية إريتريا االحتادية الدميقراطية
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 التذييل الرابع
 

ــه /متــوز ١٠رســالة مؤرخــة     ــة احلــدود بــني    ٢٠٠٧يولي  موجهــة مــن رئــيس جلن
 املستـــشار القـــانوين ملكتـــب رئـــيس إريتريـــا وإىل املستـــشار إريتريـــا وإثيوبيـــا إىل

 القانوين جلمهورية إريتريا االحتادية
 
، والــيت  املوجهــة إيل٢٠٠٧َّمـايو  /أيــار ١٧اسـتلمت كــال مـن رســالة إريتريــا املؤرخـة      

علــــى خــــط ترســــيم احلــــدود تقــــف علــــى أهبــــة االســــتعداد ملواصــــلة  ”تعلــــن أن إريتريــــا 
، ورسـالتها املؤرخـة     “تعيني احلـدود، حاملـا تـسمح الظـروف بـذلك           ل ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ١٣
 حلـضور   تبدي بروح التعاون اسـتعدادها    ”، اليت ورد فيها أن إريتريا       ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ٢٥

 ٢٠٠٧يونيــه /حزيــران ٢٧، عــالوة علــى اســتالمي رســالة إثيوبيــا املؤرخــة   “اجتمــاع اللجنــة
 لترســيم الالزمــة الــشروط احلــد األدىن مــن رى تــوافرتــإثيوبيــا ال ”، الــيت تعلــن أن املوجهــة إيلَّ

إال أن إثيوبيا مستعدة للحضور إذا قررمت عقد اجتماع، أمـالً منـها            . احلدود بني إثيوبيا وإريتريا   
 .“يف إمكانية هتيئة هذه الشروط

ين قـررت اللجنـة عقـد اجتمـاع مـع الطـرفني، يف نيويـورك، يبـدأ           ويف ضوء هذين الردَّ     
 .وسيعقد االجتماع يف مكتب أمني اللجنة. ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول ٦ يف ،٠٠/١٠الساعة 

وسيكون الغرض من هذا االجتماع هو النظر يف كيفيـة تركيـب األعمـدة علـى طـول                    
، مـع مراعـاة     ٢٠٠٦نـوفمرب   / الثـاين  تـشرين  ٢٧اخلط الذي ُحدد يف مرفق بيان اللجنـة املـؤرخ           
 . من هذا البيان١١ و ١٠لفقرتني ضرورة التغلب على املشاكل املشار إليها يف ا

وهـي تأمـل يف أن تفـوَّض    . وتتطلع اللجنة إىل عقد هـذا االجتمـاع مـع ممثلـي الطـرفني             
ــضرورية الســتيفاء الغــرض مــن         ــدابري ال ــاق حــول الت ــهم مــن االتف ــة متكن ــيهم ســلطات كافي إل

بـدون  االجتماع، وتأمل على وجه اخلصوص يف أن يتعاون الطرفان بـشكل كامـل مـع اللجنـة                  
شروط، وأن يتخذا مجيع اإلجراءات الضرورية لتمكني أفرقتها املعنية بترسـيم احلـدود مـن أداء                

 .وظائفها
يرجــى التكــرم بتأكيــد مــشاركة ممثلــيكم، ذوي التفــويض املناســب يف االجتمــاع، يف     

 .أقرب وقت مناسب
 

 الوترباخثبروفيسري إليهو ) توقيع(
 رئيس جلنة
 بيااحلدود بني إريتريا وإثيو

 


