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 وإريتريا إثيوبيا يف املتحدة األمم بعثة عن العام األمني من خاص تقرير  
  

 مقدمة - أوال 
 اسـترعيت  األمـن  جملـس  رئـيس  إىل رسـالة  وجهـت  ٢٠٠٨ ينـاير /الثاين كانون ٢١ يف - ١

 نتيجـة  وإريتريـا  إثيوبيـا  يف املتحـدة  األمـم  بعثـة  تواجـه  الـيت  األزمـة  إىل اجمللـس  أعضاء انتباه فيها
ــا ــا فإيق ــع إريتري ــدادات جلمي ــود إم ــة الوق ــذ للبعث ــانون ١ من ــسمرب/األول ك  ويف .٢٠٠٧ دي

 بــأن اجمللــس أبلغــت ،)Corr.1 و S/2008/40( ٢٠٠٨ ينــاير/الثــاين كــانون ٢٣ املــؤرخ تقريــري
 ويف العـسكريني  ومراقبيهـا  هتـا قوا باحتياجـات  الوفـاء  يف خطـرية  صـعوبات  تالقـي  بـدأت  البعثة

 .املؤقتة األمنية املنطقة يف االنتشار مواقع مع ثوقةمو اتصاالت على احلفاظ

 مؤرخـة  رسـالة  يف الوقـود  تـسليم  عـدم  عـن  اخلطـرية  شـواغلها  رمسيـا  البعثـة  نقلت وقد - ٢
 االتـصال  علـى  يـشرف  الذي اإلريتري املفوض إىل وجهت ٢٠٠٧ ديسمرب/األول كانون ١٢
 ديـسمرب /األول كـانون  ٢٦ و ٢٤ يف املفـوض  إىل متابعة يترسال البعثة وجهت كما .البعثة مع

 كـانون  ٢٢ و ١٨ يف املفـوض  مـع  اخلـاص  ممثلـي  نائـب  اجتمـع  ذلـك،  إىل وباإلضافة .٢٠٠٧
 األزمـة  خطـورة  لـه  ليؤكد ٢٠٠٨ يناير/الثاين كانون ٢٩ و ٢٨ يف مث ،٢٠٠٧ ديسمرب/األول

 ذلــك، إىل وإضــافة .هــافي العــاملني وأمــن ســالمة علــى وكــذلك البعثــة عمليــات علــى وتأثريهــا
 مباشـرة  الوقـود  باسـترياد  إريتريـا  مـن  إذن علـى  احلـصول  إىل ،مناسـبات  عـدة  يف ،البعثـة  سعت

  .السودان يف املتحدة األمم بعثة من استرياده أو

 “تقنيـة  مـسألة ” هـو  للبعثـة  الوقـود  تـسليم  عـدم  بأن البعثة اإلريترية السلطات وأبلغت - ٣
 تلــك فــإن املتحــدة، األمــم ومقــر البعثــة نمــ عديــدة بيانــات مــن بــالرغم ولكــن .قريبــا ســُتحل

 وجهـت  ولـذلك  .الوقود باسترياد للبعثة السماح أو احلالة ملعاجلة إجراء أي تتخذ مل السلطات
 أطلـب  ٢٠٠٨ ينـاير /الثـاين  كـانون  ٢١ يف إريتريـا،  رئـيس  أفـورقي،  أسـياس  الرئيس إىل رسالة
 أزمــة أن إىل الرســالة تلــك يف وأشــرت .األزمــة حلــل شخــصيا يتــدخل أن ،أخــري كمــالذ ،إليــه
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 اتــصاالت علــى اإلبقــاء عليهــا العــسري مــن جتعــل بــأن عملياهتــا إيقــاف علــى البعثــة جتــرب الوقــود
ــاء عليهــا يعتمــد ــة املنطقــة يف العــسكريني راقبنياملــو القــوات باحتياجــات والوف ــة األمني  .املؤقت
ــك، عــن وفــضال ــهزت ذل ــد الفرصــة انت ــساعدة عرضــي لتجدي ــا مل ــ إريتري ــذ علــى اوإثيوبي  تنفي

 .اجلزائر اتفاقات مبوجب التزاماهتما

ــة ويف - ٤ ــاين كــانون هناي ــاير،/الث ــا حــل، دون الوضــع ظــل ين ــع مم ــة دف ــيض إىل البعث  ختف
 وقـف  قبـل  املتوسـط  يف دوريـة  ٦٠ من جذريا ختفيضا املؤقتة األمنية املنطقة يف اليومية دورياهتا
 علـى  حافظـت  إذا أهنـا  البعثـة  قـدرت  وقـت، ال ذلك ويف .فقط دورية ٢٠ إىل ،بالوقود اإلمداد
 املتــاح الوقــود فــإن املتناقــصة، خمزوناهتــا تعــويض بــدون عملياهتــا مــستوى مــن ذاك األدىن احلــد
 .٢٠٠٨ مارس/آذار هناية حبلول متاما سينفد

 يف زينـاوي  ميلـيس  اإلثيويب الوزراء رئيسب اجتمعت عندما حل دون األزمة ظلت املو - ٥
 بـاإلعراب  قمـت  األفريقـي،  االحتـاد  قمـة  هـامش  علـى  ينـاير، /الثـاين  كانون ٣١ يوم أبابا أديس
 الوقـود  إمـدادات  تـستأنف  مل إذا بأنـه  وأبلغته البعثة يواجه الذي الوضع بشأن العميق قلقي عن

 رئــيس موافقــة وطلبـت  .إريتريــا مـن  واالنتقــال عملياهتــا إيقـاف  إىل ستــضطر البعثـة  فــإن فـورا، 
 حــني إىل مؤقتــا، إثيوبيــا إىل إريتريــا يف املوجــودين ومعــداهتا لبعثــةا مــوظفي نقــل علــى الــوزراء
 األمـن  جملـس  مـن  قـرار  وصـدور  الوقـود،  أزمـة  فيهـا  تـسببت  الـيت  للمـصاعب  حـل  إىل التوصل
 يل وأوضـح  طلـيب  علـى  ،املبـدأ  حيـث  من ،الوزراء رئيس ووافق .للبعثة املستقبلي التوجه بشأن
  .املناقشة من مزيد إىل سيحتاج املنقولني البعثة ملوظفي األطول األمد على وجودال أن

 يف املنـشورين  السالم حافظي إىل بالنسبة سيما ال لبعثة،ل حمتمل غري الوضع أصبح ملاو - ٦
 يف األمـن  جملـس  رئـيس  إىل أخـرى  رسـالة  وجهـت  فقـد  املؤقتة، األمنية املنطقة من نائية أماكن

ــي وأبلغــــت .)S/2008/66( ٢٠٠٨ فربايــــر/شــــباط ١ ــالة تلــــك يف اجمللــــس سرئــ ــه الرســ  بأنــ
 فـسأكون  ،٢٠٠٨ فربايـر /شـباط  ٦ حبلـول  الوقـود  إمدادات اإلريترية السلطات تستأنف مل إذا

 لـشل  تفاديـا  إريتريـا  مـن  ومعداهتا هاموظفي نقل يف بالشروع للبعثة تعليمات إعطاء إىل مضطرا
 اجمللـس  أبلغـت  كمـا  .رللخطـ  وأمنـهم  املتحدة األمم أفراد سالمة سيعرض مما بالكامل حركتها

 ملناقـشة  وإثيوبيـا  إريتريـا  إىل فـورا  الـتقين  للتقيـيم  بعثـة  سترسـل  السالم حفظ عمليات إدارة بأن
 ،آرائهـا  علـى  واحلـصول  للنقـل  طارئـة  خطـة  إجنـاز  علـى  البعثـة  ومـساعدة  ،األزمـة  معاجلة سبل

  .بعثةلل ياملستقبل التوجه بشأن واإلثيوبية اإلريترية السلطات آراء على وكذلك
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 لبعثةل ئالطار النقل - ثانيا 
 عمليـات  بـإدارات  املعنية املكاتب من مشاركني من املؤلفة التقين، التقييم بعثة سافرت - ٧

ــدعم الـــسالم حفـــظ ــداين والـ ــن، والـــسالمة امليـ ــا أديـــس إىل واألمـ ــرة يف أبابـ ــن الفتـ  إىل ٦ مـ
 الـسلطات  قيـام  بـسبب  إريتريـا  إىل الـسفر  مـن  التقين التقييم بعثة تتمكن ومل .فرباير/شباط ١١

 ذلـك  قبـل  للمشاركني ُمنحت قد كانت اليت التأشريات بإلغاء ،سبب أي إبداء دون اإلريترية،
 األمـم  لـدى  إلريتريـا  الدائمة البعثة إىل شفوية مذكرة وجهت العامة األمانة ولكن .واحد بيوم

 يف املتحـدة  األمـم  بعثـة  موظفي نقل بقرار اإريتري حكومة فيها تبلغ فرباير،/شباط ٨ يف املتحدة
  .البعثة مع الالزم التعاون إبداء احلكومة من وتطلب وإريتريا، إثيوبيا

 خطتـها  إجنـاز  علـى  وإريتريـا  إثيوبيـا  يف املتحدة األمم بعثة التقين التقييم بعثة وساعدت - ٨
 مـع  بل،املـستق  يف البعثة توجه عن وكذلك اخلطة عن مثمرة مناقشات وأجرت الطارىء للنقل
 املـــسلحة لقـــواتل العامـــة األركـــان ورئـــيس ،اإلثيوبيـــة اخلارجيـــة وزارة يف املـــسؤولني كبـــار

 ويف .اخلارجيـة  للشؤون الدولة ووزير احلدود ملنطقة اجملاورة العسكرية املناطق وقادة ،اإلثيوبية
 ســتقبالال مالءمتــها لتقيــيم البعثــة، لنقــل املقترحــة املواقــع بعــض الفريــق زار فربايــر،/شــباط ٩

 جملـس يف   األعـضاء  الـدول  لـسفراء  البعثة نظمتها إحاطة الفريق حضر كما .واملعداتاملوظفني  
 مــع بالفيــديو مــؤمتر يف وشــارك ،إثيوبيــا لــدى املعتمــدين بقــوات تــساهم الــيت والبلــدان األمــن
 واملنـسق  ياإلمنـائ  املتحـدة  األمـم  لربنـامج  املقـيم  واملمثـل  أمسـرة  يف املوجـودة  للبعثة العليا اإلدارة
  .النقل ترتيبات ملناقشة إلريتريا، املقيم
 الـتقين  التقيـيم  وبعثـة  البعثـة  بـني  عليها االتفاق ومت لبعثةل الطارئالنقل   خطة ونوقشت - ٩

 احلـدود  عـرب  التحـرك  علـى  اخلطـة  ونـصت  .فربايـر /شـباط  ١٠ يـوم  يف اإلثيوبيـة  الدفاع ووزارة
 جتمعهـم  ليعـاد  ،ةاملؤقتـ  األمنيـة  املنطقة من عداهتموم العسكريني األفراد من ١ ٣٧٥ جمموعه ملا
 ).ومانــدا وميكيــل أدوا/أكــسيوم ومنطقــة وأكــسيوم أديغــرات( إثيوبيــا يف مواقــع مخــسة يف

ــة( األوســط القطــاع مــن وحــدات مــن نظفــواملو ويتــألف ــة، الكتيب  اإلنــشاءات ةيرســو اهلندي
ــة، ــة احلراســة ةيرســو اهلندي ــة مــن وســرية ؛)الكيني ــةاهلند الكتيب ــشورة ي ــي القطــاع يف من  اجلزئ
 وبعـض  الكينيـة،  األلغـام  إزالة ووحدة األردنية، الكتيبة( الغريب القطاع من ووحدات الشرقي؛

 مـن  األردين املستـشفى ( أمسـرة  مـن  وحـدات  وكذلك ؛)اهلندية اهلندسية اإلنشاءات ةيرس فرادأ
ــاين، املــستوى ــة، لقــوة املتقــدم واملقــر الث ــة والفــصيلة البعث  ةيرســو العــسكرية، للــشرطة األردني
 مــن والقــرب ،وامليــاه املرافــق تــوفر أســاس علــى النقــل مواقــع اخــتريت وقــد ).الكينيــة احلراســة
  .الوحدات تلك ختليها اليت املناطق
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ــابعون العــسكريون املراقبــون وســيوزع - ١٠ ــة الت ــة املنطقــة مــن ١١٥ وعــددهم للبعث  األمني
 التوصـل  حلـني  إجـازات،  بعد فيما مينحون مث أعاله رةاملذكو النقل مواقع من ةثالث لىع املؤقتة
والبــالغ عــددهم  للبعثــة التــابعني الــدوليني املــدنيني املــوظفني بعــض وســيكلف .لألزمــة حــل إىل

ــا يف خيــدمون موظفــا ممــن ١٥٠ ــا أديــس يف البعثــة مقــر يف بالعمــل إريتري  احملــددة واملواقــع أباب
 املمثـل  نائـب  بينـهم  من ،موظفا ٦٠ حوايل يبقىس بينما احلاجة، تقتضيه ما أساس على أعاله،
 وإلجنـاز  الـضروري االتـصال    ألغراض ممكنة، مدة ألطول أمسرة، يف البعثة دعم ورئيس اخلاص
 يف األساسـيني  غـري  بـاملوظفني  االسـتعانة  يف النظر وميكن .مواقعها يف ستترك اليت املعدات جرد

 يف املتحــدة األمــمو األفريقــي الحتـاد لطــة لالعمليــة املخت مثــل أخـرى،  بعثــات يف مؤقتــة تعيينـات 
 مـن  ١٥ جمموعـه  مـا  وسـينقل  .وتشاد الوسطى أفريقيا مجهورية يف املتحدة األمم وبعثة دارفور

ــدوليني املــوظفني ــة ال ــسيق مركــز مــن بالبعث ــام، املتعلقــة اإلجــراءات تن  حــوايل وكــذلك باأللغ
  .ديغراتوأ أبابا أديس إىل الدوليني، املتعاقدين نيوظفامل من ٥٠
 أسـاس  علـى  املنقـولني  واملعـدات  نيوظفاملـ  استـضافة  علـى  اإلثيوبيـة  السلطات ووافقت - ١١
 بـشأن  األمـن  جملـس  مـن  قـرار  صـدور  حلـني  حمـدود،  لوقت إثيوبيا يف سيبقون نيوظفامل أن فهم

 يف وليــسوا إداري وضــع يف املنقولــون العــسكريون األفــراد وســيبقى للبعثــة؛ املــستقبلي التوجــه
 بالفعــل املنـشورين  العــسكريني واملـراقبني  القــوات عـن  منفــصلني وسـيكونون  سكري،عــ وضـع 
 ســيغطي وإثيوبيــا املتحــدة األمــم بــني القــائم القــوات مركــز اتفــاق وأن اإلثيــويب؛ اجلانــب علــى
  .للبعثة التابعني املنقولني وظفنيوامل املعدات مجيع
 ةاملؤقتـ  األمنيـة  املنطقـة  أن رمسيـا  األمـن  جملس يؤكد أن اإلثيوبية السلطات طلبت كما - ١٢

 املتحـدث  عـن  الـصادر  بالبيـان  ورحبـت  .البعثـة  عمليات منطقة هي ستظل هلا اجملاورة واملناطق
 خيـل  ال للبعثـة  املؤقـت  االضـطراري  النقل أن موضحا ٢٠٠٨ فرباير/شباط ٥ يف بامسيالرمسي  

مبــا يف ذلــك حرمــة  ،٢٠٠٠ يونيــه/حزيــران ١٨ املــؤرخ القتــال أعمــال وقــف اتفــاقأحكــام ب
  .املؤقتة األمنية املنطقة
 جانـب  مـن  التعاون عدم بسبب إثيوبيا إىل املقرر الربي النقل عن التخلي جرى ولكن - ١٣

 وُســمح .فربايــر/شــباط ١١ يــوم مبكــرة قليلــة أعــداد حركــة بــدأت وقــد .اإلريتريــة الــسلطات
ــة لوحــدة ــن متقدم ــة م ــة الكتيب ــدات حتمــل اهلندي ــات مخــس يف مع ــور مركب ــوم احلــدود بعب  ي

ــر/شــباط ١١ ــودا ولكــن .فرباي ــوات مــن جن ــدفاع ق ــة ال ــوا األوســط القطــاع يف اإلريتري  أوقف
 مركبتـان  ُمنعـت  كما فرباير،/شباط ١٢ يوم باأللغام املتعلقة اإلجراءات تنسيق مركز مركبات
 ركـز م ملركبـات  وُسـمح  .الـشرقي  اجلزئـي  القطـاع  يف احلـدود  عبـور  من اهلندية للكتيبة تابعتان
 احلـاالت،  إحـدى  ويف .فربايـر /شـباط  ١٣ يوم احلدود بعبور باأللغام املتعلقة اإلجراءات تنسيق
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 معـداهتم  علـى  االسـتيالء  وجـرى  الكينيـة  األلغـام  إزالـة  ةيرسل التابعني البعثة يوظفمل هتديد وجه
 ركحتـ  بدايـة  فمنذ عام، وبوجه .فرباير/شباط ١٥ يوم املعدات وأُعيدت .فرباير/شباط ١٤ يوم

 سـوى  اإلريتريـة  الـسلطات  تـسمح  مل فربايـر، /شـباط  ١١ يـوم  للبعثـة  التابعـة  املتقدمة الوحدات
  .إثيوبيا إىل بالعبور مركبات لست
 لبعثــة ااإلعاشــة حــصص تــوزع الــيت التجاريــة الــشركة أبلغــت فربايــر،/شــباط ١٥ ويف - ١٤
 مـن  معهـا  املتعاقـدة  يـة اإلريتر الـشركة  ألن التـايل  األسـبوع  حـصص  توزيـع  من تتمكن لن بأهنا

 إدارة وأثـارت  .“للبعثـة  التجارية باألعمال للقيام” مركبات لديها توجد ال أنه تذكر الباطن
 بعـض  بأن وأبلغته املتحدة األمم لدى إلريتريا الدائم املمثل مع فورا املسألة تلك امليداين الدعم

 يـومني  ملـدة  تكفـي  ئطـوار إعاشـة لل    حـصص  سـوى  لـديها  يبـق  مل نقلـها  جيـري  اليت الوحدات
 البعثـة  إىل واحـد  شهرإعاشة ملدة    حصص املقاول مسلّ اليوم، ذلك منالحق   وقت ويف .فقط
 .الوحدات إىل احلصص البعثة متسلّ التايل، اليوم ويف أمسرة، يف
ــنجح ومل - ١٥ ــود ت ــيت اجله ــها ال ــة بذلت ــصال البعث ــسلطات لالت ــة بال ــب اإلريتري ــها لتطل  من

 االتــصال  علــى  املــشرف  املفــوض  التقــى  فربايــر، /شــباط  ١٢ ويف .يــا إثيوب إىل النقــل  تــسهيل 
 أيــة لديــه لــيس أنــه أفــاد املفــوض ولكــن .النقــل خطــة ملناقــشة اخلــاص ممثلــي نائــب مــع بالبعثــة

ــات ــشة تعليم ــات ملناق ــل ترتيب ــك ألن النق ــة تل ــستند العملي ــرار” إىل ت ــن ق ــب م  “واحــد جان
 املتحـدة  األمـم  لـدى  إلريتريـا  الـدائم  املمثـل  مـع  ةالعامـ  األمانة واجتمعت .املتحدة األمم اختذته
 خــالل البعثــة مـع  الكامــل تعاوهنـا  لتقــدمي طلبـا  حكومتــه إىل لينقـل  فربايــر/شـباط  ١٥ و ١٣ يف

 صـحفيا  بيانـا  فربايـر /شـباط  ١٥ يف أصـدرت  اإلريتريـة  اخلارجيـة  وزارة ولكـن  .النقـل عمليات  
 املؤقــت النقــل تقبــل أو تنــاقش أن هاميكنــ ال إريتريــا حكومــة” أن ،أمــور مجلــة بــني مــن ،أكــد
  .“للسالم اجلزائر اتفاق نصوص ختالف اليت اجلديدة الترتيبات من ذلك غري أو
 البعثـة  يف بقـوات املـسامهة    البلدان العامة األمانة أحاطت فرباير،/شباط ١٥ و ١٤ ويف - ١٦

 والتـدابري  البعثـة  واجهي الذي الوضع بقواتاملسامهة   البلدان مجيع واعتربت .اجلارية بالتطورات
 .مقبولـة  وغـري  سـليم  أسـاس  علـى  تقوم وال مربر هلا ليس اإلريترية السلطات قبل من املفروضة

 حفــظ ألفــراد تــسمح وأن البعثــة لنقــل الــالزم الوقــود إريتريــا حكومــة تقــدم بــأن طالبــت كمــا
 .والنظام بالكرامة يتسم حنو وعلى معداهتم مع إريتريا مبغادرة بالبعثة السالم

 
  وعصبأمسرةبعثة يف الجتميع إعادة  - ثالثا 

 إىلاضـطرت   فقـد   ؤقـت عـرب احلـدود،       امل انتقاهلايف  بعثة  واجهتها ال  اليت   بسبب العراقيل  - ١٧
 األمنيـة  واملعـدات مـن املنطقـة        وظفنيإعـادة جتميـع املـ      يـتم مبوجبـها   تفعيل خطة طوارئ بديلـة،      
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 هـذه اخلطـة     إطـار  يف   ةأمسـر  إىل واملعدات   نيوظفحركة امل وقد بدأت   .  وعصب أمسرةاملؤقتة يف   
خالهلـا جنـود    منـع    اخلطـرية  األحـداث عـدد مـن     ومنذ ذلـك احلـني، وقـع        . فرباير/ شباط ١٧يف  

فربايـر، يف القطـاع الغـريب،       / شباط ١٧ويف  . ابعثة ومعداهت ال أفراد اإلريترية انتقال قوات الدفاع   
مـدرعات لنقـل     أربـع  تـنقالن لبعثـة   ل تنيشاحنتني تـابع  قوات الدفاع اإلريترية حركة     منع جنود   

ويف اليــوم نفــسه، يف القطــاع الفرعــي الــشرقي،  .  هــاجرأم يف األردنيــة تابعــة للوحــدة األفــراد
  وذخــائر مــنأســلحة فــضال عــن مخــسة جنــود، حتمــالن اهلنديــة الكتيبــة مــن إيقــاف عــربتني مت

 .اإلريترية ومت إرجاعهما نقطة تفتيش لقوات الدفاع عند عصب إىل ٧٤ النقطة
 إزالــة براميــل وقــود مــن فريــق علــىقــوات الــدفاع اإلريتريــة مــن  كمــا اســتوىل جنــود - ١٨

 الطـرق   لفـتح  تقييمـا  كان جيري تابع للبعثة   ال األلغام إجراءات مكافحة  من مركز تنسيق     األلغام
ويف . لـك اليـوم   الوقود يف وقت الحق من ذ     وأعيد  .  من القطاع الغريب   لالنتقالتستخدم  اليت سُ 
ثـالث  مـرور   يف القطـاع الـشرقي الفرعـي        اإلريترية  قوات الدفاع   منع جنود   فرباير،  / شباط ١٩

ويف اليـوم   . إداريـة خمـازن   و جنـود وأسـلحة وذخـائر        مثانيـة لكتيبة اهلنديـة حتمـل      تابعة ل مركبات  
كلبـا   ١٨مـل   حتبعثة  اليف   األلغام إجراءات مكافحة ركز تنسيق   ملقافلة تابعة   أوقفت  ،  ذاته أيضا 
بعـد   إال أنـه ُسـمح هلـا      ،  األوسـط ، يف القطـاع      فورتـو   عند نقطة تفتـيش يف     األلغام عن   للكشف

هـذه  مـرور    اإلريتريـة الـذين منعـوا     قـوات الـدفاع     وقـام جنـود     . إثيوبيـا  إىلعبـور احلـدود     ب ذلك
لمركبــات لعــدم الــسماح ب قيــادهتمتعليمــات مــن بــأهنم تلقــوا بعثــة ال مــوظفيبــإبالغ  العربــات

 . املؤقتةاألمنيةغادرة املنطقة لبعثة مبلالتابعة  حملّملةا
 األمــن رئــيس جملــس  إىل موجهــة ٢٠٠٨فربايــر / شــباط٢٠ويف رســالة مؤرخــة يف   - ١٩

)S/2008/114(بعثـــةالتبلـــغ فربايـــر، مل / شـــباط١٩ حـــىت  أنـــه املمثـــل الـــدائم إلريتريـــا،، ذكـــر 
كـان قـد      اخلاص ممثلي نائب   إال أن . أمسرة  يف أفرادها جتميع   اإلريترية بقرارها بإعادة  السلطات  

بعثـة  الاملـسؤول عـن االتـصال مـع         بالوكالـة   ريتـري   فرباير مـع املفـوض اإل     / شباط ١٢ يف   اجتمع
 لديـه تعليمـات     أفاد بأنه ال توجـد    سابقا،  ورد  كما  وفوض،  إال أن امل  ،  االنتقالملناقشة ترتيبات   

ــة  ــة الوأرســلت . ملناقــشة انتقــال البعث ــة  الــسلطات إىل تنيشــفوي ني مــذكرتأيــضابعث يف اإلريتري
 .واملعداتموظفني ل ل املؤقتاالنتقال ا عن حالةمأبلغتهم فيهفرباير / شباط١٨و  ١٥
 بـأن بلغـه   أنائب املمثـل اخلـاص و     ب جتماعالااملفوض على   وافق  فرباير،  / شباط ١٩ويف   - ٢٠

ــسمح   ــة ستـ ــة املـــ حباحلكومـ ــداتوظفني ركـ ــد منعـــ      إىلواملعـ ــت قـ ــيت كانـ ــرة الـ ويف . تأمسـ
رسـالة  ال رغـم  منع عمليـة االنتقـال   قوات الدفاع اإلريترية بينما واصل جنود  فرباير،  /شباط ٢٠
فيهـا  بلغـه   ت املفـوض    إىل أخـرى  شـفوية بعثة مذكرة   الوجهت  فوض،  املمن  اليت وردت   جيابية  اإل
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ن اليت كانـت قـد ُمنعـت مـ    قوافل لل ُسمحويف اليوم نفسه، .  البعثة تواجهها الصعوبات اليت    عن
 .أمسرة إىل  بالتحركاالنتقال

فربايـر  / شباط ٢٣ يف   وقعتا منها حادثتان شاكل،  ما زالت تتعرض لبعض امل    بعثة  ال لكن - ٢١
 اهلنديـة مـن     الكتيبـة يف القطاع األوسط، حيث منع جنـود قـوات الـدفاع اإلريتريـة وحـدة مـن                  

منــع ، عنــدما األوســط أيــضا القطــاع يف اليــوم نفــسه، يف ة أخــرى وقعــتنقــل الوقــود، وحادثــ
. اإليطاليــة اهلنديــة يف فــورت موقــع الكتيبــةنقــل معــدات مــن  اإلريتريــة جنــود قــوات الــدفاع  

 مـن   أيضا ست شاحنات تابعـة للبعثـة      قوات الدفاع اإلريترية    منع جنود   فرباير،  / شباط ٢٥ ويف
يف نفــس املنطقــة ة أخــرى حادثــوقعــت  خمــيم دن لنقــل معــدات للكتيبــة اهلنديــة، وإىلنتقــال الا
 . خميم دنإىل اهلندية من السفر للكتيبة تابعتني مت منع مركبتنييث ح
وفـق   ا أكـرب قـدر مـن معـداهت        حبمـل  أوامـر مجيع الوحدات العـسكرية     وقد صدرت إىل     - ٢٢
العامــة تعليماهتــا إىل األمانــة أصــدرت  الــصدد، لــكويف ذ. املتــاح بــذلكالوقــود  اهلــ يــسمح مــا
منظومــات األســـلحة  و؛ الشخــصية  واألســلحة ؛ وظفني حلركـــة املــ األولويــة   بــأن متــنح  ةـبعثــ ال

 اململوكــةاملعــدات و؛ واحلواســيب االتــصاالت أجهــزةاملعــدات احلــساسة مثــل   ووالــذخائر؛ 
 الـيت متلكهـا    املرتفعـة قيمـة ال ذاتاملعدات وبقاء هذه الوحدات؛  الستمرار   األساسيةللوحدات  

 . املتحدة، وفقا هلذا الترتيباألمم
الـذي  مجيـع املعـدات والعتـاد       علـى    كامـل     بـإجراء جـرد    لبعثـة لات   تعليمـ  كما صدرت  - ٢٣
 رسـالة تـذكر فيهـا أن      مـع   اإلريتريـة    الـسلطات    إىل هـذه املوجـودات      وأن تقدم  تستطيع نقله  ال

ــ حكومــة نوصتتوقــع بــأن تــ املتحــدة األمــم  إىل أن يــصبح باإلمكــان نقلــه العتــاد ذلــك  اإريتري
فيهـا   ابلغهاإلريترية ت  السلطات   إىل شفويةة مذكرة   بعثال أرسلتفرباير،  / شباط ٢٢ويف  . بأمان

 املعـدات حفظ  يف   ا تعاوهن وتطلب أخلتها، يف املواقع اليت     اليت ُستترك  املتحدة   األمم عن معدات 
فربايـر  / شـباط  ٢٢ريتـري يف    عقد اجتمـاع مـع املفـوض اإل       كما  .  املؤقت االنتقال بسبب طبيعة 

مـن جانـب    ”األمـم املتحـدة كانـت قـد قـررت            بعثة   نمبا أ  املفوض قال    بيد أن . املسألةملناقشة  
مـواد يـتم     أيتريا مـسؤولة عـن      يإرفال ينبغي اعتبار     املؤقتة،   األمنية االنتقال من املنطقة     “واحد
 . االنتقالأثناء تركها
 إىل املؤقتـة  األمنيـة  انتقلوا مـن املنطقـة    الذيناملوظفني   عدد   ، كان فرباير/ شباط ٢٦ ويف - ٢٤
 أصـل  من   ٣٥٣:  األردنية الكتيبة:  على النحو التايل   األوسطع الغريب والقطاع     من القطا  أمسرة
 اجلانــب منــهم علــى ٧ مت نــشر، فــردا ٤٩٨ األردنيــة الوحــدةجممــوع قــوام يبلــغ (فــردا  ٤٩١

ــويب ــة؛ )اإلثي ــةالكتيب ــردا  ٣٥٣ أصــل مــن ١٩٦ : اهلندي ــغ (ف ــوام  يبل ــةجممــوع ق ــة الكتيب  اهلندي
 مـن   ٣٦ :ة الكيني األلغام سرية إزالة ؛  )اإلثيويب على اجلانب    تأديغرا يف    فردا ١٥٠ ،فرد ٦٠٠
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ــل ــردا ٤٠ أصـ ــرية؛ فـ ــاء ال سـ ــةاهلبنـ ــن ٤ :نديـ ــل مـ ــردا ١٥ أصـ ــا  ٩٢ ؛ وفـ ــن مراقبـ ــلمـ  أصـ
إعــادة  األفــراد الــذين مت عــدد كــان يف القطــاع الــشرقي الفرعــي، و. مــراقبني عــسكريني ١٠٩

 مـن   جنـدي  ١٠١ما جمموعـه    : حو التايل  على الن  املعزولةجتميعهم يف عصب من خمتلف املواقع       
ولـن  .  مراقبـا عـسكريا مـن خمتلـف البلـدان          ١١نديـة، فـضال عـن       اهلبناء  ال وسرية اهلندية   الكتيبة

 يف ومطـار  نظرا لوجود ميناء حبـري     أمسرة إىليف عصب   الذين أعيد جتميعهم     وظفنييتم نقل امل  
 . إىل الوطن واملعداتوظفنيامل إلعادة سيستخدمانعصب 

 األمـم املتحـدة   لـدى   تريـا ي إلر الدائمـة بعثـة   ال إىل شفوية العامة مذكرة    األمانة ووجهت - ٢٥
 وأن تـستأنف   تعيـد النظـر يف موقفهـا،         أنتريا  ي حكومة إر  ت فيها من  فرباير، طلب / شباط ٢٢يف  

وأن  مجيــع القيــود املفروضــة علــى البعثــة، وأن ترفــع، األمــم املتحــدة بعثــة إىل الوقــود إمــدادات
 هـذا  علـى  اآلنحـىت  اإلريتريـة  الـسلطات  مل جتـب  و. اواليتـه االضطالع ب مبواصلةثة   للبع تسمح
 .الطلب
أزمـة  ب اإلثيـويب ن علـى اجلانـب      ون املنتشر و العسكري األفراد مل يتأثر ويف غضون ذلك،     - ٢٦

 األردنيـة  الكتيبـة وحدة من   من  فراد  ويتألف هؤالء األ  .  هبم ةاملنوط املهام   أداء ويواصلونالوقود  
، أوروغـواي  طـريان مـن      ووحـدة ديغـرات،   أ اهلنديـة يف     الكتيبةقطاع  ة، ومقر   ري يف احلم  تشرةاملن

، وكـذلك املـراقبني     أبابـا  يف مقـر بعثـة األمـم املتحـدة يف أديـس              وسرية احلـرس الكينيـة املنتـشرة      
 . من مواقع األفرقةالعسكريني املنتشرين يف سبعة مواقع

 
 مالحظات - رابعا 

تريـا  يإر  يف ين األمم املتحدة املوجـود     ومعدات بعثة  موظفني لنقل   ليةاألصاخلطة  كانت   - ٢٧
 حـل   إىل ملدة حمدودة ريثمـا يـتم التوصـل          إثيوبيا يف   نويبقى األفراد املنقول   أن تتوخى إثيوبيا إىل
 مــستقبل بــشأن قــرارا األمــنجملــس ذلــك، ســيتخذ  ويف حــال عــدم الــتمكن مــنزمــة الوقــود، أ

ــة ــادة . البعث ــإال أن إع ــق وعــصب أمســرةع يف التجمي ــة، يطــرح بعــض    وف ــة طــوارئ بديل  خط
ويف .  وعصب لتمديد بقاء القـوات     أمسرةال توجد مرافق مالئمة يف      إذ  . التحديات غري املتوقعة  

ــع،  ــراد الواق ــيم األف ــسكرييق ــم   ن و الع ــهم ه ــذين مت نقل ــداهتم ال ــقومع ــة يف مراف  مكتظــة مؤقت
 الـسابق،  األركـان خمـيم ضـباط     (أمسـرة اورة يف   جـ تيف ثالثـة مواقـع م     تستويف املعايري املطلوبـة      ال
 ).احلايلاملخيم الكيين  و، السابقاملرور العابرخميم و

 إثيوبيـا  يف   أصـال  املواقـع احملـددة      إىل وعـصب    أمسـرة مـن   أخرى   انتقال   عمليةستكون  و - ٢٨
إىل وعـصب  أمسـرة   مـن   االنتقـال جـوا   بعثـة   موظفـو ال   يـستطيع في حني   ف.  ومعقدة طويلةعملية  
ثالثـة أشـهر   ستغرق تـ س أمسرة نقل املعدات من    عمليةإال أن    فترة زمنيه قصرية نسبيا،      يف بياإثيو
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 إىل أخــرى مــرة نقلــها بــرا مث ، جيبــويتإىلبالــسفن  ونقلــها، مــصوع مينــاء إىل عــن طريــق الــرب
 .إثيوبيا يف لالنتقال احملددةمسة اخلواقع امل

 عمليـة   بـأن تبـدأ    األمـم املتحـدة       بعثـة  إىل تعليمـات    أصـدرت يف ضوء هذه الظروف،     و - ٢٩
، األصـــلية بلـــداهنم إىل وعـــصب أمســـرة يف الـــذين أعيـــد جتمـــيعهم العـــسكريني وظفنياملـــنقـــل 
وســيبقى العــدد الــالزم مــن .  قــرار هنــائي مــن جملــس األمــن بــشأن مــستقبل البعثــةيــصدر ريثمــا

 لتـأمني املعـدات     ةكجـزء يف املـؤخر     أمسـرة  يف   ةوالكينيـ واألردنية   اهلنديةالوحدات  من   وظفنيامل
 وفيمـا يتعلـق   . ذلكيتخـذ قـرار بـ     عنـدما   كيفمـا و   نقلها بـرا وحبـرا     للوحدات وتسهيل    اململوكة
 الـذين يقتـرب موعـد إجنـاز مهـامهم إىل          فإنـه سـيتم نقـل املـراقبني        العـسكريني،  املراقبني   بانتقال
ــور،  أوطــاهنم ــى الف ــاقون ُسريســل فيمــا عل ــا الب ــإىل إثيوبي ــذين  زمالئهــم مكــان وا ليحل حيــل ال
 .تناوهبم موعد
حــوايل  ســيبقى أيــضا، األصــليةعلــى النحــو املتــوخى يف اخلطــة  و ذلــك، إىل باإلضــافة - ٣٠
ي ـبعثــة فــدعــم المــن املــوظفني املــدنيني الــدوليني، مبــن فــيهم نائــب املمثــل اخلــاص ورئــيس  ٦٠
وسـيبقى   .ُسـتترك يف املوقـع    لمعـدات الـيت     وإلجـراء جـرد ل    األساسـية    االتـصال    ألغـراض  رةـأمس

 إىل أن يتخــذ مثيــويب يف مــواقعهن علــى اجلانــب اإلنتــشرون املون املــدنيوالعــسكرياملوظفــون و
 .بشأن مستقبل البعثةقرارا األمن جملس 
لمبـادئ  ل  خـرق  هيوبعثة غري مقبولة    العلى  اإلريترية  القيود اليت فرضتها السلطات     إن   - ٣١

 الـسالم   ة حفظـ  وأمـن خطـرية علـى سـالمة        تنطوي على آثـار    أهناكما  . األساسية حلفظ السالم  
 الـذي دعـا البلـدان       ،القتـال  أعمـال بوصفها طرفا يف اتفاق وقف      و. أخرى أماكنيف  املنتشرين  
م بــأن التــزاتريــا يإرعلــى فــإن ، أراضــيهما الــسالم علــى ة نــشر حفظــإىل املتحــدة األمــم مبوجبــه
 وكــذلك حقهــم يف ،وأمنــهم ســالمتهم وأن تكفــل الــسالم بــاحترام وكرامــة،  حفظــة لـتعامــ

 . قيودأي هبم دون املنوطة املهام وأداءالتنقل حبرية 
فمـن احليـوي    ،  األمم املتحـدة فيهـا    بعثة  تريا  يوضعت إر  اليت وبسبب احلالة غري احملتملة    - ٣٢

 جملــس إبــالغ هــوهــذا التقريــر القــصد مــن و. مواقــع مــستدامةإىل بعثــة هنــاك ال مــوظفي انتقــال
 إىل أقـدم  أنعتـزم   فـإين أ   ، يف هـذا التقريـر     املبينـة نقـل   ال ن تتم عملية  وما إ .  هبذه اخلطوات  األمن
 املتحـدة حلفــظ  لألمــم وجـود  أيتتعلـق بــ خيـارات وتوصــيات  فيــه  عـرض أ آخــرلـس تقريـرا   اجمل

 .يف املنطقةيف املستقبل السالم 
ــذكر   - ٣٣ ــة حتــدث  أنوجــدير بال ــت األزم ــزال يف وق ــه   ال ي ــن  يوجــد في ــدد م ــسائلع  امل

ريتريـا، مبـا يف ذلـك تنفيـذ         إ و إثيوبيـا  يف صـلب الـرتاع بـني         العالقةاجلوهرية   قانونيةالوالسياسية  
هـذه املـسائل   ركـت   ُت مـا  إذاو. وأثيوبيـا  إريتريـا بـني   احلـدود   ترسيم  القرارات الصادرة عن جلنة     
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ــا حــل،دون  ــة   فإهن ــوتر يف املنطق ــة ســتظل مــصدرا للت ــشكل بقى وســتاحلدودي ــا   ت خطــرا كامن
ــصعيد حمتمــل   ــؤرخ   . حلــدوث ت ــري امل ــا ذكــرت يف تقري ــاين ٢٣وكم ــاير،/ كــانون الث ــد ين  فق

 مـن  إال أنـه . متاحـا زال  يـ  الـذي تقـدمت بـه ال         احلميـدة ملـساعي   ا عـرض    أنلطـرفني   ل أوضحت
 أســاس األساســية الــيت تــشكل املــسائل هــذه معاجلــة يف ســبل األمــنجملــس أن ينظــر الــضروري 

 . األمم املتحدةات بعثة عمليأعاقتواليت  إثيوبياو إريتريا بني اتالتوتر
وأن تعيـد النظـر يف موقفهـا،        كـي   ل إريتريـا أمـام    هناك فرصـة     ال تزال الوقت ذاته،   ويف   - ٣٤

أن تـسمح    مجيع القيـود املفروضـة علـى البعثـة، و          وأن ترفع بعثة،  ال إىل الوقود   إمدادات تستأنف
 .القتال أعمال أصال يف اتفاق وقف الواردة مهامها أداءواصلة مبهلا 
 الــسالم مــع ة انتقــال حفظــبــأن تيــسر فهــي ملتزمــةذلــك،  إريتريــا إال أنــه إذا مل تفعــل - ٣٥

 املؤقــت دون املـساس بـأي مــن   االنتقـال هـذا  ويــتم . سـلس ومـنظم  بــشكل  أمسـرة  مـن  ممعـداهت 
قدســية ذلــك ، مبــا يف ٢٠٠٠ يونيــه/ حزيــران١٨املــؤرخ  القتــال أعمــال اتفــاق وقــف أحكــام
 عمـل   أي جتنـب    علـى بقوة   إريتريا و إثيوبيا فإين أحث وة على ذلك،    عال.  املؤقتة األمنيةاملنطقة  

 .تفاقالاذلك ويقوض  احلدودية تفاقم الوضع يف املناطق إىل يؤدي قد
بعثــة الأن دعــم  يعــين إريتريــابعثــة املؤقــت مــن الانتقــال  أنمــن  أيــضاويــساورين القلــق  - ٣٦

 يعــود لــن واألمــن االتــصاالت جمــايل فريــق األمــم املتحــدة القطــري يف إىل احلــايل الــذي تقدمــه
 املتحــدة لتلبيــة احتياجاهتــا األمــم الــسبل مــع وكــاالت حبــث العامــة األمانــةوقــد بــدأت . اًمتاحــ
 .اخلاصة
مـوظفي   مجيـع احلكومـات املعنيـة لتعاوهنـا يف مـسألة نقـل               ألشـكر غتنم هذه الفرصة    أو - ٣٧
وأود . بعثـة ال هـا  الـيت تواجه   زمـة لأل حلّإىل  لتوصل  ل فيما يتم السعي   مؤقت،على أساس    بعثةال

  الـذي تقدمـه إىل     املـستمر م و علـى الـدعم القـيِّ     بعثـة   ال أشكر البلدان املسامهة بقوات يف       أنأيضا  
الـذين قـدموا    وبعثـة   اللرجال والنساء الذين يعملون مع      ل الشديداالمتنان  ب أشعر وأخريا،. البعثة
يف ظـروف   مـا يـتم     غالبـا   الـذي    املنطقـة، رار يف    حتقيق االستق  إىل الراميةما يف اجلهود     قيِّ إسهاما
 .خطرةظروف يف  وأحيانا ،صعبة

 


