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 تقرير األمني العام عن إثيوبيا وإريتريا  
 

 مقدمة -أوال  
املـؤرخ  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٠ مـن قـرار جملـس األمـن          ١٢هذا التقرير مقدم عمالً بالفقرة       - ١
ــول١٥ ــه  طلــب إيل اجمللــس ، الــذي ٢٠٠٠ســبتمرب / أيل  عــن كثــب وبــصورة   إطالعــهمبوجب

التقرير آخر ما استجد مـن تطـورات   ويعرض . القرارذلك التقدم احملرز يف تنفيذ على منتظمة،  
يف منطقة بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا وما اضطلعت به البعثة من أنشطة منذ تقريـري                  

 ).S/2007/645 (٢٠٠٧نوفمرب / تشرين الثاين١السابق املؤرخ 
 

 احلالة يف املنطقة األمنية املؤقتة واملناطق املتامخة هلا -ثانيا  
عــسكري متــوترا يف املنطقــة األمنيــة املؤقتــة واملنــاطق املتامخــة هلــا خــالل   ظــل الوضــع ال - ٢

 اإلريترية للقيـام بترسـيم      -الفترة اليت سبقت املوعد النهائي الذي حددته جلنة احلدود اإلثيوبية           
وواصلت كل من إريتريا وإثيوبيـا تعزيـز نـشر وحـداهتا            . نوفمرب/ تشرين الثاين  ٣٠احلدود وهو   

 الوحـدات إىل املنطقـة    إدخـال وواصلت قوات الدفاع اإلريترية     . نطقة احلدودية العسكرية يف امل  
 جنـدي إريتـري   ٥٠٠نوفمرب، الحظت البعثـة نـشر قرابـة    / تشرين الثاين  ١ومنذ  . األمنية املؤقتة 

ــة يف القطــاع الغــريب و    ــة املؤقت ــد يف املنطقــة األمني  يف ١٠٠  يف القطــاع األوســط و ٣٠٠ جدي
 .القطاع الفرعي الشرقي

والحظــت البعثــة أيــضا وحــدات إريتريــة تــشارك يف عــدة أنــشطة تــدريب اســُتخدمت  - ٣
فيها األسلحة الصغرية ومدافع اهلاون داخل املنطقة األمنيـة املؤقتـة بالقطـاع األوسـط، وأنـشطة               

. أخرى اسُتخدمت فيها الدبابات قرب عصب خارج املناطق املتامخة للقطاع الفرعـي الـشرقي    
ــة ناقلــة أفــراد مــصفحة إريتريــة ومخــسة    / الثــاين تــشرين٢٩  و٢٨ويف  نــوفمرب، الحظــت البعث

 كــانون ٢٣ويف . مــدافع ميدانيــة يف املنطقــة املتامخــة للمنطقــة األمنيــة املؤقتــة بالقطــاع األوســط
ديسمرب، الحظت البعثة ثالث دبابات قـد ُنـشرت يف املنطقـة األمنيـة املؤقتـة يف القطـاع                   /األول
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تعتقد البعثة أن عددا هاما من اجلنود دخلوا املنطقـة األمنيـة املؤقتـة يف         وإضافة إىل ذلك    . الغريب
مجيع القطاعات عرب طرق بديلـة مت إنـشاؤها حـديثا، متكنـهم مـن جتنـب نقـاط التفتـيش الثابتـة                        

 .بعة للبعثة حبيث ال يتسىن كشفهمالتا
طوط الدفاعيـة   وقد ُنشر اآلن عدد هام من الوحدات اإلريترية النظامية على امتداد اخل            - ٤

كمـا واصـلت القـوات اإلريتريـة تعزيـز الـدفاعات وبنـاء دفاعـات                . املتعددة يف مجيع القطاعات   
 معــسكرا إريتريــا جديــدا يف املنطقــة ١٧وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، أُقــيم حنــو . جديــدة

جلديـدة يف املنطقـة   ومت أيضا تشييد عدد من مراكز التفتيش ا       . األمنية املؤقتة واملناطق املتامخة هلا    
أكتـوبر، الحظـت البعثـة وحـدات إريتريـة تقـوم ببنـاء              /ويف أواخر تـشرين األول    . األمنية املؤقتة 

 مــن املخــابئ احملــصنة داخــل املنطقــة األمنيــة املؤقتــة يف القطــاع األوســط وجــدارا صــخريا    ٢١
كمـا حفـرت   . دفاعيا قرب قرية سرحا وذلك أيضا داخل املنطقة األمنية املؤقتة بالقطاع نفـسه            

 .قوات الدفاع اإلريترية خطوط خنادق جديدة يف املنطقة
 جنـديا إضـافيا     ٢ ٣٠٠وأجرت القوات املـسلحة اإلثيوبيـة بـدورها تـدريبات وتوغـل              - ٥

كمـا قامـت ببنـاء دفاعـات جديـدة يف           . الغـريب القطـاع   بمن وحداهتا يف عمق املناطق احلدودية       
ــشرقي    ــاطق متامخــة للقطــاع الفرعــي ال ــشرين األول ويف. من ــوات   / أواخــر ت ــوبر، بنــت الق أكت

 .يف القطاع الفرعي الشرقيحمصنة اإلثيوبية خط خنادق طوله كيلومتران إضافة إىل خمابئ 
ــشرين األول٢٧  و٢٢ويف  - ٦ ــة   / تـ ــوبتر عـــسكرية إثيوبيـ ــائرة هليكـ ــوبر، قامـــت طـ أكتـ

 أول عمليـة مـن   باستطالع من اجلـو فـوق مدينـة زيـال أمبيـسا احلدوديـة بالقطـاع األوسـط، يف            
 ناقلـة أفـراد مـصفحة إثيوبيـة يف     ١٦نـوفمرب، لـوحظ وجـود    / تشرين الثاين٢٤ويف . هذا القبيل 

 / كـانون األول   ٢٦ويف  . موقع على مقربة من جسر مرييب االستراتيجي يف القطـاع األوسـط           
جــو وجهــاز رادار لتحديــد  - ســطحقاذفــات صــواريخ ديــسمرب، الحظــت البعثــة نــشر ثــالث 

كمـا واصـلت إثيوبيـا االحتفـاظ        . ومركز قيادة يف منـاطق متامخـة للقطـاع األوسـط          األهداف،  
 كيلومترا تقريبا جنوب املناطق املتامخـة       ١٥٠بقوة احتياطية استراتيجية يف مكان يقع على بعد         

وبالرغم من أن البعثة مل تتمكن مـن حتديـد قـوام القـوة االحتياطيـة بدقـة، فإنـه                    . للقطاع الغريب 
ا تـضم عـددا مـن املـشاة وفرقـا مـصفحة مـزودة باألسـلحة مبـا يف ذلـك املعـدات                      من املرجح أهن  

 .الثقيلة وهلا قدرة دفاعية وهجومية
أكتــوبر، ادعــت القــوات اإلثيوبيــة أن وحــدات إريتريــة عــربت / تــشرين األول٢٢ويف  - ٧

احلــدود جلمــع احلجــارة مــن أجــل بنــاء اجلــدار الــصخري يف القطــاع األوســط، املــشار إليــه يف  
ديـسمرب، هـددت القـوات اإلثيوبيـة املنـشورة يف منطقـة       / كـانون األول ١ويف .  أعـاله ٤الفقرة  

زيال أمبيسا، قبالـة سـرحا بـإطالق النـار علـى أي إريتـريني يعـربون اخلـط احلـدودي إىل داخـل                      
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وقامــت البعثــة بوســاطة بــني اجلــانبني . إثيوبيــا جلمــع احلجــارة مــن أجــل بنــاء اجلــدار الــصخري
ومنذئذ قلصت قوات الدفاع اإلريتريـة عـدد األفـراد العـسكريني            . صعيد الوضع وحالت دون ت  

نوفمرب، ادعى شـابان إثيوبيـان مـن زيـال أمبيـسا           / تشرين الثاين  ٢١ويف  . العاملني يف موقع البناء   
ومل تـتمكن البعثـة مـن التأكـد     . يف القطاع األوسط أن جنودا إريتريني احتجزومها ملدة ساعتني 

 .عاءاتمن صحة هذه االد
ديسمرب، تبادلـت القـوات اإلثيوبيـة والقـوات اإلريتريـة إطـالق             / كانون األول  ٢٦ويف   - ٨

وأتاحت كل مـن إريتريـا وإثيوبيـا للبعثـة إمكانيـة            . النار قرب قرية تسريونا يف القطاع األوسط      
وبـالرغم مـن اعتـراف الطـرفني بوقـوع احلادثـة فـإن              . الوصول إىل موقع احلادث إلجراء حتقيـق      

 “ حـرب  أسريي”وأفادت إريتريا بأهنا اعتقلت     .  منهما يتهم اآلخر بكونه البادئ باهلجوم      كال
 . أثناء احلادثة

وساعدت البعثـة الطـرفني علـى تـسوية حـوادث أخـرى متـصلة بعبـور احلـدود، مبـا يف                       - ٩
ــك  ــاالتذلــ ــي  حــ ــسرقة املواشــ ــق بــ ــاين ٨ويف .  تتعلــ ــشرين الثــ ــوفمرب و/ تــ ــانون ٢٤ نــ  كــ
 إىل إثيوبيا مبساعدة البعثة سـتة أطفـال إثيـوبيني كـانوا قـد عـربوا عـن غـري                ديسمرب، أعيد /األول

كمـا واصــلت الــدائرة  . قـصد احلــدود مــن زيـال أمبيــسا يف القطــاع األوسـط إىل داخــل إريتريــا   
 .دنيني على جانيب احلدودالطبية التابعة للبعثة تقدمي املساعدة الطبية إىل امل

 
 عثةالقيود املفروضة على الب -ثالثا  

واحلظـر  . تواصل إريتريا فرض مجيع القيود اليت كانت قد فرضتها على البعثة مـن قبـل               - ١٠
على حتليق طائرات اهلليكوبتر التابعة لألمم املتحـدة يف جماهلـا اجلـوي الـذي شـرعت يف تطبيقـه                    

 ال يـزال سـاريا، ممـا حيـرم البعثـة مـن قـدرة ال بـد منـها للقيـام                       ٢٠٠٥أكتوبر  /يف تشرين األول  
ــا تــرفض قبــول   . عمليــات اإلجــالء الطــيب يف حــاالت الطــوارئ  ب كمــا ال تــزال حكومــة إريتري

األمريكيــة مــوظفي البعثــة الــذين هــم رعايــا دول أعــضاء معينــة مبــا يف ذلــك الواليــات املتحــدة  
 .وكندا وبلدان أوروبية

غ عـددها   البـال ) لفترة أطول من ستة أشـهر     (وال تزال إريتريا تطبق أيضا القيود الدائمة         - ١١
وحمظـور علـى البعثـة أيــضا    . البعثـة يف عـدد مـن املنــاطق   تنقــل  قيـدا واملفروضـة علـى حريـة     ٤٥

طــرق اإلمــداد مقــصورة علــى اســتخدام  وال تــزال دوريــات البعثــة  . القيــام بالــدوريات الليليــة 
وعـالوة علـى ذلـك، تواصـل إريتريـا          . الرئيسية داخل املنطقة األمنية املؤقتة يف القطاعات كافـة        

بـني  حليلولة دون حركة البعثة عرب اجلـسرين االسـتراتيجيني يف القطـاع الغـريب اللـذين يربطـان                   ا
 . يف إثيوبيا، وبني شياللو يف إريتريا، وشريارو يف إثيوبياحجر يف إريتريا، واحلمرية  أم
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. ، فرضـت إريتريـا قيـودا علـى توريـد وقـود الـديزل للبعثـة             ٢٠٠٦سبتمرب  /ومنذ أيلول  - ١٢
ــذ    وعــالوة ع ــة من ــستلم البعث ــك، مل ت ــى ذل ــسمرب / كــانون األول١ل ــن  ٢٠٠٧دي ــود م  أي وق

وقد جنم عن هـذا نقـص فـادح يف الوقـود اضـطر البعثـة إىل تقلـيص بعـض                     . مورديها يف إريتريا  
األنــشطة التــشغيلية اهلامــة، مبــا يف ذلــك الــدوريات، وإزالــة األلغــام وتقــدمي الــدعم اإلداري إىل  

وكانت البعثة قد اضطرت إىل تقلـيص اسـتخدام املولـدات يف            .  األفرقة املواقع اإلقليمية ومواقع  
معــسكراهتا وبعــض نقــاط التفتــيش يف امليــدان إىل ســاعتني يف اليــوم وبــدأت تالقــي صــعوبات    

يف الوفـاء باحتياجـات وحـداهتا ومراقبيهـا العـسكريني واحلفـاظ علـى اتـصاالت موثوقـة                   كربى  
وقــد أثــارت البعثــة هــذه املــسألة تكــرارا مــع املفــوض   . بــني مراكزهــا امليدانيــة ومواقــع األفرقــة 

اخلـاص رسـالة إىل   ممثلـي  ، وجه نائب ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٦  و ٢٤ويف  . اإلريتري
وإضـافة إىل ذلـك، طلبـت       . املفوض بشأن هذه املسألة واجتمع به أيضا ليؤكـد خطـورة احلالـة            

. حـدة يف الـسودان، كتـدبري غـوثي مؤقـت          البعثة السماح هلا بتوريد الوقـود مـن بعثـة األمـم املت            
، باالسـتجابة هلـذا الطلـب     وبالرغم من أن املفوض أكد للبعثـة أنـه قـدم إىل هيئـة الـنفط توصـية                   

ينـاير، أفـادت البعثـة بأنـه إذا مل ُتحـل            / كـانون الثـاين    ١٥ويف  . عليـه فإن البعثة مل تتلق بعـد ردا        
 بـه حكومـة إريتريـا، فإهنـا ستـضطر إىل            هذه املشكلة بأن جيري فورا توفري الوقود الـذي أذنـت          

ــل       ــا بالفع ــتوقف عملياهت ــا وس ــن إريتري ــا م ــل أفراده ــشروع يف نق ــود   . ال ــل أن القي ــن احملتم وم
املتواصلة اليت ُتفرض على إمدادات البعثة من الوقود سـتجربها علـى وقـف املزيـد مـن عملياهتـا                    

ور هذا التقرير أثر سـليب كـبري        احلامسة يف املستقبل القريب وسيكون هلا بعد بضعة أيام من صد          
 .على قدرهتا على تنفيذ واليتها

يف القطـاع   نوفمرب، أُوقفت دورية مراقبة عـسكرية تابعـة للبعثـة           / تشرين الثاين  ١١ويف   - ١٣
حتت هتديد السالح يف نقطة تفتيش تابعة لقـوات الـدفاع اإلريتريـة وأُمـرت بـالعودة إىل                  الغريب  

 فردا من أفراد قوات الـدفاع اإلريتريـة         ١٥ إىل   ١٠مكونة من   أمرت جمموعة    قاعدهتا، يف حني  
نـوفمرب بإزالـة حـاجز إحـدى نقـاط التفتـيش مـن الطريـق يف         / تشرين الثـاين ١٣  و ١١البعثةَ يف   

 يف القطــاع الغــريب عنــد نقطــة أوقفــتديــسمرب، / كــانون األول٤  و٢ويف . القطــاع األوســط
مـل حـصص إعاشـة موجهـة إىل مركـز املراقبـة              شـاحنة حت   ةتفتيش تابعة لقوات الدفاع اإلريتريـ     

وعقــب احتجاجــات البعثــة علــى إثــر هــذه  .  وأُرغمــت علــى العــودة إىل قاعــدهتا،التــابع للبعثــة
هتا من حيـث    احلوادث، أحجمت القوات اإلريترية عن توقيف مركبات البعثة يف املنطقة وإعاد          

ــت ــاين ١٠لكــن يف . أت ــانون الث ــاير،/ ك ــة لل  ين ــة تابع ــسيق     أُوقفــت مركب ــة ختــص مركــز تن بعث
. إجراءات مكافحة األلغام عند نقطة تفتيش تابعة للميليـشيات يف شـامبيكو يف القطـاع الغـريب                

ويف وقت الحق، علمت البعثة أن سائقي املركبة، ومها من موظفي البعثـة احمللـيني، قـد اعـتقال                   
ا علـى الـرغم     ومل ُيفـرج عنـهم    . بدعوى عدم استكمال اخلدمة الوطنية ووضعا رهن االحتجـاز        
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. من قيام البعثة بتزويد الـسلطات اإلريتريـة بوثـائق تثبـت اسـتكمال الـسائقني للخدمـة الوطنيـة                   
 .واحُتجزت مركبة البعثة أيضا

دة ملـ نوفمرب، دورية تابعة للبعثـة  / تشرين الثاين ٢٣ يف   ،ويف اجلانب اإلثيويب، احُتجزت    - ١٤
ــيش تابعــة للقــوات املــسلحة اإل    ــادمي يف القطــاع الغــريب  ســاعتني يف نقطــة تفت ــة مشــال ب . ثيوبي

وتقدمت البعثة باحتجاج لدى السلطات اإلثيوبيـة الـيت أوضـحت أن اجلنـود الـذين مت نـشرهم                   
 ومل تواجـه البعثـة أي قيـود أخـرى مفروضـة       . البعثـة  الواجبة جتاه حديثا غري ملّمني باإلجراءات     

 .من قبل إثيوبيا
 
 جلنة التنسيق العسكرية -رابعا  

 تتمكن البعثة من الدعوة إىل عقد أي اجتمـاع آخـر للجنـة التنـسيق العـسكرية منـذ                    مل - ١٥
وتؤكـد إثيوبيـا أهنـا ستـستأنف        . ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ٣١ يف   اجتماعها السابع والثالثني املعقـود    

. إىل كامـل مـساحتها األصـلية      مشاركتها يف اللجنة عندما تعيد إريتريا للمنطقـة األمنيـة املؤقتـة             
 تــستأنف إثيوبيــا أنيــا مــن جانبــها علــى أهنــا ستحــضر اجتماعــات اللجنــة مبجــرد   وتــصر إريتر
اتصاالهتا املنتظمة مـع املـسؤولني   إطار وعلى الرغم من اجلهود اليت بذلتها البعثة يف      . مشاركتها

 .اإلثيوبيني على مجيع املستويات، ظل موقفهم دون تغيري
 
 )٢٠٠٧ (١٧٦٧تنفيذ قرار جملس األمن  -خامسا  

 ١٧٦٧ أن أُبلغ بأن الطرفني مل يلتزما مبطالـب جملـس األمـن الـواردة يف قـراره             يؤسفين - ١٦
ويف رسـالة   .  أدنـاه  ٤١، على النحـو احملـدد يف الفقـرة          ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٣٠املؤرخ  ) ٢٠٠٧(

 - ، موجهـــة إىل رئـــيس جلنـــة احلـــدود اإلثيوبيـــة ٢٠٠٧نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٩مؤرخـــة 
 إريتريا عن قبوله عملية ترسـيم احلـدود باسـتخدام إحـداثيات خرائطيـة               ، أعرب رئيس  اإلريترية

ىل حـني نـصب     وحث اللجنة علـى املثـابرة إ      ‘‘ بوصفها خطوة هامة حنو الترسيم على األرض      ’’
ومنـذ ذلـك احلـني    . ‘‘من أجـل املـضي هبـذه العمليـة إىل خامتتـها الطبيعيـة           ’’األعمدة احلدودية،   

 “ُحلـت قانونيـا  ”ي يعلـن غـري مـا مـرة أن مـسألة احلـدود قـد             والرئيس اإلريتري أساياس أفورق   
وأكـد هـذا املوقـف مـن جديـد يف مقابلـة أُجريـت معـه يف                  . وأن إريتريا تعترب احلـدود مرسـومة      

 .يناير/ كانون الثاين٥اليوم األول من السنة اجلديدة، وأُذيعت عرب التلفزيون اإلريتري يف 
يف رســالتها لــدى الــرئيس  ةإلريتريــاالقانونيــة عــالوة علــى ذلــك، اعترفــت املستــشارة   - ١٧

اإلريتريـة بالطـابع     - املوجهة إىل رئيس جلنة احلدود اإلثيوبية      نوفمرب/ تشرين الثاين  ٢٩املؤرخة  
 إلحداثيات الترسيم اليت حددهتا اللجنة، وشددت علـى أن إريتريـا أيـضا              “النهائي والصحيح ”

ومن جانبـها متـسكت إثيوبيـا مبوقفهـا         . ‘‘ اللجنة ملزِمة كباقي قرارات  ’’تعترب هذه اإلحداثيات    
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ويف .  أو أثـر قـانوين     قيمـة  أن ترسيم احلدود باستخدام إحداثيات خرائطية ليس لـه           مفادهالذي  
ــة     ــة احلــدود اإلثيوبي ــيس جلن ــة إىل رئ ــة يف  - رســالة موجه ــاين ٢٧اإلريتري ــشرين الث ــوفمرب / ت ن

ترسـيم غـري صـحيحة ألهنـا مل تنـتج عـن             إحـداثيات ال  ’’، أعلن وزير خارجية إثيوبيـا أن        ٢٠٠٧
 .“للحدود يعترف هبا القانون الدويلعملية ترسيم 

وسافر األمـني العـام املـساعد لعمليـات حفـظ الـسالم إىل املنطقـة واجتمـع علـى حـدة                       - ١٨
 تـشرين   ٩ وبـالرئيس اإلريتـري يف       ٢٠٠٧نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٨برئيس الوزراء اإلثيـويب يف      

ــاين ــوفمرب /الث ــوات        . ٢٠٠٧ن ــز الق ــشأن تعزي ــق ب ــن قل ــساورين م ــا ي ــى م ــدين عل ــع القائ وأَطل
العسكرية يف منطقة احلدود وحثهما على ضبط النفس وسحب قواهتما من أجـل تـاليف وقـوع          

 .حادث ميكن أن يؤدي إىل التصعيد
نوفمرب، وجهُت رسـالتني متطـابقتني إىل رئـيس إريتريـا ورئـيس           / تشرين الثاين  ٢٠ويف   - ١٩

ــى اختــاذ        وزراء إثي ــا عل ــى األرض وأحثهم ــوترات عل ــد الت ــشأن تزاي ــي ب ــا ألعــرب عــن قلق وبي
خطــوات فوريــة لتخفيــف حــدة التــوترات، وجتنــب حــادث حمتمــل ميكــن أن ينــشأ عــن حــشد  

ــا،   ــاور قواهتمـ ــسكرية وجتـ ــوات العـ ــلالقـ ــسيق العـــسكري وتفعيـ ــة التنـ ــشرين ٢٣ويف .  جلنـ  تـ
، بتــدخلي وأيــد جهــودي ته اجلوابيــةرســالنــوفمرب، رحــب رئــيس الــوزراء اإلثيــويب، يف  /الثــاين

 تــشرين ٢٤فيمــا نفــى رئــيس إريتريــا، يف رســالته املؤرخــة  .  بــني البلــدينمهــزة وصــلألكــون 
نوفمرب، حدوث تعزيز للقوات العسكرية يف اجلانـب اإلريتـري مـن احلـدود ودعـا األمـم                  /الثاين

 .لعدالة اوانتصارلنهوض مبسؤولياهتا لكفالة سيادة القانون ااملتحدة إىل 
ــوفمرب، كتبـــُت جمـــددا إىل القائـــدين اإلثيـــويب واإلريتـــري،   / تـــشرين الثـــاين٢٩ويف  - ٢٠ نـ

واقترحت إيفاد وكيل األمـني العـام للـشؤون الـسياسية إىل كـال العاصـمتني ملناقـشة سـبل بـدء                      
وكــرر رئــيس . ورحبــت إثيوبيــا هبــذا االقتــراح. عمليــة ترســيم احلــدود، وفقــا التفــاقي اجلزائــر 

للجنـة  ‘‘ اآلليـات البديلـة   ’’ديـسمرب اعتراضـه علـى       / كـانون األول   ٣ يف رسالته املؤرخـة      إريتريا
 .مل تتحقق بعد  ولذلك، فإن الزيارة املقترحة. اإلريترية - احلدود اإلثيوبية

ديــسمرب، وجهــُت رســالة إىل رئــيس جملــس األمــن أبلغتــه فيهــا / كــانون األول١١ويف  - ٢١
ويف وقــت . ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٣ الطــرفني منــذ ها إلشــراكبــاخلطوات الــيت اختــذُت

ديـسمرب املوجهـة إىل رئـيس       / كـانون األول   ٢١الحق، أفـاد رئـيس إريتريـا يف رسـالته املؤرخـة             
. ‘‘ال تنـسجم مـع الواقـع احلـايل        ’’ديسمرب  / كانون األول  ١١جملس األمن بأن رساليت املؤرخة      

يم اإلريتري يشكل انتـهاكا صـارخا مليثـاق األمـم           رفض إثيوبيا اجلالء عن اإلقل    ’’وأشار إىل أن    
رفـع هـذا احليـف وفقـا ملـسؤولياته القانونيـة            ”عت الرسالة أيضا جملس األمن إىل       ود. ‘‘املتحدة

 .‘‘مبوجب اتفاق اجلزائر، وميثاق األمم املتحدة واملبادئ العامة للقانون الدويل
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الرمسيـة يف إريتريـا أن رئـيس        ويف تطور ذي صلة باملوضـوع، أفـادت وسـائط اإلعـالم              - ٢٢
ديـسمرب أن   / كـانون األول   ٢٧إريتريا أكد يف كلمـة ألقاهـا خـالل اجتمـاع جمللـس الـوزراء يف                 

ا يـشكل تتوجيـا التفـاق       مسألة احلدود قد اخُتتمت يف جوانبها القانونية والسياسية والفنية، مم         ’’
ــر ــالته امل    .‘‘اجلزائـ ــا يف رسـ ــالوة علـــى ذلـــك، اعتـــرف رئـــيس إريتريـ ــة وعـ ــانون ١٥ؤرخـ  كـ
اإلثيوبيـة   - ، املوجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن، بـأن جلنـة احلـدود اإلريتريـة            ٢٠٠٨يناير  /الثاين

احلـــدود ” وبـــأن “الترســـيم االفتراضـــي للحـــدود”أهنـــت أعماهلـــا عـــن طريـــق القيـــام بعمليـــة 
وجاء يف الرسالة أيضا أنه مل يعد أمام البعثـة مـن خيـار، بعـد مـرور مخـس سـنوات                     . “مرسومة

ونــصف، ســوى اإلبقــاء علــى االحــتالل، وُدعــي جملــس األمــن إىل إرغــام النظــام اإلثيــويب علــى 
ــا لوقــوع أي          ــة منع ــشمولة بالــسيادة اإلريتري ــل أراض م ــشه الــذي حيت إجــالء مؤســساته وجي

 .تطورات أخرى ال لزوم هلا
، موجهــة إيل مــن وزيــر خارجيــة ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين١٨ويف رســالة مؤرخــة  - ٢٣
وبيا، أكد هذا األخري أن عمليـة الترسـيم االفتراضـي للحـدود الـيت مـن املقتـرح أن تقـوم هبـا                        إثي

 وبــأن حمــاوالت املــساواة بــني وضــعي قــرار  “غــري صــحيحة يف إطــار القــانون الــدويل”اللجنــة 
 تـشرين   ٢٧يف   والبيـان الـصادر      ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٣ترسيم احلدود الصادر عن اللجنة يف       

واضح من والية اللجنة أنه ليس من املمكـن         ”، ألنه   “غري مقبولة باملرة  ” ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين
وأكـدت الرسـالة أن     . “ال ميكن أن يكونا ملزمني على حد سـواء        ”، وبالتايل   “املساواة بينهما 

 بوصـفه قـرارا   ٢٠٠٢أبريـل  / نيـسان  ١٣إثيوبيا قبلت قبوال تاما قرار ترسيم احلدود الصادر يف          
زم بتنفيــذه وبعمليــة الترســيم الكامــل للحــدود، وجــاء فيهــا أيــضا أن تنفيــذ هنائيــا وملزمــا، وتلتــ

العملية سيظل مستحيال إىل أن تقبل إريتريا قبوال تاما التزاماهتا األساسية وتتوقـف عـن جتـزيء                 
 .اتفاقي اجلزائر

ينـاير إىل رئـيس جملـس       / كـانون الثـاين    ١٨ووجه وزير خارجية إثيوبيا أيضا رسـالة يف          - ٢٤
. “مـن نـسج اخليـال القـانوين       ” “عملية الترسيم االفتراضي للحدود   ” أشار فيها إىل أن      األمن،

وأكــدت الرســالة أيــضا بــأن إريتريــا خرقــت اتفــاق وقــف أعمــال القتــال بــالنظر إىل انتــهاكها    
الشامل للمنطقة األمنية املؤقتة املرتوعة السالح، وحثت اجمللس على اختاذ التدابري الالزمـة ضـد               

 .“ي انتهك أحكام اتفاق وقف إطالق النارالطرف الذ”
، الـيت رحـب فيهـا جملـس األمـن           )٢٠٠٧ (١٧٦٧ من القرار    ١٤الفقرة  وفيما يتعلق ب   - ٢٥

أبذهلا من أجـل تعـيني ممثـل خـاص، يف أقـرب وقـت ممكـن، أود أن أبلـغ         اليت املتواصلة باجلهود  
 العامــة علــى البعثــتني  ، اقترحــت األمانــة٢٠٠٧ديــسمرب /أعــضاء اجمللــس أنــه يف كــانون األول 

ويف مطلـع كـانون     . الدائمتني إلثيوبيا وإريتريا مرشحا ملنصب ممثلي اخلـاص اجلديـد للنظـر فيـه             
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ــاين ــا       /الث ــا إلبالغهم ــا وإريتري ــدائمتني إلثيوبي ــالبعثتني ال ــة جمــددا ب ــة العام ــصلت األمان ــاير، ات ين
كــانون وحبلــول منتــصف . بــاعتزامي املــضي قــدما يف التعــيني مــا مل يــرد منــهما إخطــار خبالفــه 

ينــاير، أبلغــت البعثتــان اإلثيوبيــة واإلريتريــة األمانــةَ العامــة أن عاصــمتيهما تطلبــان مــين،   /الثــاين
سأُبقي اجمللس علـى علـم بـأي تطـور          و. ألسباب خمتلفة، اإلحجام عن التعيني يف الوقت الراهن       

 .يستجد يف هذه املسألة
 

 ية اإلريتر-جلنة احلدود اإلثيوبية  - سادسا 
وكمـا أشـري إليـه يف ذلـك         . لتقرير عرض مفصل لعمل اللجنة    هلذا ا يرد يف املرفق الثاين      - ٢٦

جلنـة احلـدود     تنفيذ قرار ترسيم احلدود الذي أعلنت عنـه          يفالتقرير، مل حيرز الطرفان أي تقدم       
تــشرين  ٣٠وبالتــايل أرســلت اللجنــة يف  . ٢٠٠٢أبريــل / نيــسان١٣ يف  اإلريتريــة-اإلثيوبيــة 

، والـــيت تـــبني نقـــاط احلـــدود املرســـومة  ؤهاع عليهـــا أعـــضانـــوفمرب اخلـــرائط الـــيت وقّـــ /اينالثـــ
ويف اليـوم ذاتـه   . ، إىل البعثة الدائمة لكل من إثيوبيا وإريتريا لـدى األمـم املتحـدة           )اإلحداثيات(

 تـشرين   ٢٧أصدرت اللجنة أيضا نشرهتا الصحفية النهائية، اليت تكرر فيها تأكيد بياهنا املؤرخ             
 .٢٠٠٦نوفمرب /ثاينال
 

 اإلجراءات املتعلقة باأللغام - سابعا 
تابع مركز تنسيق إجراءات مكافحة األلغام التـابع للبعثـة تنفيـذ عمليـات إزالـة األلغـام                   - ٢٧

  مترا مربعا من األراضـي الزراعيـة       ٤٧٣ ٣٨٢ألغراض إنسانية، فأزال األلغام من مساحة تبلغ        
بعا داخـل املنطقـة األمنيـة املؤقتـة يف القطـاع األوسـط               مترا مر  ٢٤٣ ٧٤٧ر مساحة تبلغ    وحّض

 األلغـــام أو لتقيـــيم إمكانيـــة وقـــد نفـــذت عمليـــات إلزالـــة. إلزالـــة األلغـــام منـــها يف املـــستقبل
 مـن األراضـي الزراعيـة      متـرا مربعـا      ٦ ٦٧٠ألغام زرعت مؤخرا يف مساحة أخرى تبلغ         وجود

 .اع الغريب كيلومترا من الطرق يف منطقة بادمي يف القط٨٩٥و 
ــة   مــرتنــوفمرب أ/ تــشرين الثــاين١١ويف  - ٢٨ ــة بتعليــق أنــشطة إزال  امليليــشيا اإلريتريــة البعث

للبعثـة باسـتئناف العمليـات يف       ُسـمح   لكن  . األلغام يف القطاع األوسط دون تقدمي أي مربرات       
 ديسمرب، بعد املناقشات اليت أجريت مع السلطات علـى الـصعيد احمللـي ويف             / كانون األول  ١٠

فجــرة يف منطقــة نويف وقــت الحــق، فرضــت قيــود علــى الــتخلص مــن الــذخائر غــري امل . أمســرة
نـــوفمرب إىل / تـــشرين الثـــاين١٢ن الـــشرقي يف الفتـــرة املمتـــدة مـــالفرعـــي عـــصب يف القطـــاع 

 .ديسمرب/كانون األول ٣١
ــة       - ٢٩ ــرت البعثـ ــالتقرير، دمـ ــشمولة بـ ــرة املـ ــالل الفتـ ــدبابات،   ١١وخـ ــضادا للـ ــا مـ  لغمـ
ونفـذت البعثـة أيـضا بـرامج        . فجـرة ن قطعـة ذخـائر غـري م       ٢٩٢ما مـضادا لألفـراد، و       لغ ١٨ و
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.  شخص من السكان احملليني يف القطاعني الغـريب واألوسـط          ٩ ٠٠٠توعية خبطر األلغام لزهاء     
ــغ  ــرة  وأُبلـ ــذه الفتـ ــام  عـــن خـــالل هـ ــة باأللغـ ــوادث متعلقـ ــة حـ ــانون ١ففـــي . وقـــوع ثالثـ  كـ
ــسمرب اصــطدمت شــاحنة بلغــم   /األول ــوع  يف القطــاع الغــريب دون أن  دي ــسبب ذلــك يف وق يت

. ديسمرب، انفجر لغم يف منطقة احلمرية يف القطاع الغـريب أيـضا    /كانون األول  ٧ويف  . إصابات
. وأصيب جبروح من جراء ذلك االنفجار متعاقد صـيين إلنـشاء الطـرق وأحـد املـدنيني احمللـيني                  

ويف . يـرجح أن يكـون قـد زرع حـديثا    اللغـم  ذلـك  وتبني من التحقيق الـذي أجـراه املركـز أن       
املتعاقد املكلـف بإزالـة األلغـام التـابع للبعثـة      ميلكها ديسمرب، تعرضت مركبة    / كانون األول  ٢١

وقـد  . ومل يصب أي من العاملني جبـروح، لكـن املركبـة تعرضـت ألضـرار بالغـة                . النفجار لغم 
خـشى أن يكـون مؤشـرا       لـذلك يُ  وقع ذلك احلادث على طريق متت مؤخرا إزالـة األلغـام منـه،              

 .، وهو أمر يبعث على القلقزرع ألغام جديدةعلى 
 

 احلالة اإلنسانية - ثامنا 
توطينـهم يف منطقـة غـاش       ، الذين أعيـد     لمشردين داخليا حتسن األمن الغذائي بالنسبة ل     - ٣٠

). سـبتمرب /يونيـه إىل أيلـول    /مـن حزيـران   (، إثر موسـم األمطـار اجليـد         إريتريايف  ديبوب  وباركا  
وزودت األمــم املتحــدة وشــركاؤها الــسكان املعــاد توطينــهم واملــشردين داخليــا بــاألدوات         

أو /واتفقــت حكومــة إريتريــا واألمــم املتحــدة علــى خطــة إلعــادة و. الزراعيــة وبامليــاه واملــأوى
ــوطني   ــاقني  إعــادة ت ــا الب ــالغ عــددهم املــشردين داخلي ــة شــخص  ١١ ٠٠٠حــوايل  الب يف منطق
 .توافر املواردرهنا بلك ، وذ٢٠٠٨ديبوب يف عام 

 ميثل حتـديا جـسيما،      اد يف إثيوبيا  احلائي  املسهال  نتشار حاالت اإل  التصدي ال وال يزال    - ٣١
ــرغم مــن التقــارير الــيت وردت مــؤخرا مــن احلكومــة اإلثيوبيــة والــيت تــشري إىل       وذلــك علــى ال

بـت احلكومـة    ويف هـذه األثنـاء أعر     . نطـاق البلـد   اخنفاض يف عـدد اإلصـابات إىل حـد مـا علـى              
وشــركاؤها الــدوليون املعنيــون بالــصحة عــن قلقهــم بــشأن إمكانيــة انتــشار اإلصــابة بالتــهاب     

 .السحايا ومحى وادي ريفت على نطاق واسع
وتشري التقارير األخرية إىل تزايد عدد املواطنني اإلريتريني الذين يعربون احلـدود يوميـا               - ٣٢

ــغ عــددهم حــوايل    ــا، إذ بل ــاين  يف ٦٠٠إىل إثيوبي ــشرين الث ــوفمرب املاضــي /شــهر ت وحــسب . ن
خمـيم شـيميلبا    ، كـان عـدد الالجـئني، الـذين يـؤويهم            مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون الالجـئني       

 .٢٠٠٧ديسمرب /شخص يف كانون األول ١٦ ٠٠٠لالجئني، يزيد على 
يف خميم شـيميلبا نظـرا لعـدم كفايـة حـصص اإلعاشـة        اإلنسانية  ويتواصل تدهور احلالة     - ٣٣

 والتوعيــة للمـشورة وعلـى الـرغم مـن إنـشاء مراكـز تطوعيـة       . واالفتقـار إىل اخلـدمات الـصحية   
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ــشار  ال ــشرية  زال انت ــدز/فــريوس نقــص املناعــة الب ــدا خطــريا اإلي ــل هتدي ــار  .  ميث ــل افتق كمــا ميث
احنني الـدوليني إىل تقـدمي املـساعدة الغوثيـة       فأدعو املـ  . الالجئني إىل املأوى وامللبس حتديا رئيسيا     

 .اإلنسانية ألولئك الالجئني
ــشرين األول٢٦ويف  - ٣٤ ــن    / ت ــر م ــد أكث ــوبر أعي ــشون يف   ١٢٠٠أكت ــويب يعي ــواطن إثي  م

 مواطنا إريتريـا يعيـشون يف إثيوبيـا طوعيـا إىل وطنـهم األصـلي حتـت رعايـة جلنـة                    ٦٢إريتريا و   
ــة   ــصليب األمحــر الدولي ــة مبــساعدةوال ــضروري أن  .  مــن البعث ــان يكفــل ومــن ال الطــابع الطرف

 .حتفظ الكرامةالطوعي لعمليات اإلعادة إىل الوطن هذه والقيام هبا حسب األصول وبطريقة 
 

 اإلعالم - تاسعا 
. البعثة مرتفعا خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير       بشأن  بقي الطلب احمللي على املعلومات       - ٣٥

مية املتصلة باملناسبات اخلاصة لألمم املتحدة حبضور جيـد يف كلتـا            وقد حظيت األنشطة اإلعال   
. يف أديــس أبابــا وميكيلــي وأديغــرات: العاصــمتني ويف مراكــز التوعيــة التابعــة للبعثــة يف إثيوبيــا

 وتواصـل علـى حنـو       .٢٠٠٣مغلقـة منـذ عـام       فهـي   لبعثـة يف إريتريـا      التوعيـة التابعـة ل    مراكز   أما
برناجمهـا اإلذاعـي األسـبوعي باللغـة اإلنكليزيـة      بث  و”UNMEE News“البعثة جملة منتظم طبع 

 . باللغات احملليةو
 

 واإلجراءات التأديبيةالسلوك  - عاشرا 
سـت حـاالت سـوء سـلوك طفيـف يف البعثـة،       عـن  خالل الفترة املشمولة بالتقرير    أُبلغ   - ٣٦

 ترمــي إىل تعزيــز االلتــزام ويف األثنــاء كانــت البعثــة تواظــب علــى اختــاذ تــدابري وقائيــة وإنفاذيــة 
. ني اجلنــسيواالعتــداءاالســتغالل مبعـايري الــسلوك وبــسياسة عـدم التــسامح املطلــق إزاء حـاالت    

ــة تــدريبا لزهــاء    وســائر نياجلنــسيعتــداء االســتغالل واال موظفــا بــشأن ١ ٧٦٠وأجــرت البعث
 .املسائل املتعلقة بالسلوك

 
 دزاإلي/فريوس نقص املناعة البشرية - حادي عشر 

 التابعــة للبعثــة إجــراء  اإليــدز/بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية واصــلت الوحــدة املعنيــة   - ٣٧
تـــوجيهي ألفـــراد البعثـــة العـــسكريني واملـــدنيني وتنفيـــذ بـــرامج لتوعيـــة الوحـــدات  التـــدريب ال

. لفحــص الطوعيــة علــى نطــاق واســعوأتيحــت للمــوظفني خــدمات االستــشارة وا. العــسكرية
ق امليدانية اليت عينتها البعثـة تقـدمي املـساعدة إىل الـسكان احمللـيني يف                التنسيجهات  أتاحت   كما

 .املنطقة األمنية املؤقتة واملناطق املتامخة هلا
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 اجلوانب املالية - ثاين عشر 
يونيـه  / حزيـران  ٢٩ بـاء املـؤرخ      ٦١/٢٤٨قرارهـا   وجـب   خصصت اجلمعيـة العامـة، مب      - ٣٨

ــدره  ٢٠٠٧ ــا قـ ــون دوالر ١١٣,٥، مبلغـ ــى  لإل مليـ ــاق علـ ــن   نفـ ــدة مـ ــرة املمتـ ــة يف الفتـ البعثـ
ولذلك، فإذا ما وافق جملـس األمـن علـى          . ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٧يوليه  /متوز ١

 عليهـا   قاديـد واليـة البعثـة، فـإن تكلفـة اإلنفـ            أدناه، فيمـا خيـص مت      ٤٢توصييت املبينة يف الفقرة     
 سـوف تنحـصر يف املـوارد الـيت          ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٣٠خالل فترة التمديد اليت تنقضي يف       

 .أقرهتا اجلمعية العامة
ــوفمرب /ويف تـــشرين الثـــاين - ٣٩ ــررة غـــري املـــسددة يف   ٢٠٠٧نـ ــتراكات املقـ ، بلغـــت االشـ

ــة    ــون دوالر٣١,٢احلــساب اخلــاص للبعث ــغ جممــوع االشــتراكات    .  ملي ــاريخ بل ــك الت ويف ذل
ومت .  مليــون دوالر٣ ١٥٣,٨املقــررة غــري املــسددة فيمــا خيــص مجيــع عمليــات حفــظ الــسالم 

ــوبر /ســداد تكلفــة القــوات وكــذلك املعــدات الــيت متلكهــا الوحــدات حــىت تــشرين األول      أكت
 .، على التوايل، وفقا جلدول السداد الفصلي٢٠٠٧سبتمرب /وأيلول

 
 مالحظـــات -ثالث عشر  

ر املرفـق  انظـ (السادس والعشرين إلريترية، يف تقريرها  ا -اإلثيوبية  أكدت جلنة احلدود     - ٤٠
النقــاط احلدوديــة بواســطة مرســومة حبكــم اللــزوم ، أن احلــدود بــني البلــدين تعتــرب اآلن  )الثــاين

، وأهنـا  ٢٠٠٦نـوفمرب  / تـشرين الثـاين   ٢٧الـواردة يف مرفـق بيـان اللجنـة املـؤرخ            ) اإلحداثيات(
وأهنـا  واليتـها  أجنـزت  ”وشـددت اللجنـة أيـضا علـى أهنـا       .ملزما للطرفنيقرارا تعترب هذا القرار 

 .“مسائل إدارية متبقيةملعاجلة أي تظل قائمة 
مبا أن إثيوبيا مل تعني مفوضا بـديال هلـذا الغـرض يف غـضون               ”وأفادت اللجنة أيضا أنه      - ٤١
 يوما من إخطارها بوفاة السري آرثر واتـس، فقـد يرغـب األمـني العـام يف النظـر يف ممارسـة                       ٤٥

ــالفقرة      ــه عمــال ب ــة ل ــيني املخول ــلطة التع ــن٤س ــادة  م ــاريخ     ٤ امل ــربم بت ــر امل ــاق اجلزائ ــن اتف  م
ــسمرب /كــانون األول ١٢ ــسر اســتجابة     . ٢٠٠٢دي ــشاغرة أن يي ــة ال ــن شــأن شــغل الوظيف وم

اإلعـراب عـن وجهـات نظـر        تواصـالن   بيد أن إريتريـا وإثيوبيـا        .“اللجنة ألي طلب يقدم إليها    
 بقـرار اللجنـة إهنـاء أعماهلـا        سـلمت إثيوبيـا   بينمـا   ف .متباينة بـشأن القـرارات الـيت اختـذهتا اللجنـة          

لـسري آرثـر واتـس، عـضو اللجنـة الـذي تـويف يف               حيـل حمـل ا    تعـيني بـديل     لوذكرت أنه ال داعي     
، حثــت إريتريــا اللجنــة علــى مواصــلة بــذل اجلهــود لوضــع   ٢٠٠٧نــوفمرب /تــشرين الثــاين ١٦

الــيت قبلــت إريتريــا كــذلك إحــداثيات ترســيم احلــدود  و.األعمــدة علــى األرضترتيبــات إقامــة 
 ترسـيم عمليـة  خطـوة هامـة إىل األمـام حنـو          ”هنائيـة وملزمـة، ووصـفتها بأهنـا         أهنا  اللجنة  قررت  
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 عـن   قألهنا مل تنبث  ”صحيحة   تصر إثيوبيا على أن اإلحداثيات غري        فيما،  “على األرض  احلدود
 .“عملية ترسيم يقرها القانون الدويل

 عــن تــسوية نزاعهمــا احلــدودي ةيئيــسروتقــع علــى عــاتق إريتريــا وإثيوبيــا املــسؤولية ال  - ٤٢
ا ولتحقيــق ذلــك، ينبغــي علــى الطــرفني أن يــستجمع .وتطبيــع العالقــات بينــهما خلــري شــعبيهما

القـوة أو التهديـد     عمال  اإلرادة السياسية الالزمة لتجاوز خالفاهتمـا بالـسبل الـسلمية، دون اسـت            
اقي اجلزائـر وقـرارات جملـس       تفـ تـثال ال   ذلـك، أن مي    إضـافة إىل  على الطرفني،   جيب  و .عماهلاباست

زلت مستعدا لبذل املساعي احلميـدة ملـساعدة الطـرفني           وال .قرارات جلنة احلدود  ينفذا  األمن و 
نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٩  و٢٠ املــؤرختني يف هــذا الــشأن علــى حنــو مــا اقترحــت يف رســالّيت

 أيـضا أن أعـرب      وأود .ورقيأفـ أسـياس   املوجهتني إىل رئيس الوزراء ميلـيس زينـاوي والـرئيس           
 اعــن اســتعدادهت أعلنــيت ن الــدول األعــضاء الــعــعــن تــرحييب بالتــصرحيات الــصادرة مــؤخرا  

 .تزاماهتما مبوجب القانون الدويلتقدمي املساعدة إىل البلدين للوفاء بالل
العـسكري يف املنـاطق     يظل يـساورين القلـق إزاء اسـتمرار الطـرفني يف تعزيـز الوجـود                و - ٤٣

وبنـاء علـى ذلـك، فـإنين أدعـو      . قتالية يشكل هتديدا مستمرا باندالع أعمال       احلدودية، وهو ما  
، )٢٠٠٧( ١٧٦٧ هالطـــرفني إىل االمتثـــال ملطالـــب جملـــس األمـــن املنـــصوص عليهـــا يف قـــرار 

بطـرق منـها العـودة إىل مـستويات االنتـشار الـيت كانـت عليهـا                 وقف  املعيد  سيما وقف تص   وال
 ووقف تبـادل البيانـات العدائيـة وتـوفري مـا يلـزم              ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٦القوات يف   

بـأن  أداء واجباهتا، إضافة إىل مطالـب اجمللـس         حىت تتمكن من    بعثة من مساعدة ودعم ومحاية      ال
أن إريتريــا فــورا بــسحب قواهتــا ومعــداهتا العــسكرية الثقيلــة مــن املنطقــة األمنيــة املؤقتــة و تقــوم 
 تنقـل ط مسبقة، عن مجيع القيـود الـيت فرضـتها علـى              دون املزيد من التأخري أو أي شرو       تعدل،

 .االضطالع بواليتها على حنو فعال يتسىن هلاالبعثة وعملياهتا حىت 
 أن تلعــب دورا هامـا يف تـسوية املــسائل األمنيـة بــني    ةوميكـن للجنـة التنــسيق العـسكري    - ٤٤

 التـأخري، وعلـى   لجنة دون مزيـد مـن   الوإنين أشجع الطرفني على استئناف اجتماعات  .البلدين
إزالة األلغام وتسهيل تقدمي املساعدة اإلنـسانية       من قبيل    تعزيز تدابري بناء الثقة      من أجل التعاون  

 .للسكان احملتاجني
سـبتمرب  /أيلـول  علـى البعثـة منـذ    ة اإلريتريـة ها احلكومـ فرضـ الـيت ت وفيما تـشكل القيـود       - ٤٥

يتـها تنفيـذا فعـاال، فـإن مـن بواعـث           قدرة البعثـة علـى تنفيـذ وال       أعاقت   عراقيل خطرية    ٢٠٠٦
ديـسمرب  / كـانون األول   ١قلقي الـشديد أن يـؤدي توقـف إمـدادات الوقـود الـيت انقطعـت منـذ                   

إن مل تـتم تـسوية هـذه     وذلـك    إىل جتميد عمليات البعثة متاما يف األسابيع القليلة املقبلـة            ٢٠٠٧
وإنـه ملـن     .وظفيهـا ومعـداهتا   إىل نقـل م   يف هـذه احلالـة      ستضطر البعثة   ، حيث   املسألة على الفور  
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بـشدة  ، يف الظروف احلالية، قدرة البعثة على الوفاء بالوالية املنوطة هبا معطلـة        أن تظل  املؤسف
 حيـث يـستمر   أزمـة بالغـة اخلطـورة   احلالـة الراهنـة   تعـد  و .القيود اليت تفرضـها إريتريـا    من جراء   

تـشل  تكـاد   ويف وضـع عقبـات    الطرفان يف عـدم االمتثـال اللتزاماهتمـا مبوجـب القـانون الـدويل             
حيتمـل أن تزعـزع   حـوادث  تـاليف  وجود البعثة أساسيا ملساعدة الطرفني على لئن كان  و. البعثة

االستقرار، وللحد من خماطر اندالع صراع واسع النطـاق، فـإن القيـود املتزايـدة بلغـت مرحلـة                
فروضة علـى عمليـات   ويف ضوء القيود امل .حرجة تتطلب قرارا من اجمللس بشأن مستقبل البعثة      

البعثــة، مبــا يف ذلــك وقــف اإلمــدادات بــالوقود الــيت حيتــاج إليهــا ســري عملــها العــادي، أوصــي   
بتمديد فين لوالية البعثة ملـدة شـهر واحـد، سـأقوم خالهلـا باسـتعراض التطـورات املـستجدة يف              

تقبلي، امليـدان والتحـديات الـيت تواجههـا البعثـة، وإعـداد توصـيات حمـددة بـشأن توجههـا املــس          
 .يف ذلك إمكانية سحبها أو نقلها مبا
ويف اخلتــام، أود أن أعــرب عــن امتنــاين جلميــع األفــراد املــدنيني والعــسكريني يف البعثــة  - ٤٦
كمـا   . التزامهم املستمر وعملهم الدؤوب ومثابرهتم يف بيئـة عمـل تـزداد صـعوبة وإجهـاداً         على

هود اتفاقي اجلزائر وأصدقاء البعثـة، فـضالً     االحتاد األفريقي وش   ومنهم   أشيد بكل شركاء البعثة   
 الدوليـة األخـرى،     واملنظمـات اإلنسانية  املساعدة   ووكاالت   ني األمم املتحدة القطري   يعن فريق 

وأثــين أيــضا علــى  .وكــذلك الــدول األعــضاء، للــدعم الــذي يواصــلون تقدميــه لعمليــة الــسالم  
، الـذي أسـهم بـسعة معارفـه     اإلريترية -اإلثيوبية السري آرثر واتس، عضو جلنة احلدود  الفقيد،  

إىل شكر أوجـه الـ  وأخـريا، أود أن   .وخرباته وحـسن تقـديره إسـهاما مـشهودا يف عمـل اللجنـة      
 .عملية حفظ السالم املهمة هذهثابت باللتزامها بقوات السامهة البلدان امل
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 املرفق األول
ــاإثيوبيــابعثــة األمــم املتحــدة يف     كــانون  ١ حــىت املــسامهات العــسكرية:  وإريتري

 ٢٠٠٨يناير /الثاين
 
 البلد

ــون املراقبــــــــــ
 اجملمــوع املوظفون القوات العسكريون

عناصر الـدعم   
 الوطنية

  ٣ صفر صفر ٣ حتاد الروسياال

  ٥٧٨ ١١ ٥٥٩ ٨ األردن

  ٣ صفر صفر ٣ أسبانيا

  ٢ صفر صفر ٢ أملانيا

  ٤٢ ٤ ٣٣ ٥ أوروغواي

  ٣ صفر صفر ٣ أوكرانيا

  ٣ صفر صفر ٣ ) اإلسالمية-مجهورية  (إيران

  ٣ صفر صفر ٣ باراغواي

  ٥ صفر صفر ٥ كستانبا

  ٧ صفر صفر ٧ الربازيل

  ٤ صفر صفر ٤ بلغاريا

  ١٣ ٥ صفر ٨ بنغالديش

  ٥ صفر صفر ٥ البوسنة واهلرسك

  ٢ صفر صفر ٢ ندابول

  ٣ صفر صفر ٣ بوليفيا

  ٤ صفر صفر ٤ بريو

  ٨ ٣ صفر ٥ تونس

  ٨ صفر صفر ٨ اجلزائر

  ٢ صفر صفر ٢ اجلمهورية التشيكية

  ١٠ ٢ صفر ٨ مجهورية ترتانيا املتحدة

  ٥ صفر صفر ٥ جنوب أفريقيا

  ٣ صفر صفر ٣ الدامنرك

  ٥ صفر صفر ٥ رومانيا

  ١٣ ٣ صفر ١٠ زامبيا
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 البلد
ــون املراقبــــــــــ
 اجملمــوع املوظفون القوات العسكريون

عناصر الـدعم   
 الوطنية

  ٤ صفر صفر ٤ سري النكا

  ٣ صفر صفر ٣ السويد

  ٧ صفر صفر ٧ الصني

  ٢ صفر صفر ٢ ياغامب

  ١٤ ٤ صفر ١٠ غانا

  ٦ صفر صفر ٦ غواتيماال

  ١ صفر صفر ١ فرنسا

  ٥ صفر صفر ٥ فنلندا

  ٤ صفر صفر ٤ قريغيزستان

  ٤ صفر صفر ٤ كرواتيا

  ١٢٧ ٤ ١١٤ ٩ كينيا

  ١٠ ٣ صفر ٧ ماليزيا

  ٤ صفر صفر ٤ منغوليا

  ٧ ٣ صفر ٤ ناميبيا

  ٣ صفر صفر ٣ النرويج

  ٢ صفر صفر ٢ مساالن

  ٦ صفر صفر ٦ نيبال

  ٩ ٢ صفر ٧ نيجرييا

  ٧٢٣ ١٤ ٧٠١ ٨ اهلند

  ٥ صفر صفر ٥ الواليات املتحدة األمريكية

  ٣ صفر صفر ٣ اليونان

  ١ ٦٨٣ ٥٨ ١ ٤٠٧ ٢١٨ اجملموع 
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 املرفق الثاين
  Twenty-sixth report of the Eritrea-Ethiopia  

Boundary Commission 
 
 

1. This is the twenty-sixth, and probably final, report of the Eritrea-Ethiopia 
Boundary Commission, covering the period from 27 September to 31 December 2007. 
The previous report covered the period from 10 July to 26 September 2007. 

2. The Commission must begin this report by recording with profound regret the 
passing of Sir Arthur Watts KCMG QC on 16 November 2007. His service to the 
Commission and to international law was unsurpassed, and he will be greatly missed. 
On 20 November 2007, the Commission notified the Parties of his death and informed 
them that, as Sir Arthur was appointed by Ethiopia, in accordance with articles 4 (6) and 
4 (4) of the Algiers Agreement and article 11 of the Commission Rules of Procedure, 
Ethiopia had 45 days (until 4 January 2008) within which it might appoint a substitute 
Commissioner. Ethiopia has stated that it does not consider it necessary to appoint a 
replacement. 

3. The Commission believes it important to recall the terms of paragraph 22 of its 
Statement of 27 November 2006: 

 “As the Commission evidently cannot remain in existence indefinitely, it proposes 
that the Parties should, over the next 12 months, terminating at the end of 
November 2007, consider their positions and seek to reach agreement on the 
emplacement of pillars. If, by the end of that period, the Parties have not by 
themselves reached the necessary agreement and proceeded significantly to 
implement it, or have not requested and enabled the Commission to resume its 
activity, the Commission hereby determines that the boundary will automatically 
stand as demarcated by the boundary points listed in the Annex hereto and that the 
mandate of the Commission can then be regarded as fulfilled. Until that time, 
however, it must be emphasized that the Commission remains in existence and its 
mandate to demarcate has not been discharged. Until such time as the boundary is 
finally demarcated, the Delimitation Decision of 13 April 2002 continues as the 
only valid legal description of the boundary”. 

4. Notwithstanding the meeting on 6 and 7 September 2007, described in the 
Commission’s previous report, no progress has been made towards the construction of 
boundary pillars in the manner foreseen in the above-mentioned Statement. 

5. As the 30 November 2007 deadline approached, the Commission received letters 
from the Parties. 

6. In a letter dated 19 November 2007, Eritrea maintained that the responsibility for 
the Commission’s inability to proceed further with the physical demarcation lies 
squarely on the shoulders of the Ethiopian Government and its supporters. It affirmed 
Eritrea’s acceptance of the procedure set out in the Commission’s Statement of 27 
November 2006 as an important step forward towards the demarcation on the ground 
and urged the Commission to proceed with the erection of pillars so as to bring the 
process to its natural conclusion. It stated, further, that it recognized UNMEE’s 
important contribution to physical demarcation of the border and that it is prepared to 
extend unreserved cooperation to UNMEE. 
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7. In a letter dated 27 November 2007, Ethiopia recalled the Commission’s 
statements that it would end its work on 1 December 2007, and stated that it respects the 
Commission’s decision in this regard. It asserted that the demarcation coordinates set 
out in the Commission’s Statement of 27 November 2006 “are invalid because they are 
not the product of a demarcation process recognized by international law”. It suggested 
that “[t]o the extent [that] the parties are not in agreement as to how demarcation should 
proceed, the dispute resolution provisions of the Algiers Agreements apply”. Ethiopia 
added some responses to Eritrea’s letter of 19 November 2007, maintaining that Eritrea 
was responsible for creating a dangerous situation in the boundary region “by its blatant 
breaches of the Algiers Agreements” and stating that Eritrea “could end immediately the 
escalation of tensions noted in its letter by complying with its fundamental obligations 
under the Algiers Agreements”. It characterized Eritrea’s references to its willingness to 
“extend unreserved cooperation to UNMEE” as a “vague promise of cooperation with 
UNMEE [that] cannot be trusted”. Ethiopia said further that “[d]espite Eritrea’s 
intransigence, Ethiopia will continue to give peace a chance, and work for peaceful 
resolution of disputes and demarcation of the boundary in accordance with international 
law, including the Algiers Agreements, after the Commission ends its work”. It 
concluded by saying that as “[t]he Commission’s decision to end its substantive work 
automatically by November 30 has long been established and known by the parties ... it 
will not be necessary for Ethiopia to appoint a replacement for Sir Arthur Watts, and 
Ethiopia does not intend to do so”. 

8. Eritrea communicated a detailed response to Ethiopia’s contentions in a letter to 
the Commission dated 29 November 2007, of which the following are some of the 
principal points: 

 • “Ethiopia is simply wrong in stating that ‘neither Ethiopia nor Eritrea have 
accepted the Commission’s November [27], 2006 demarcation coordinates as 
constituting a final, valid demarcation’. To the contrary, Eritrea acknowledges as 
both final and valid the coordinates that the Commission has specified and 
believes that these coordinates are as binding as other Commission decisions.”  

 • “Eritrea believes ... that the Commission’s decisions about how best to approach 
demarcation are not challengeable by a dissatisfied party ... Ethiopia is not entitled 
under the Algiers Agreement to second guess the Commission”. 

 • Eritrea rejected Ethiopia’s statement that the “implementation of the 
Commission’s 2002 Delimitation Decision is now a matter for the parties”. Eritrea 
observed that adherence to the Commission’s decision “is not optional under the 
Algiers Agreement”. 

 • Eritrea further observed that “it is Ethiopia and not Eritrea that is responsible for 
the fact that boundary pillars have not been erected”. 

 • Recalling the statements made by Ethiopia at the meeting held on 6-7 September 
2007, it added that Ethiopia has been in grave breach of the Algiers Agreement 
since the day that the Delimitation Award was announced and gave details of what 
it views as these breaches. 

9. The texts of the above three letters, which are important to a balanced assessment 
of the positions of the Parties, are attached hereto. 

10. For its part, the Commission feels obliged to reaffirm the considerations of fact 
and the statements of law set out in its Statement of 27 November 2006. The 
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Delimitation Decision of 13 April 2002 and the Statement of 27 November 2006 remain 
binding on the Parties. 

11. In stipulating that the boundary now automatically stands as demarcated by the 
boundary points listed in the annex to the 27 November 2006 Statement, the 
Commission considers that it has fulfilled the mandate given to it. It remains in 
existence in order to deal with any remaining administrative matters. For this purpose, 
as within 45 days following notification to it of the death of Sir Arthur Watts Ethiopia 
has not nominated a substitute Commissioner, the Secretary-General may wish to 
consider exercising his power of appointment pursuant to article 4, paragraph 4, of the 
Algiers Agreement of 12 December 2000. The filling of the vacancy would facilitate the 
discharge by the Commission of any request that might be made to it. 

12. Signed copies of the maps illustrating the points identified in the annex to the 27 
November 2006 Statement were officially sent to the Parties on 30 November 2007. A 
copy will presently be deposited with the United Nations and another copy for public 
reference will be retained in the office of the United Nations Cartographer. 

13. As noted in the Commission’s last report, Ethiopia continues to be in arrears in 
payment of its share of the Commission’s expenses, in breach of article 4 (17) of the 
Algiers Agreement. The Registrar will presently send to the Parties an accounting 
recording the present financial position. 

14. The Commission cannot conclude this report without expressing its appreciation 
of the outstanding support given to it by its Secretary, the United Nations Cartographer, 
Hiroshi Murakami, his successor, Kyoung-Soo Eom, and their Deputy, Alice Chow, and 
by the Registrar of the Commission, initially Bette Shifman, and her successor Dane 
Ratliff, of the Permanent Court of Arbitration, and their staff. In the work that the 
Commission was able to do in the field, it was greatly aided by the support of UNMEE, 
for which it is most grateful, as it is also to its Special Consultant, Bill Robertson, and 
its Chief Surveyor, Vincent Belgrave, for their highly skilled and experienced technical 
contribution. The Commission also recalls with gratitude the contributions of the donors 
to the United Nations Trust Fund for Eritrea and Ethiopia, which enabled it to continue 
its work. 
 
 

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