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ن بعثـــة األمـــم املتحـــدة يف  مـــن األمـــني العـــام عـــ املقـــدماصاخلـــتقريـــر ال  
 وإريتريا  إثيوبيا

 
 مقدمة -أوال  

 / آذار٣ املــــؤرخ  اخلــــاص مــــن تقريــــري٣٢ بــــالفقرة هــــذا التقريــــر مقــــدم عمــــال - ١ 
والـذي أبلغـت فيـه       ،)S/2008/145(عن بعثـة األمـم املتحـدة يف إثيوبيـا وإريتريـا              ٢٠٠٨ مارس

مــن بــأنين أعتــزم إعــداد تقريــر خــاص آخــر أعــرض فيــه خيــارات وتوصــيات تتعلــق     جملــس األ
 .وجود لألمم املتحدة حلفظ السالم يف املستقبل يف إثيوبيا وإريتريا بأي
ــسابقاخلــاص كمــا ورد يف تقريــري  - ٢ ــة ،ال إىل نقطــة حتــول حامســة بنقــل   وصــلت البعث

 سـياق التطـورات   بيـان لـذا مـن املهـم      .رياومعداهتا العسكرية مؤقتا من إريت    أفرادها العسكريني   
منـذ وقعـت إريتريـا      الـيت جـرت      األحداث ذات الـصلة      سرداليت أدت إىل النقل املؤقت للبعثة و      

ــا، ــمة،  وإثيوبيـ ــر العاصـ ــال     يف اجلزائـ ــال القتـ ــف أعمـ ــاق وقـ ــى اتفـ ــؤرخ علـ ــرا١٨املـ  /نحزيـ
 .٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول١٢اتفاق السالم الشامل املؤرخ على  و٢٠٠٠ يونيه

 
 اتفاق وقف أعمال القتال - ثانيا 

بتـسوية الـرتاع احلـدودي     مبوجب اتفاق وقف أعمال القتال، تقيدت إريتريـا وإثيوبيـا،    - ٣
وأي خــالف آخــر بينــهما بوســائل ســلمية وقانونيــة؛ ونبــذ اللجــوء إىل القــوة كوســيلة لفــرض   

 وتعيينـها اسـتنادا إىل   الل،اليت كانت قائمـة عنـد االسـتق   ؛ واحترام احلدود ات خالف ألي ولحل
، الواجـب التطبيـق   االسـتعمار والقـانون الـدويل       الـيت أبرمـت إبـان عهـد         املعاهدات ذات الـصلة     

 .واللجوء، يف حالة وجود خالف، إىل آلية مناسبة للتحكيم
وطلبـا إىل األمـم املتحـدة نـشر      والتزم الطرفان أيضا بـالوقف الفـوري ألعمـال القتـال،         - ٤

ة حفـظ  مليـ وقد التزمـت إثيوبيـا بـأن تقـدم لع       .الم للمساعدة يف تنفيذ االتفاق     حلفظ الس  عملية
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، ١٩٩٩  فربايـر  / شـباط  ٦ عليهـا بعـد      اسـتولت  إعادة نشر قواهتا من املواقع اليت        طالسالم خط 
والتزمـت إريتريـا بـأن تظـل        . ١٩٩٨مـايو   / أيـار  ٦ اإلثيوبيـة قبـل      لإلدارةواليت مل تكن خاضعة     

لقـوات اإلثيوبيـة   مـن املواقـع الـيت أعيـد نـشر ا          ) مرمى املدفعيـة   (ايلومتر ك ٢٥قواهتا على مسافة    
كفـل الطرفـان    و.“ملنطقة األمنية املؤقتـة ا”يشار إىل هذه املنطقة الفاصلة باسم  قرر أن   تو. هافي

 .، عـرب أراضـي الطـرفني     إمـداداهتا حرية التنقل واحلركة الالزمة لبعثة حفظ السالم، مبا يف ذلك           
 .لتزم الطرفان باحترام ومحاية أعضاء بعثة حفظ السالم، ومنشآهتا ومعداهتااإضافة إىل ذلك 

) االحتـاد األفريقـي اآلن  (ة  الطرفان أيضا األمم املتحـدة ومنظمـة الوحـدة األفريقيـ       اودع - ٥
إىل إنشاء جلنة تنسيق عسكرية تتألف من ممـثلني عـن كـال الطـرفني يرأسـها رئـيس بعثـة حفـظ                       

يف تنـسيق وتـسوية املـسائل    تتمثـل   املـسندة إىل جلنـة التنـسيق العـسكرية          املهـام    نت وكا .السالم
 .ال سيما ما ينشأ من مسائل عسكرية أثناء مرحلـة تنفيـذ االتفـاق             واملتصلة بتنفيذ والية البعثة،     

تنتهي والية بعثة حفظ الـسالم مبجـرد        ” على أن  منه   ٥يف الفقرة   إضافة إىل ذلك نص االتفاق      
 طلـب الطرفـان أيـضا إىل اجملتمـع الـدويل اختـاذ التـدابري               و .“دود وترسـيمه   عملية تعيني احلـ    إمتام

 من ميثـاق األمـم املتحـدة، يف         ٧اليت ينبغي اختاذها مبوجب الفصل       مبا يف ذلك التدابري    ،الالزمة
 .حالة انتهاك أحد الطرفني أو كليهما لاللتزامات اليت مت التوصل إليها مبوجب هذا االتفاق

 
  السالم الشاملاتفاق - ثالثا 

ألعمـال القتـال العـسكري    دائـم  التـزم الطرفـان بوقـف       اتفـاق الـسالم الـشامل      جبمبو - ٦
عــن  وأ القــوة ضــد الطــرف اآلخــر    التهديــد باســتخدام امتنــاع كــل طــرف عــن    ب و،بينــهما

يـذ تلـك األحكـام تنفيـذا تامـا،          تنفباحترام أحكام اتفـاق وقـف أعمـال القتـال و          ب، و استخدامها
، باإلضـافة إىل مجيـع األشـخاص اآلخـرين           أسرى احلرب وإعـادهتم إىل وطنـهم       حإطالق سرا بو

 .احملتجزين بسبب احلرب
على تشكيل جلنة حمايـدة للحـدود، تـسند إليهـا           أيضا  وافق الطرفان   مبوجب االتفاق،   و - ٧

الـيت أبرمـت إبـان    ذات الـصلة    والية تعيني ورسم احلدود بني البلـدين، علـى أسـاس املعاهـدات            
 صـارمة إلنـشاء   مواعيـد  االتفـاق   حـدد وقـد    .الواجب التطبيق ستعمار والقانون الدويل     اال عهد

 يومـا بعـد     ١٥ يف موعـد أقـصاه       العمـل جلنة احلدود وممارسة أعماهلا، وكان من املقرر أن تبـدأ           
أن تعمـل علـى اختـاذ قرارهـا بـشأن تعـيني احلـدود يف غـضون سـتة          اللجنة   وكان على    .إنشائها

تتخـذ الترتيبـات الكفيلـة      أناللجنـة ن علـى  كـا  ويف أعقـاب ذلـك،      ،األولأشهر من اجتماعها    
قرارات جلنة احلـدود املتعلقـة بتعـيني        ” واتفق الطرفان على أن تكون     .بالتعجيل بترسيم احلدود  

 .“وترسيم احلدود هنائية وملزمة
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 إريترياإثيوبيا ودور بعثة األمم املتحدة يف  - رابعا 
ــن،  - ٨ ــشأ جملـــس األمـ ــ يفأنـ ــم  ،)٢٠٠٠ (١٣١٢راره  قـ ــة األمـ ــا   بعثـ ــدة يف إثيوبيـ املتحـ

 واليــة  مبزيــد مــن التفاصــيل،)٢٠٠٠( ١٣٢٠يف قــراره  ،اجمللــسحــدد  بعــد ذلــك، .وإريتريــا
أعمـال القتـال وتقـدمي املـساعدة، حـسب االقتـضاء، يف كفالـة               ت مراقبـة وقـف      اليت مشل  ،البعثة

ا، ومراقبـة إعـادة انتـشار القـوات اإلثيوبيـة           يـة الـيت اتفقـا عليهـ       ناحترام الطـرفني لاللتزامـات األم     
، ومراقبـة  يـد إعـادة انتـشارها   والتحقق من ذلـك، ومراقبـة مواقـع القـوات املـسلحة للجـانبني بع           

 املتعلقـة   اإلنسانيةألنشطة  ا وتويل رئاسة جلنة التنسيق العسكرية، وتنسيق        ،املنطقة األمنية املؤقتة  
، وتنـسيق    هلـا  وتقدمي املساعدة التقنيـة    قتة واملناطق املتامخة هلا   بإزالة األلغام يف املنطقة األمنية املؤ     

أنشطة البعثة، يف املنطقـة األمنيـة املؤقتـة واملنـاطق املتامخـة هلـا، مـع األنـشطة اإلنـسانية وأنـشطة                       
 .حقوق اإلنسان اليت تقوم هبا منظمة األمم املتحدة واملنظمات األخرى يف تلك املناطق

 تـــشمل إزالـــة ي، واليـــة البعثـــة لكـــ)٢٠٠٢ (١٤٣٠قـــراره يف عـــدل جملـــس األمـــن  - ٩
وعهـد القـرار إىل      ).٢٠٠٠( ١٣٢٠كما ورد أساسـا يف القـرار         دعما لعملية الترسيم،   األلغام
ــة  ــدعم  أيـــضا البعثـ ــوفري الـ ــة تـ ــدود  اإلداريمبهمـ ــة احلـ ــة للجنـ   واللوجـــسيت للمكاتـــب امليدانيـ
 .اإلريترية اإلثيوبية

يف بإنـشاء مكاتـب لالتـصال العـسكري     وإريتريا   يف إثيوبيا  تحدةبدأ نشر بعثة األمم امل     - ١٠
 جرى نشر قوات ومـراقبني      ،وخالل األشهر التالية  . ٢٠٠٠أغسطس  / يف آب   البلدين عاصميت

وحتققــت البعثــة مــن إعــادة نــشر القــوات   . ظفني مــدنيني يف املنطقــة احلدوديــة عــسكريني ومــو
 / آذار٧نطقـــة األمنيـــة املؤقتـــة وذلـــك يف  فيمـــا بعـــد املأصـــبحتاإلثيوبيـــة مـــن املنطقـــة الـــيت 

ــارس ــسان١٨ويف . ٢٠٠١ مــ ــل/ نيــ ــة  ،٢٠٠١ أبريــ ــة أعلنــــت البعثــ ــة  إقامــ ــة األمنيــ  املنطقــ
 .رمسيا املؤقتة
األمـم املتحـدة يف      بـني إثيوبيـا و      اتفـاق مركـز القـوات      ، أُبـرم  وحسب املمارسة املعتـادة    - ١١
 .)٣٧٣٥٢العــدد  ٢١٤١اجمللــد األمــم املتحــدة جمموعــة املعاهــدات  (٢٠٠١مــارس / آذار٢٣

نتيجـة  .  اتفـاق مماثـل مـع إريتريـا        ُيـربم  مل   األحكـام اتفاق على عدد من     التوصل إىل   ونظرا لعدم   
طبــق اتفــاق مركــز القــوات النمــوذجي  ُي) ٢٠٠٠ (١٣٢٠ ووفقــا لقــرار جملــس األمــن ،لــذلك

)A/45/594 تحـدة وإريتريـا    مؤقتا بـني األمـم امل  ١٩٩٠أكتوبر / تشرين األول  ٩املؤرخ   )، املرفق
 .فيما يتعلق ببعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا
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 جلنة التنسيق العسكري -خامسا  
 مــن اتفــاق وقــف ٧ و ٦جــب الفقــرتني  املنــشأة مبو،عقــدت جلنــة التنــسيق العــسكري - ١٢

ــال ــال القتـ ــام  ٣٧، أعمـ ــن عـ ــرة مـ ــا يف الفتـ ــوز٣١ حـــىت ٢٠٠١ اجتماعـ ــو / متـ . ٢٠٠٦يوليـ
ــا ــابقة أشــري يف  وكم ــارير س ــتمكن ا،تق ــوز    مل ت ــذ مت ــاع من ــن االجتم ــة م ــه /للجن . ٢٠٠٦يولي
إريتريـا  تكـون   ال بعـد أن     إت إثيوبيا على عدم استئناف مشاركتها يف اجتماعات اللجنـة           وأكد

عدات العـسكرية الـيت نـشرهتا       املقوات و البسحب  سالمتها   املنطقة األمنية املؤقتة     قد أعادت إىل  
حتــضر اجتماعــات اللجنــة عنــدما  ســوف  ات إريتريــا علــى أهنــكــدأ، ومــن جانبــها. يف املنطقــة

 كانـت جتتمـع فيهـا بانتظـام،         خـالل الفتـرة الـيت     اللجنة  وفرت  قد  و. تستأنف إثيوبيا مشاركتها  
 .اليت أجرى خالهلا الطرفان مناقشات مباشرة الوحيدة الفرصة

 
 تعيني احلدود وترسيمها -سادسا  

 تـــشكلت جلنـــة احلـــدود  ،تفـــاق الـــسالم الـــشامل  امـــن ذات الـــصلة لألحكـــاموفقـــا  - ١٣
ــة ــا يف شــباط   - اإلثيوبي ــة رمسي ــر /اإلريتري ــيني ٢٠٠١فرباي ــدين  ا لتع ــني البل ــشتركة ب  حلــدود امل
االسـتعمار والقـانون    اليت جرى إبرامها إبان فترة      ذات الصلة   ، استنادا إىل املعاهدات     وترسيمها
أن تكـون   ”تفـاق اتفـق الطرفـان علـى          مـن اال   ١٥-٤ومبوجب املـادة    .  الواجب التطبيق  الدويل

بلـد  كـل   حيتـرم   ”وأن  “ هنائيـة وملزمـة    هاوترسـيم قرارات جلنة احلـدود املتعلقـة بتعـيني احلـدود           
إضـافة إىل  . “خـر وسـيادته  آل فـضال عـن الـسالمة اإلقليميـة للطـرف ا      املعينـة بنـاء عليهـا     احلدود  
ىل األمم املتحدة تيسري حـل       إ ناف الطر املذكور طلب  من االتفاق    ١٦-٤ ومبوجب املادة    ،ذلك

 مبا فيهـا عواقـب ذلـك علـى األفـراد       ،ةاملشاكل اليت ميكن أن تنشأ بسبب نقل السيطرة اإلقليمي        
 . من قبلا كان متنازعا عليهاألراضي اليتاملقيمني يف 

  احلــدود أصــدرت جلنــة احلــدود قرارهــا بــشأن تعــيني ،٢٠٠٢أبريــل / نيــسان١٣ويف  - ١٤
 عربهـا ن طريق تقدمي قائمة باإلحـداثيات الـيت حتـدد النقـاط الـيت متـر                  خط احلدود ع   أنشأالذي  
 أكـد  ،ويف بيـان صـدر يف اليـوم نفـسه        . هد صـدور  يـ وأعلـن الطرفـان قبوهلمـا للقـرار بع        . احلدود

 توأكـد . “مـستعدة لتنفيـذ القـرار القـانوين للجنـة        ”جملس الوزراء اإلثيويب أن حكومة إثيوبيـا        
قــرار جلنــة احلــدود أكــد جمــددا مــا كــان ” التــاريخ نفــسه أن حكومــة إريتريــا يف بيــان صــدر يف

 د عنــ،وقــد التــزم الطرفــان.  كانــت علــى صــواب إريتريــاأثبــت أنواضــحا منــذ أربعــة أعــوام و
، بقبــول قــرار اللجنــة ٢٠٠٠ديــسمرب /لــسالم يف كــانون األوللاجلزائــر توقيعهمــا علــى اتفــاق 

 قـت طف ومـن مث     .“أمـرا ال لـزوم لـه      عد  لقرار تُ ومن مث فإن مسألة قبول ا     . باعتباره هنائيا وملزما  
 . وأدجراد يف إثيوبياااللجنة تفتح مكاتب ميدانية يف أمسرة بإريتريا وأديس أباب
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سري والتــصحيح فــلتطلبــا ل ســلمت إثيوبيــا إىل جلنــة احلــدود    ٢٠٠٢مــايو /ويف أيــار - ١٥
الـذي اختذتـه    د  احلـدو تعـيني   عالمات اسـتفهام حـول بعـض جوانـب قـرار             فيه   أثارت والتشاور

 ،أصدرت اللجنـة قـرارا     ،ردا على طلب إثيوبيا   و ،٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٤ ويف   .جلنة احلدود 
 من النظـام الـداخلي ال تـسمح بـأي تعـديل موضـوعي       ٢٩ و ٢٨أحكام املادتني ”جاء فيه أن    

غــري لــذا فمــن . ٢٠٠٢أبريــل / نيــسان١٣التــأثري علــى الطبيعــة امللزمــة للقــرار الــصادر يف ب الو
إىل مـن مث     ذكـر القـرار أيـضا أن اللجنـة ختلـص          .  يف هذا املوضـوع    فتح املناقشة ة  إعادح  املسمو

 .)، املرفقS/2002/732انظر  (“تخذ أي إجراء بناء عليهأن طلب إثيوبيا غري مقبول ولن ُي
ــاء علــى خريطــة       - ١٦ ــة احلــدود أول جمموعــة مــن توجيهــات الترســيم، بن وقــد أعــدت جلن

 كــان ينبغــي أن توضــع عليهــا عالمــات للحــدود ويف      ٢٥ ٠٠٠: ١وضــعتها مبقيــاس رســم   
، قـدمت اللجنـة نـسخا مـن هـذه اخلريطـة للطـرفني للتعليـق                 ٢٠٠٢ديسمرب  /كانون األول  ٢٤

، املرفــق األول، الفقرتــان S/2003/257انظــر (علــى النــهج الــذي ارتأتــه اللجنــة ملرحلــة الترســيم 
ــرة S/2003/257/Add.1 و ٢و  ١ ــ) ٨، الفقـ ــذكرة يف    وردا علـ ــا مـ ــدرت إثيوبيـ ــك، أصـ ى ذلـ
 ُتْجمل فيها آرائها يف عملية الترسـيم، الـيت أشـارت إىل احلاجـة               ٢٠٠٣يناير  /كانون الثاين  ٢٤

إلجــراء ترســيم علــى حنــو يأخــذ يف االعتبــار اجلغرافيــا اإلنــسانية والطبيعيــة مــن خــالل دراســة    
عـديالت ملعاجلـة األوضـاع    ومت التأكيد يف املذكرة علـى وجـوب إجـراء ت        . احلقائق على األرض  

ومـن جانبـها أكـدت إريتريـا علـى      . اليت قُسمت فيها قرى أو قُطعت طرق بسبب هذه احلدود    
 مـن دون    ٢٠٠٢أبريـل   / نيسان ١٣تطبيق خط تعيني احلدود، الذي حدده قرار اللجنة املؤرخ          

 ، ذكرت اللجنة أنه يف ظل عدم حصوهلا علـى إذن مـن        ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢١ويف  . أي تغيري 
الطرفني فإهنا ال متلك صالحية تغـيري خـط تعـيني احلـدود إال يف احلـاالت الـيت يتعـذر علـى حنـو             

 ).٨، الفقرة S/2003/257/Add.1(واضح تنفيذه من الناحية العملية 
ــا يف ذلــك        - ١٧ ــة الترســيم، مب ــة لعملي ــشطة املطلوب ــة األن ــسه، واصــلت اللجن يف الوقــت نف

حيــث وافقــت إثيوبيــا علــى وضــع شــواخص . اع الــشرقيعمليــات املــسح امليــداين بــدءا بالقطــ
حدودية يف هذا القطاع، لكنـها دعـت إلجـراء حـوار مـع إريتريـا مـن أجـل تيـسري الترسـيم يف                         
ــة      ــذكرهتا املؤرخـ ــة يف مـ ــسائل الـــيت وردت  جمملـ ــوء املـ ــريب، يف ضـ ــاعني األوســـط والغـ القطـ

ــاين  ٢٤ ــاير /كــانون الث ــرة  (ين ــة وضــع   غــري أن إريتر).  أعــاله١٦انظــر الفق ــا رفــضت إمكاني ي
شواخص حدودية يف القطاع الشرقي ما مل يبدأ الترسيم بشكل متزامن يف القطـاعني اآلخـرين                

ومـن مث ُحـددت يف ذلـك الوقـت نقـاط وضـع الـشواخص        ). ١٥، الفقـرة    S/2003/1186انظر  (
 .احلدودية يف القطاع الشرقي فقط
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بيـا ميلـيس زينـاوي رسـالة إىل         ، وجه رئـيس وزراء إثيو     ٢٠٠٣سبتمرب  / أيلول ١٩ويف   - ١٨
سلفي، أعرب فيهـا عـن وجهـة النظـر القائلـة بـأن قـرار تعـيني احلـدود الـذي اختذتـه اللجنـة يف                           

 فيما يتعلق ببادمي وأجزاء من القطـاع األوسـط، يفتقـر إىل الـشرعية               ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ١٣
واقتـرح وضـع    “ قاضيةأزمة  ”وأشار أيضا إىل أن عملية السالم تواجه        . أو العدل أو املسؤولية   

انظــر (آليــة بديلــة لترســيم األجــزاء املتنــازع عليهــا مــن احلــدود علــى حنــو عــادل وشــرعي            
S/2003/1186  بعد ذلك، أعلن رئيس وزراء إثيوبيـا، ميلـيس زينـاوي، يف بيـان              ). ، املرفق األول

ي اختذتـه   أن إثيوبيا قبلت قرار تعـيني احلـدود الـذ        ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٩ألقاه أمام الربملان يف     
عــالوة علــى ذلــك، أكـد وزيــر خارجيــة إثيوبيــا، يف رســالة  . اللجنـة قبــوال تامــا وغــري مـشروط  

، موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن، أن حكومتــه قبلــت قــرار ٢٠٠٧يونيــه / حزيــران٨مؤرخــة 
علـى أنـه أكـد      . تعيني احلدود الذي اختذته جلنة احلدود اإلريترية اإلثيوبية بدون شروط مـسبقة           

لة كانت قد أكدت أنه ينبغي لتنفيذ قرار تعيني احلـدود الـذي اختذتـه اللجنـة أن تعيـد                    أن الرسا 
إريتريا للمنطقة األمنيـة املؤقتـة سـالمتها مبـا يف ذلـك سـحب قواهتـا املـسلحة النظاميـة ومعـداهتا             

 .الثقيلة بالكامل من هذه املنطقة، ورفع كافة القيود اليت فرضتها على البعثة
ينــاير / كــانون الثـاين ٢٩اعدة يف تـسوية الوضـع هنــاك قـام سـلفي، يف     ومـن أجـل املــس   - ١٩

، بتعيني السيد لويد اكسورثي وزير خارجية كندا السابق مبعوثـا خاصـا لـه إىل إثيوبيـا          ٢٠٠٤
أن إريتريا مل توافق علـى التعـيني الـذي وصـفته بأنـه حماولـة                 بيد). S/2004/102انظر  ( وإريتريا  

 ).S/2004/116انظر  (حلدود اإلريترية اإلثيوبيةإلنشاء آلية بديلة للجنة ا
ورغم احملاوالت املتكررة اليت قامت هبا جلنة احلدود اإلثيوبية اإلريتريـة خـالل العـامني                - ٢٠

ــأزق       ــتمكن مــن جتــاوز امل ــا مل ت ــدما، إال أهن ــة الترســيم ق ــدفع عملي ــاليني ل ــذلك،  . الت ونتيجــة ل
 أعلنـت فيـه أنـه يف حالـة فـشل      ٢٠٠٦نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٧أصدرت جلنة احلدود بيانا يف      

الطرفني يف التوصل التفاق بشأن الترسيم املادي للحدود عن طريـق وضـع شـواخص حدوديـة      
، ستـصبح احلـدود قائمـة    ٢٠٠٧نـوفمرب  /على األرض مبساعدة اللجنة حبلول هناية تشرين الثاين 

 إىل إحـداثيات اخلريطـة، وسـتعترب      تلقائيا كما رمستها نقاط احلدود اليت حـددهتا اللجنـة اسـتنادا           
ونظــرا لعــدم حــدوث أي تقــدم يف الفتــرة الفاصــلة، أكــدت جلنــة . اللجنــة أهنــا أجنــزت واليتــها

ــوفمرب / تــشرين الثــاين٣٠احلــدود يف  ــاريخ ُرمســت احلــدود    ٢٠٠٧ن ــارا مــن ذلــك الت ــه اعتب  أن
 ).ترسيم افتراضي(حسب اإلحداثيات املوضوعة 

ــرار،   - ٢١ ــذا القـ ــى هـ ــالته    وردا علـ ــورقي، يف رسـ ــاياس أفـ ــري، أسـ ــرئيس اإلريتـ ــن الـ أعلـ
 يتعلـق  فيمـا ”، أنـه    ٢٠٠٧نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ١٩إىل رئيس جلنة احلدود، املؤرخة       املوجهة

يف . ميكن طـرح العديـد مـن التـساؤالت بـشأن معنـاه وحمتـواه وتداعياتـه                “ بالترسيم االفتراضي 
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عملية كخطـوة مهمـة حنـو ترسـيم احلـدود علـى       الوقت نفسه نقلت الرسالة قبول إريتريا هلذه ال  
 اللجنـة   اودعـ  “الترسيم االفتراضـي ال يعـين إمتـام العمليـة         ”وأُعلن يف الرسالة أيضا أن      . األرض

بعـد  . “الطبيعيـة خامتتها  إىل  حني نصب الشواخص احلدودية ووصول العملية       إىل  ”إىل املثابرة   
، موجهـة إىل رئـيس جلنـة احلـدود          ٢٠٠٧نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٩ذلك، ويف رسالة مؤرخة     

إريتريا تقر بأن اإلحـداثيات الـيت وضـعتها اللجنـة           ”قال املستشار القانوين للرئيس اإلريتري إن       
ــة  ــة هنائي ــة       وملزم ــرارات اللجن ــة ق ــا لبقي ــزام م ــن اإلل ــذه اإلحــداثيات م ــد أن هل ــر (“ وتعتق انظ

S/2007/693املرفق ،.( 
، ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٧الة مؤرخــة ومــن جانبــها، ذكــرت إثيوبيــا، يف رســ - ٢٢

موجهة من زير خارجيتها إىل رئيس جلنة احلـدود أن إثيوبيـا تـرى أن إحـداثيات الترسـيم هـذه                 
 .باطلة قانونا ألهنا ليست نتاجا لعملية ترسيم للحدود معترف هبا يف القانون الدويل

 الـذي تؤكـد   ٢٠٠٧وفمرب  نـ / تـشرين الثـاين    ٣٠وقبل صدور بيان جلنة احلدود املؤرخ        - ٢٣
 تــــشرين ٢٠فيــــه ترســــيم احلــــدود باإلحــــداثيات وجهــــُت رســــالتني متطــــابقتني مــــؤرختني 

 إىل رئيس إريتريا ورئيس وزراء إثيوبيـا أعربـُت فيهمـا عـن قلقـي العميـق                  ٢٠٠٧نوفمرب  /الثاين
لـى  وحثثت البلـدين ع   . إزاء ازدياد التوتر على األرض واستمرار احلشود العسكرية من البلدين         

اختاذ خطـوات فوريـة لتخفيـف حـدة التـوتر وسـحب قواهتمـا إىل الـوراء، واقترحـت أن تـدعو               
عـالوة علـى   . بعثة األمم املتحدة اإلثيوبية اإلريترية إىل عقد اجتماع للجنـة التنـسيق العـسكري           

ذلك أبلغـت الـزعيمني بعزمـي إيفـاد مـسؤول كـبري مـن األمـم املتحـدة إىل أمسـرة وأديـس أبابـا                   
يام القادمة للتشاور معهما بـشأن تعـيني ممثـل خـاص يل لـشؤون إثيوبيـا وإريتريـا قبـل                     خالل األ 

 .اختاذ قرار هنائي يف هذه املسألة
نوفمرب أيضا، وجـه رئـيس إريتريـا رسـالة إيلَّ، أكـد فيهـا جمـددا                / تشرين الثاين  ٢٠ويف   - ٢٤

تفــاق اجلزائــر للــسالم  اســالمة”واحملافظــة علــى “ احتــرام ســيادة القــانون”اســتمرار إريتريــا يف 
حكومـة إثيوبيـا سـعت    ”وأعلن يف الرسـالة أيـضا أن      ). ، املرفق S/2007/681انظر   (“الذي أبرم 

سلسلة ال تنتـهي مـن الـذرائع        ”من خالل   “ لفرض إعادة التفاوض بشأن القرار النهائي وامللزم      
 .“ بديلـة  اليت هتدف إىل إحباط عملية الترسيم وشـل حركـة جلنـة احلـدود وفـرض اعتمـاد آليـة                   

 منتهكــة إثيوبيــا تواصــل، يف الوقــت نفــسه، احــتالل أراض إريتريــة بــالقوة ”أضــاف أيــضا أن و
وأضاف أن املسؤولية عن عجز اللجنة عـن املـضي قـدما حنـو              . “القانون الدويل واتفاق اجلزائر   

اختــاذ ”وحثــتين علــى “ تقــع بالكامــل علــى عــاتق حكومــة إثيوبيــا  ”الترســيم املــادي للحــدود  
 .“ الالزمة لتصحيح الوضع قبل فوات األوانالتدابري
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، تلقيـت رســالة مـن رئـيس وزراء إثيوبيـا ذكــر     ٢٠٠٧نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٢٣ويف  - ٢٥
وأضـاف أن إريتريـا     . فيها أن إريتريا مسؤولة عن التوتر األخري ألهنا حتتل املنطقة األمنية املؤقتـة            

املتحدة يف إثيوبيـا وإريتريـا وأهنـا تنتـهك      رفضت رفع القيود املفروضة على عمليات بعثة األمم         
ــة احلــدود بــأن    . اتفــاق وقــف أعمــال القتــال  مواصــلة ”وضــمت الرســالة إشــارة إىل قــرار جلن

قـد  ”ألنـه  “ إثيوبيا تتفق متاما مع هذا القـرار      ”وذكرت أن   “ أنشطتها ال ختدم أي هدف مفيد     
وأخـريا  . “ الوضـع القـائم    يف ظـل  ُيحتمـل حلـه     يوفر فرصة للخروج من املأزق الراهن الذي ال         
بني إثيوبيا وإريتريـا والقتـراح تعـيني        “ جسرا”أعرب عن تأييده الكامل جلهودي يف أن أكون         

 .ممثل خاص جديد يل
، تلقيــت رســالة أخــرى مــن رئــيس إريتريــا ردا ٢٠٠٧نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٤ويف  - ٢٦

يس يف تلـك الرسـالة وجـود        ونفى الـرئ  . ٢٠٠٧ تشرين الثاين نوفمرب     ٢٠على رساليت املؤرخة    
ال ميكنـها التعليـق يف      ”أي حشود عسكرية يف اجلانب اإلريتـري وأبلغـين بـأن حكومـة إريتريـا                

وحـثّين مـرة أخـرى علـى حتمـل      . “الظروف السائدة حاليا على احتمـال تعـيني ممثـل خـاص يل     
 .“القانون وسيادة العدلحكم كفالة ”مسؤوليايت من أجل 

نـوفمرب  / تـشرين الثـاين    ٢٩دين يف رسالتني متطـابقتني مـؤرختني        وقد رددت على القائ    - ٢٧
رحبت فيهما بالتأكـد علـى قبـول كـل مـن إثيوبيـا وإريتريـا غـري املـشروط لقـرار جلنـة احلـدود                          
بشأن تعيني احلدود النهائي وامللزم، وأكدت فيهما أن عدم تنفيذ هـذا القـرار وتآكـل جوانـب                  

وذكَّـرُت  . رص التوصـل إىل سـالم دائـم بـني البلـدين           أخرى من اتفاقي اجلزائر ما زال يقوض ف       
كال الزعيمني بأن جملس األمن حث مؤخرا الطرفني على اختاذ خطوات ملموسـة فوريـة وغـري                
مشروطة حنو تنفيذ قرار تعيني احلدود النهائي وامللزم الذي اختذته جلنة احلـدود واالمتثـال التـام                 

زعيمني بعزمـي إيفـاد مـسؤول كـبري مـن األمــم      عـالوة علـى ذلـك، أبلغـت الـ     . التفـاقي اجلزائـر  
 .املتحدة ليناقش معهما سبل بدء عملية الترسيم، وفقا التفاقي اجلزائر

، وجهت رسالة إىل رئـيس جملـس األمـن أبلغـه            ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ١١ويف   - ٢٨
بعـدها  و. نـوفمرب املوجهـة إىل زعيمـي البلـدين        / تـشرين الثـاين    ٢٩ و   ٢٠فيها برسائلي املؤرخة    

 يقـول إنـه وجـد    ٢٠٠٧ديـسمرب  / كانون األول  ٢١كتب الرئيس أفورقي إىل رئيس اجمللس يف        
زالـت   مـا ” أفـورقي أيـضا أن إثيوبيـا     الرئيسته أكد  الواقع ويف رسال   “ال تنسجم مع  ”رسائلي  

 وحث فيها جملس األمن علـى رفـع هـذا اجلْيـف وفقـا      “حتتل أراضي إريترية بشكل غري شرعي  
قانونية مبوجب اتفاق اجلزائر وميثاق األمم املتحدة واملبادئ العامة للقانون الـدويل            ملسؤولياته ال 

 ).٢١، الفقرة S/2008/40انظر (
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ينــاير / كــانون الثــاين١٥ويف رســالة أخــرى موجهــة إىل رئــيس جملــس األمــن، مؤرخــة  - ٢٩
يـا وإريتريـا   ، أعرب الرئيس أفورقي عن وجهة نظر تقول إن بعثة األمم املتحدة يف إثيوب      ٢٠٠٨

ودعــا اجمللــس أيــضا إىل ). ٢٢ الفقــرة S/2008/40انظــر (“ تكــرس االحــتالل”بــدورها احلــايل 
 .ثيوبيا على االنسحاب من أراض مشمولة بالسيادة اإلريترية بإرغام إ“حتمل مسؤولياته”
أن الترسـيم املـادي للحـدود       ) ٢٠٠٨ (١٧٩٨بعد ذلك أكد جملس األمـن، يف قـراره           - ٣٠

ا وإريتريا من شأنه أن يـدعم التوصـل إىل تـسوية شـاملة ودائمـة للـرتاع بـني الطـرفني                      بني إثيوبي 
وطالب اجمللس أيضا بأن يتخذ الطرفان خطوات ملموسة علـى الفـور لكـي              . وتطبيع عالقاهتما 

 كـــانون ١٢يتـــسىن إكمـــال العمليـــة الـــيت بـــدأت مبوجـــب اتفـــاق الـــسالم الـــشامل املـــربم يف   
، ٢٠٠٨فربايـر   / شـباط  ١ويف  . تاحـة الترسـيم املـادي للحـدود        وذلك بإ  ٢٠٠٠ديسمرب  /األول

غـــري ”) ٢٠٠٨ (١٧٩٨أصـــدرت إريتريـــا بيانـــا صـــحفيا ذكـــرت فيـــه أهنـــا وجـــدت القـــرار 
وترى أن القرار ينتهك ميثاق األمم املتحدة، ولـيس لـه أسـاس يف اتفـاقي اجلزائـر،                  . “صلة ذي

 .ويتجاهل قرار جلنة احلدود القانوين وذا احلجية
 

 احلالة يف امليدان وعمليات بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا -سابعا  
علـى  ، ظلـت احلالـة األمنيـة    ن التوتُّر م وفترات   طفيفةباستثناء عدد قليل من احلوادث ال      - ٣١

أكتـوبر  /حوهلـا هادئـة ومـستقرة نـسبيا حـىت تـشرين األول         مـا   يف املنطقة األمنية املؤقتة و    العموم  
دبابـات وأسـلحة     ُتـرافقهم  دخل جنود مـسلحون مـن قـوات الـدفاع اإلريتريـة              حينما،  ٢٠٠٦

 هـذه الغـارة علـى املنطقـة خرقـا           ونفـذت . يف القطـاع الغـريب    األمنيـة املؤقتـة     مدفعية إىل املنطقـة     
 األمــم احتجاجــاتورغــم . قتــالالللترتيبــات األمنيــة املنــصوص عليهــا يف اتفــاق وقــف أعمــال 

 بـل   ،باإلبقاء على وجودهـا العـسكري داخـل املنطقـة األمنيـة املؤقتـة             املتحدة، مل تكتف إريتريا     
وعـــززت إثيوبيـــا أيـــضا وجودهـــا العـــسكري يف املنطقـــة . زادت مـــن مـــستواه بـــشكل مطـــرد

وبلغــت التعزيــزات العــسكرية يف كــال اجلــانبني ذروهتــا يف تــشرين       . كــبريا تعزيــزا احلدوديــة
وتتواجــه حاليــا قــوات البلــدين فعليــا يف  .  يــنخفض مــستواها منذئــذومل ٢٠٠٧نــوفمرب /الثــاين

عـن  ذلـك   أسـفر   قـد   و. العديد من املواقع على امتـداد احلـدود اجلنوبيـة للمنطقـة األمنيـة املؤقتـة               
 .مضت أشهر بضعةعدد من حوادث إطالق النار بني قوات اجلانبني على مدى 

 املتحـدة يف  ، فرضت إريتريا عددا من القيـود علـى بعثـة األمـم    ٢٠٠٤ومنذ أوائل عام   - ٣٢
 الـيت  ٢٠٠٤مـارس  /نتو يف آذاري بـار - كـرين  -كان أوهلا إغالق طريق أمسرة     . ياإثيوبيا وإريتر 

 وتــال ذلــك اختــاذ تــدابري . مــداد البعثــة بــني أمســرة والقطــاع الغــريب  إلكانــت الطريــق الرئيــسية  
 فرض قيود علـى حريـة حركـة دوريـات     ،٢٠٠٥ منذ هناية عام ،مشلت انفكت تزداد شدة،  ما

؛ وحظــر الــدوريات الليليــة  هلــاتامخــةاملنــاطق املالبعثــة يف بعــض أجــزاء املنطقــة األمنيــة املؤقتــة و 
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 طـائرات اهلليكـوبتر     حتليـق  طـرق اإلمـداد الرئيـسية؛ وحظـر          يفالدوريات   تسيريللبعثة؛ وحصر   
؛ وطــرد ٢٠٠٥أكتــوبر / اجملــال اجلــوي اإلريتــري منــذ تــشرين األول يفالتابعــة لألمــم املتحــدة 

ــةيمــوظف ــدوليني  البعث ــدا و جنــسيات حيملــون ن ممــ ال الواليــات املتحــدة االحتــاد الروســي وكن
أوردت تفاصـيل هـذه     هـذا وقـد     . ٢٠٠٥ديـسمرب   / كـانون األول   يف ،األمريكية وبلدان أوروبا  

 .القيود يف تقاريري السابقة املقدمة إىل جملس األمن
 ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٣تقريري املؤرخ   يف   ترأشكما  ووباإلضافة إىل ذلك،     - ٣٣

)S/2008/40 و Corr.1(تقليـــليف  ،٢٠٠٦ســـبتمرب /، شـــرعت الـــسلطات اإلريتريـــة يف أيلـــول 
تقلـيص  اضـطرهتا إىل    الشهرية، ممـا    ا   يف املائة فقط من احتياجاهت     ٥٠إىل  الوقود  بإمدادات البعثة   

، )S/2008/145 (٢٠٠٨مــارس / آذار٣تقريــري املــؤرخ  يف  توكمــا أشــر .  عملياهتــاحجــم
الوقود، ممـا أدى    بـ  البعثـة    ات مجيـع إمـداد    ،٢٠٠٧ديـسمرب   / كانون األول  ١ يف   ،أوقفت إريتريا 

 . بشكل مؤقت من إريتريااالنتقالإىل البعثة اضطرت اليت زمة األإىل 
ــسبيا       - ٣٤ ــة ن ــود اخلفيف ــة بعــض القي ــى البعث ــويب يفوفرضــت عل ــب اإلثي ــام  .  اجلان ــي ع فف

حركـة البعثـة يف منطقـة بـوري يف القطـاع الـشرقي              ة  حريـ ، فرضت بعض القيـود علـى        ٢٠٠٧
ورفعـت  . الفرعي، ويف منطقة محرية يف القطـاع الغـريب، ويف منطقـة رامـا يف القطـاع األوسـط                   

، وال تفرض إثيوبيـا حاليـا أيـة         ٢٠٠٧نوفمرب  /إثيوبيا مجيع هذه القيود حبلول هناية تشرين الثاين       
 .قيود على عمليات البعثة

 
 بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا مستقبل  -ثامنا  

املنتـشرون  العـسكريون  ، مل يتأثر األفـراد  مارس/ آذار٣ املؤرخ  ي تقرير ت يف أشركما   - ٣٥
ملؤقتـة وإىل  مـن املنطقـة األمنيـة ا   معهـا إىل االنتقـال   أزمة الوقود الـيت اضـطرت البعثـة       ب يف إثيوبيا 

واصـــل أفـــراد البعثـــة ولـــذلك . مؤقـــت يف اجلانـــب اإلريتـــري بـــشكل اوقـــف تنفيـــذ عملياهتـــ
 .العسكريون يف اجلانب اإلثيويب االضطالع باملهام املوكلة إليهم

  مقرهم يف إريتريـا إىل بلـداهنم       الذين كان ألفراد العسكريني   انقل  قيام الحقا ب  وعقب ال  - ٣٦
 مـن األفـراد العـسكريني      ١٦٤يف  يتمثـل حاليـا     ، أصـبح وجـود البعثـة يف إريتريـا           بشكل مؤقـت  

. يـتم شـحنها  شكلون عنصرا خلفيا سيظل يف البلد حلماية املعدات اململوكة للوحدات إىل أن       ي
ــك،   ــدنيني    يواصــلوباإلضــافة إىل ذل ــراد امل ــن األف ــل م ــدد قلي ــصال ب  ع ــشطة االت ــسلطات أن ال

يتمثــل يف إثيوبيــا، و. شــؤون معــدات البعثــة املتبقيــة تــدبري  الــدعم اإلداري يفوتقــدمياإلريتريــة 
 يف  ينتـشرون  مراقبـا عـسكريا،      ٩٠ مـن األفـراد العـسكريني، منـهم          ٣٠٢ة يف زهاء    وجود البعث 

 . سبعة مواقع على امتداد احلدود اجلنوبية للمنطقة األمنية املؤقتة ويف مقر البعثة يف أديس أبابا
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 بعثة التقيـيم الـتقين الـيت زارت         كانتمارس،  / آذار ٣كما أشرت يف تقريري املؤرخ      و - ٣٧
 التمـاس آراء   تعتـزم فربايـر / شـباط ١١ إىل ٦من يف الفترة تحدة يف إثيوبيا وإريتريا     بعثة األمم امل  

مــستقبل   وبــشأنكــل مــن الــسلطات اإلريتريــة واإلثيوبيــة بــشأن املــسائل املتــصلة بنقــل األفــراد 
رفـض  بـسبب  ويؤسفين أن أبلغ بأن بعثة التقييم التقين مل تتمكن من زيارة إريتريا    .البعثةتوجُّه  
 قبـل وصـول بعثـة التقيـيم الفـين إىل أديـس              غـري أنـه   .  إىل البلـد   دخـول  تأشريات   شاركنيمنح امل 

 خـالل اجتمـاع مـع الـسلطات     ،أبابا، كانت بعثة األمم املتحـدة يف إثيوبيـا وإريتريـا قـد طلبـت              
 املوجــودة علــى امتــداد القائمــةواقــع انتــشارها باالحتفــاظ مب بــأن يــؤذن هلــا ،اإلريتريــة يف أمســرة

، علـى أن     يف اجلانـب اإلريتـري     ٧٤مأرب، والنقطة   جسر  هي ديدا الال، وسرحا، و    احلدود، و 
الوقود من إثيوبيا، وذلك علـى إثـر نقـل بقيـة أفـراد البعثـة الطـارئ مـن املنطقـة                      ات  إمدادتتلقى  

وأعلمت الـسلطات اإلريتريـة البعثـة أنـه إذا قـررت األمـم املتحـدة نقـل أفرادهـا                    . األمنية املؤقتة 
ويف .  أراضـيها  علـى لبعثـة   لإريتريا، فلن تقبل احلكومة اإلريترية أي وجـود جزئـي           ومعداهتا من   

 خطـوات  تتخـذ الـسلطات اإلريتريـة، أيـة          كما أوضحت يف تقريري الـسابق، مل      الوقت نفسه،   
 .اء يف املنطقة األمنية املؤقتةتمكن البعثة من البقومن مث لملعاجلة أزمة الوقود 

، أصدر وزير الشؤون اخلارجية اإلريتري نشرة صـحفية         ٢٠٠٨فرباير  / شباط ١٥ويف   - ٣٨
 جديــد  آخــرأن تنــاقش النقــل املؤقــت أو أي ترتيــب ال ميكنــها جــاء فيهــا أن حكومــة إريتريــا  

، نظــرا إىل أن واليــة بعثــة أو أن توافــق علــى ذلــكللــسالم   اجلزائــريتعــارض مــع أحكــام اتفــاق
يــنص عليهــا أمــور شرها وإهنــاء مهامهــا األمــم املتحــدة يف إثيوبيــا وإريتريــا وظــروف وطرائــق نــ

ــر نــص   رئــيس جملــس األمــن  رســالة موجهــة إىل  يفويف وقــت الحــق،  و .اصــرحيا اتفــاق اجلزائ
األمانة العامة لألمم املتحـدة مل تـتح        ’’أن  بصرح املمثل الدائم إلريتريا      مارس/ آذار ١٠مؤرخة  

علقة مبستقبل مركز بعثة األمـم       املت البالغة األمهية بعد معلومات واضحة للحكومة بشأن املسائل       
ــا   ــا وإريتري ــؤرخ   . ‘‘املتحــدة يف إثيوبي ــري امل ــارس / آذار٣وأشــار إىل أن تقري  )S/2007/145(م

 يف اختاذ القـرارات الـيت تـؤثر علـى مركـز       إريترياشاركةما مل أن يأخذ يف االعتبار   ينبغيكان  ’’
 . )S/2008/72 (‘‘آن واحد يف ، باعتبارها بلدا مضيفا للبعثة وطرفا معنيا من أمهيةالبعثة
ـــ  / آذار٢٠ويف  - ٣٩ ــام املـ ــارس، التقــــى األمــــني العــ ساعد لعمليــــات حفــــظ الــــسالم،  مــ

 بــشأن مــستقبل البعثــة وبــشأن  حكومتــهموليــه، باملمثــل الــدائم إلريتريــا التماســا آلراء   إدمــون
قبل البعثـة   غـري أن املمثـل الـدائم صـرح بأنـه لـن ينـاقش مـست                . اخليارات احملددة يف هـذا التقريـر      

وجــود عمليــات األمــم املتحــدة حلفــظ الــسالم يف املنطقــة احلدوديــة ألن  املتعلقــة باخليــارات  أو
وأشــار املمثــل .  مــع إريتريــاالتــشاورنقــل البعثــة دون   قــرارتاألمــم املتحــدة ســبق هلــا أن اختــذ

 ٢٠٠٨ ينـاير / كـانون الثـاين    ١٥الدائم أيضا إىل أن رئيس إريتريا سـبق أن وجـه إيل رسـالة يف                
، فـإن وجـود بعثـة     فعـال  اإلريترية رمست احلدود   -جاء فيها أنه نظرا ألن جلنة احلدود اإلثيوبية         
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صـدر بـشأهنا قـرار       ياحتالل إثيوبيا أراض   إطالة أمد يؤدي إىل   األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا      
ألمــم املتحــدة وشــدد املمثــل الــدائم علــى أن إريتريــا ترغــب يف أن تكفــل ا. تابعــة إلريتريــاأهنــا 

 .انسحاب إثيوبيا من أراضي إريتريا
مــارس جــاء فيهــا أن  / آذار٢٥ مؤرخــة أفــورقي وتلقيــت الحقــا رســالة مــن الــرئيس   - ٤٠
 بـالتخلي عـن     لنـا مبثابة إيعـاز    ’’ للبعثة هو    ‘‘طلب تقدمي إريتريا آلرائها بشأن الدور املستقبلي      ’’

 ).، املرفـق  S/2008/200انظـر    (‘‘رعية عليـه  القضية اجلوهرية وبقبول احتالل أرضنا وإضفاء الش      
الوقــود ات مــسائل ثانويــة مثــل إمــداد’’وجــاء كــذلك يف الرســالة أنــه بــدال مــن التركيــز علــى  

 االلتزام األساسي لألمم املتحـدة وجمللـس األمـن يف كفالـة             يتمثل،  ‘‘ممتلكات البعثة ومعدات   أو
أن احلـدود بـني   على  وكرر التأكيد .إريترية ذات سيادةانسحاب االحتالل اإلثيويب من أراض  

 علـى امتـداد احلـدود أو عـدم          الـشواخص وضـع   ’’وأن احلديث عن    ‘‘ عينت ورمست ’’البلدين  
 .‘‘ قانونية وعمليةليس جوهريا من حيث أي غاية’’ أمر  هو، يف الواقع،‘‘وضعها
ى أنـه مـن      أبلغت الـسلطات اإلثيوبيـة بعثـة التقيـيم الـتقين بـأن إثيوبيـا تـر                 ،ومن جانبها  - ٤١

.  فقـط  اجلانـب اإلثيـويب مـن احلـدود     يفلبعثـة علـى املـدى الطويـل         االصعب للغاية قبول انتـشار      
 يف األراضـي     جديـدة   منطقة أمنية مؤقتة    فعال  تنشأ عنه  قدوأعربت عن القلق ألن هذا االنتشار       

 اتفـاق وقـف أعمـال       مركـز اإلثيوبية، مـع مـا يترتـب عـن ذلـك مـن آثـار قانونيـة خطـرية علـى                      
 سـالمة اتفـاق وقـف       صونوشددت السلطات اإلثيوبية على أن      .  واملنطقة األمنية املؤقتة   قتالال

 وحرمة املنطقة األمنية املؤقتة أمر أساسـي، وأن أقـصى مـا ميكـن إلثيوبيـا املوافقـة                   قتالالأعمال  
 ،ض ضــمان ســالمة وأمــن حفظــة الــسالم رغــب ملــدة حمــددة و نقــال طارئــالبعثــةاعليــه هــو نقــل 

 .شأن مستقبل البعثةيف  األمن س جمليبت ريثما
ــ - ٤٢ ــارس، ق/ آذار٢٥ي ـوف ـــم ـــام وكيـ ــسيد    ـ ــسالم، ال ــات حفــظ ال ــام لعملي ل األمــني الع
مــاري غينــو، مبناقــشة اخليــارات احملــددة يف هــذا التقريــر مــع القــائم باألعمــال بالنيابــة    - جــان

 التعـاون مـع األمـم       ستواصـل  وأعلم القـائم باألعمـال وكيـل األمـني العـام بـأن إثيوبيـا              . إلثيوبيا
ــارات املقترحــة وســتنظراملتحــدة  ــا مــسؤولية أساســية     .  يف اخلي ــع عليهم وأكــد أن الطــرفني تق

لتــسوية املنازعــة فيمــا بينــهما وأن إثيوبيــا ســتدعم املــساعي احلميــدة لألمــني العــام وهــي علــى    
ذلـك، كـرر التأكيـد       وإضـافة إىل  .  املنازعة ملناقشة موضوع استعداد لاللتقاء باجلانب اإلريتري     

ــان  علـــى أن  ــة مبكـ ــال  صـــونمـــن األمهيـ ــال ســـالمة اتفـــاق وقـــف أعمـ ــز القتـ ــة ومركـ  املنطقـ
 .املؤقتة األمنية
 وزيــر الــشؤون اخلارجيــة اإلثيــويب رســالة   ويف أعقــاب االجتمــاع املــذكور، وجــه إيل  - ٤٣

ى أن علـ  ، مجلـة أمـور  مـن جديـد، يف  فيهـا  أكد ) ، املرفق S/2008/214(مارس  / آذار ٢٨مؤرخة  
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جملس األمن بشأن مـستقبل البعثـة ينبغـي أال تـؤثر علـى مـشروعية اتفـاق             مقدمة إىل   أي توصية   
 .أنه ينبغي احترام سالمة املنطقة األمنية املؤقتة احتراما كامالعلى ، والقتالوقف أعمال 

مارس التقى أيـضا رئـيس ديـواين، الـسيد فيجـاي نامبيـار، باملمثـل الـدائم                  / آذار ٢٦يف   - ٤٤
تريا الذي ذكر بأن الـسلطات اإلريتريـة علـى اسـتعداد للتعـاون يف مـسألة نقـل بعثـة األمـم                       يإلر

املتحــدة يف إثيوبيــا وإريتريــا، وأن حكومــة إريتريــا، كمــا طلبــت البعثــة، ستــسهل نقــل معــدات 
ــائي عــصب ومــصوع  ــة إىل مين ــديوان    . البعث ــدائم رئــيس ال وفــضال عــن ذلــك، أعلــم املمثــل ال

ية ستكون على استعداد ألن تقوم، من خالل ترتيبات النقل اخلاصـة هبـا،       اإلريتر السلطات بأن
بنقــل مجيــع معــدات األمــم املتحــدة واملعــدات اململوكــة للوحــدات املتروكــة يف مواقــع الفريــق   

وحــىت يتــسىن القيــام بــذلك، . ومراكــز الوحــدات يف املنطقــة األمنيــة املؤقتــة إىل أمســرة وعــصب
. بقائمة جرد جلميع املعدات املتروكة يف املنطقة األمنيـة املؤقتـة     طلب تزويد السلطات اإلريترية     

 . وتعهدت البعثة واألمانة العامة مبتابعة املسألة مع السلطات اإلريترية وتزويدها بقوائم اجلرد
وخالل املشاورات غري الرمسية اليت أجريت منذ عهد قريب بشأن بعثـة األمـم املتحـدة              - ٤٥

كــد أعــضاء جملــس األمــن مــرارا علــى ضــرورة إيفــاء الطــرفني بالتزاماهتمــا يف إثيوبيــا وإريتريــا، أ
وعّبـر أعـضاء اجمللـس أيـضا علـى          . مبوجب اتفاقي وقف أعمال القتـال واتفـاق الـسالم الـشامل           

ــسالم         ــق بال ــة اجلمــود فيمــا يتعل ــة عــن اســتمرار حال ــار املترتب ــرد عــن قلقهــم إزاء اآلث حنــو مطّ
ــة،     واالســتقرار اإلقليمــيني، كمــا أكــدو   ــه البعث ــذي تقــوم ب ــع الرتاعــات ال ــة دور من ا علــى أمهي

 . لواليتها احلالية وفقا
ومع األخذ يف االعتبـار لوجهـات النظـر الـيت عّبـر عنـها أعـضاء اجمللـس، باإلضـافة إىل                       - ٤٦

موقفي إريتريا وإثيوبيا على النحو املبني أعاله، ميكـن النظـر يف اخليـارات التاليـة لوجـود عمليـة         
 : م التابعة لألمم املتحدة يف إثيوبيا وإريترياحلفظ السال

مارس، ال تزال هناك فرصة أمـام إريتريـا         / آذار ٣كما جاء يف تقريري املؤرخ       )أ( 
إلعــادة النظــر يف موقفهــا واســتئناف تزويــد بعثــة األمــم املتحــدة يف إثيوبيــا وإريتريــا بإمــدادات   

واصلة القيام مبهامها على النحو املتـوخى       الوقود، ورفع مجيع القيود على البعثة، والسماح هلا مب        
وال يــزال علــى إريتريــا أن تتخــذ خطــوات لتغــيري  . أصــال يف إطــار اتفــاق وقــف أعمــال القتــال 

موقفهـــا، وقـــد أعلمـــت إريتريـــا البعثـــة بأهنـــا ســـتنظر يف تـــوفري الوقـــود لغـــرض نقـــل معـــدات 
 .غري ال البعثة

ــة األمــم    )ب(  ــام بعث ــا  يف غيــاب الــشروط الــضرورية لقي ــا وإريتري املتحــدة يف إثيوبي
ــرار    ــها املنــصوص عليهــا مبوجــب الق ــة، ممــا ُيوقــف   )٢٠٠٠ (١٣٢٠بواليت ، ميكــن إهنــاء البعث

 . وجود لبعثة حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يف املنطقة أي
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ميكن نشر بعثـة صـغرية للمـراقبني يف املنطقـة احلدوديـة، تـسعى إىل نـزع فتيـل             )ج( 
ــني القــ  ــوترات ب ــه،      الت ــدويل ومسع ــصر اجملتمــع ال ــدين، وتكــون أداة ب ــة للبل ــسلحة التابع وات امل

 . وتواصل تقدمي التقارير إىل جملس األمن بشأن الوضع
ــاألفراد املــدنيني العــسكريني يف أمســرة      ) د(  ميكــن إنــشاء مكاتــب اتــصال مــزّودة ب

دود قـرار ترسـيم احلـ    الطرفني يف تنفيـذ  وأديس أبابا للحفاظ على تأهب األمم املتحدة ملساعدة  
 مــن اتفــاق الــسالم الــشامل، إذا  ١٦-٤للجنــة احلــدود اإلثيوبيــة اإلريتريــة، فــضال عــن املــادة   

 . اختار الطرفان يف خامتة املطاف الشروع يف عملية الترسيم املادية ما
 

 مالحظات وتوصيات -تاسعا  
د الـيت ترفـضها إريتريـا       يشكل احتالل إريتريا العسكري للمنطقة األمنية املؤقتـة والقيـو          - ٤٧

على بعثة األمم املتحدة يف إثيوبيا وإريتريا انتهاكا التفاق وقـف أعمـال القتـال، كمـا أن ذلـك                 
 ٤٦واخليـارات املقترحـة يف الفقـرة        . كله يقوض جوهر األساس الذي تستند إليـه واليـة البعثـة           

 اخلطـرية الـيت جنمـت    ذلك أهنا تنطوي على خمـاطر ّمجـة، ولـن حتـل املعـضلة     . أعاله ليست ُمثلى 
عن القيود اليت حالت دون قيـام البعثـة بواليتـها، والـيت أرغمتـها يف هنايـة األمـر علـى أن تنتقـل             

 . ولكن الظروف السائدة حتد بشكل كبري من سبل العمل املتاحة. من املنطقة األمنية املؤقتة
اآلنـف  ) ب(يـار   وقد ينجم عن االنـسحاب الكامـل للبعثـة علـى النحـو املقتـرح يف اخل                 - ٤٨

الــذكر، تــصعيد حلــدة التــوتر يف املنطقــة احلدوديــة، مــع خطــر جتــدد أعمــال القتــال علنــا، علــى  
ويتطلـب نـشر بعثـة      . الرغم من تصرحيات الطرفني بـأن أيـا منـهما ال يعتـزم بـدء احلـرب جمـددا                  

 البعثـة   وميكن من خالل مثل هذه    . املذكور آنفا، وموافقة البلدين   ) ج(مراقبني، يف إطار اخليار     
تزويــد جملــس األمــن باملعلومــات القيمــة لإلنــذار املبكــر، ولكــن وجودهــا باملنطقــة قــد ال يــوفر  

وأخـريا، ال ميكـن   . سيما يف مواجهـة احتمـال اسـتئناف أعمـال القتـال      وحده الردع الكايف، ال 
املذكور آنفا أن يكون ذا جدوى إال إذا كـان الطرفـان علـى اسـتعداد للـشروع يف                 ) د(للخيار  

 . نفيذ قرار جلنة احلدود النهائي وامللزم، بدعم من األمم املتحدةت
، وقبـل الطـرف اآلخـر بنـشر مـراقبني عـسكريني             )ج(وإذا رفض أحد الطـرفني اخليـار         - ٤٩

غـري أنـين أود أن أؤكـد        . على جانب واحد فقـط، فإنـه قـد يتـسىن استكـشاف هـذه اإلمكانيـة                
حــد اجلــانبني فحــسب لــن يكــون كافيــا للرصــد  جمللــس األمــن بــأن نــشر بعثــة للمــراقبني علــى أ 

الكامل للمنطقة األمنية املؤقتة، ومـن مث ملـساعدة الطـرفني بـشكل فعـال يف تنفيـذ اتفـاق وقـف                      
وفضال عن ذلـك، ميكـن أن ينظـر أحـد الطـرفني إىل مثـل هـذه البعثـة باعتبارهـا                      . أعمال القتال 
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ما ينجم عن ذلك مـن تـداعيات        إبقاء للوضع الراهن ومن مث خدمة مصاحل الطرف اآلخر، مع           
 .خطرية على املنظورات إىل األمم املتحدة باعتبارها طرفا حمايدا

. أيـضا مـسائل أساسـية فيمـا خيـص اتفـاقي اجلزائـر             ) د(و  ) ج(و  ) ب(وتثري اخليارات    - ٥٠
وعلى وجه اخلصوص، سيكون إلهناء والية البعثـة وانـسحاهبا الكامـل آثـار علـى حالـة املنطقـة                    

ولقد أكّدت يف رسائلي مـع الطـرفني خـالل األزمـة الـيت نـشبت مـؤخرا إىل أن                    . املؤقتةاألمنية  
النقــل املؤقــت للبعثــة ال خيــل بأحكــام اتفــاق وقــف أعمــال القتــال، مبــا يف ذلــك حرمــة املنطقــة  

ود ، مـع نـشر البعثـة علـى اجلـانبني، تـوفري وجـ              )ج(وال ميكن إال يف إطار اخليار       . األمنية املؤقتة 
 .  حد ما، إمكانية رصد املنطقة واحلفاظ على سالمتهام ميكن أن يتيح، إىلحلفظ السال

وهنــاك معــضلة أخــرى تتمثــل يف أن أيــا مــن اخليــارات املــذكورة أعــاله ال ميكــن لــه،     - ٥١
ويثري موقف إثيوبيـا املتمثـل      . مبفرده، معاجلة املسائل األساسية اليت ُتطيل أمد الرتاع بني البلدين         

انظر الفقـرة   (الترسيم اليت وضعتها جلنة احلدود اإلثيوبية اإلريترية باطلة قانونا          يف أن إحداثيات    
 لقـرارات اللجنـة،     ، تساؤالت عن مدى التزام إثيوبيا بقبول الوضـع النـهائي وامللـزم            ) أعاله ٢٢

وال ميكــن القبــول باســتمرار هــذا املــأزق،  .  مــن اتفــاق الــسالم الــشامل ١٥-٤مبوجــب املــادة 
ومـن مث  . فـوف باألخطـار الـيت هتـدد الـسالم واالسـتقرار الـدوليني واإلقليمـيني            فضال عن أنه حم   

يتطلــب أي خيــار يقــرر جملــس األمــن األخــذ بــه إشــراك اجمللــس الكامــل واإلجيــايب للطــرفني يف  
العمل معه، بغية معاجلة املسائل القانونية والسياسية واألمنيـة، مبـا يف ذلـك تنفيـذ قـرارات جلنـة                    

 . فاقي اجلزائر، األمر الذي جيعل تطبيق العالقات بني الطرفني أمرا ممكنااحلدود، وفقا الت
ــة، وعليهمــا حــشد      - ٥٢ ويتحمــل الطرفــان املــسؤولية األوىل عــن حــل خالفاهتمــا احلدودي

ــة      ــة والــسياسية واألمني اإلرادة الــسياسية الختــاذ اخلطــوات الــضرورية ملعاجلــة الــشواغل القانوني
ومـن نـاحييت،    . املـسألة معاجلـة   حمل جملس األمن أيـضا مـسؤولية        ويت. املشروعة للطرف اآلخر  

فقد أعربـت عـن اسـتعدادي لبـذل مـساعّي احلميـدة مـع الطـرفني لتـسهيل تنفيـذ قـرارات جلنـة                      
 . وأعتزم مواصلة بذل اجلهود إلقناع كال الطرفني بأن يفيدا من هذا الغرض. احلدود
، فــــإن )أ(حــــو املقتــــرح يف اخليــــار وإذا مل تتراجــــع إريتريــــا عــــن موقفهــــا علــــى الن - ٥٣

جمــتمعني، علــى مــا يبــدو، مــسارا إجرائيــا ميكــن أن حيفــظ ســالمة اتفــاق   ) د(و ) ج( اخليــارين
وقــف أعمــال القتــال وحرمــة املنطقــة األمنيــة املؤقتــة، ويــسّهل اجلهــود املبذولــة ملعاجلــة املــسائل  

امـل وإجيـايب مـن جانـب        األساسية، إذا ما قبل الطرفان بذلك، وإذا ما صاحب ذلك إشـراك ك            
ولذا فإنين أوصي جملس األمن بأن يأذن يل بأن استكـشف مـع الطـرفني               .  للطرفني جملس األمن 

ــارين ) أ(إمكانيــة تــأمني موافقتــهما علــى اخليــار    ، أو كليهمــا علــى أن )د(أو ) ج(وأحــد اخلي
ق ذلـك جهـود     يكون مفهوما بوضوح بأنه مىت قُبل أي من هذه الترتيبات، فإنه ال بد وأن ُتراف              
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موازيــة مــن جملــس األمــن للمعاجلــة الفعالــة للمــسائل القانونيــة والــسياسية األساســية يف جــوهر  
وحتقيقا لتلك الغاية، قد يرغب جملـس األمـن يف النظـر يف إيفـاد بعثـة أمسـرة        . الرتاع بني البلدين  

 . وأديس أبابا ملناقشة هذه املسائل مع الطرفني
ــارات األربعــة املــذكورة   ويف غــضون ذلــك، أود أن أشــ  - ٥٤ رك الطــرفني يف النظــر يف اخلي

يوليـه، يـبني    / متوز ٣١أعاله وتقدمي تقرير آخر لينظر فيه جملس األمن قبل انتهاء والية البعثة يف              
تفاصــيل نتــائج مــشاورايت مــع الطــرفني واملقترحــات احملــددة الــيت اتفــق عليهــا معهمــا خبــصوص 

وريثمـا جيـري جملـس األمـن مناقـشة         . نطقـة احلدوديـة   وجود األمم املتحـدة حلفـظ الـسالم يف امل         
هنائيــة بــشأن التوصــيات املتوخــاة، ســتظل الترتيبــات املؤقتــة لنقــل البعثــة مــن إريتريــا وعمليــات  

 . النشر احلالية للبعثة يف إثيوبيا قائمة، كترتيب مؤقت
بيل ومن املهـم بـشكل أساسـي قيـام جملـس األمـن باختـاذ القـرارات الـضرورية علـى سـ               - ٥٥

وأحــث أيــضا حكــوميت إريتريــا وإثيوبيــا، خدمــة لــصاحل الــسالم واألمــن اإلقليمــيني،  . األولويــة
أخذا يف االعتبار النتائج اخلطرية اليت تترتب على استمرار حالة اجلمود، والقبـول مبـساعدة      ت أن

 . جملس األمن ومساعّي احلميدة يف التنفيذ الكامل لالتفاقات اليت دخال فيها
اخلتـــام، أود أن أعـــرب عـــن عميـــق امتنـــاين ملمثلـــي اخلـــاص بالنيابـــة، الـــسيد         ويف  - ٥٦

النيفــر، ومجيــع األفــراد املــدنيني والعــسكريني التــابعني للبعثــة، علــى مــا أبــدوه مــن التــزام  عــزوز
متواصل وما قاموا به من جهود مضنية يف بيئة بالغة الصعوبة واخلطورة، للمساعدة يف احلفـاظ               

ــسالم واالســتقر   ــى ال ــا  عل ــا وإريتري ــني إثيوبي ــاد     . ار ب ــة، واالحت ــع شــركاء البعث ــى مجي ــين عل وأُث
األفريقــي، والــشهود اآلخــرين علــى اتفــاقي اجلزائــر، وأصــدقاء بعثــة األمــم املتحــدة يف إثيوبيــا    
وإريتريا، باإلضافة إىل فريق األمم املتحدة القطري ووكـاالت املـساعدة اإلنـسانية وغريهـا مـن                 

 .ا يقدمونه من دعم دومنا كلل لعملية السالماملنظمات الدولية على م
 


