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رسـالة مؤرخـة ١٣ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ موجهـة إىل رئيـس جملـس األمـن مــن 
  القائم باألعمال املؤقت للبعثة الدائمة إلثيوبيا لدى األمم املتحدة 

أتشرف بأن أحيل إليكم طيه القرار رقم ٢٠٠٠/٢ الصادر عن جملـس ممثلـي الشـعب 
جبمهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية يف ١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ بشأن الفظائع النكراء الـيت 

ترتكب ضد املدنيني اإلثيوبيني يف إريتريا. 
وأكون ممتنا لـو عملتـم علـى تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وثـائق جملـس 

األمن. 
(توقيع) فيسيها أ. تسيما 
القائم باألعمال املؤقت 



200-47741

S/2000/568

مرفـق الرسـالة املؤرخـة ١٣ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٠ املوجهــة إىل رئيــس جملــس 
  األمن من القائم باألعمال املؤقت للبعثة الدائمة إلثيوبيا لدى األمم املتحدة 

ـــم ٢٠٠٠/٢ الصــادر عــن جملــس ممثلــي الشــعب جبمهوريــة إثيوبيــا  القـرار رق
الدميقراطية االحتادية بشأن الفظـائع النكـراء املرتكبـة ضـد املدنيـني اإلثيوبيـني يف 

 إريتريا 
إن جملس ممثلي الشعب جبمهورية إثيوبيا الدميقراطية االحتادية: 

إذ يسترشد بروح ميثـاق األمـم املتحـدة، واإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنسـان، وسـائر 
الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، ومبادئ القانون اإلنساين الدويل؛ 

ـــز ومحايــة  وإذ يالحـظ أن علـى مجيـع الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة التزامـا بتعزي
حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية، وبالوفـاء بااللتزامـات الـيت أخذـا علـــى عاتقــها حبريــة 

مبوجب خمتلف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛ 
وإذ يضع يف اعتباره أن إريتريا ملزمة، بوصفها طرفا يف منظمة األمم املتحدة، بتعزيـز 
ومحايـة حقـوق اإلنسـان واحلريـات األساسـية وفـق مـا نـص عليـه ميثـاق األمـم املتحـدة وذكــر 

بالتفصيل يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ 
ـــن  وإذ يسـاوره شـديد القلـق إزاء مـا يرتكبـه أفـراد الشـرطة العسـكرية واجليـش واألم
اإلريتريون من هجمات على املدنيني اإلثيوبيـني ومـن جرائـم وانتـهاكات خطـرية، فضـال عـن 
األعمـال الـيت تقـوم ـا الغوغـاء بتحريـض مـــن احلكومــة ضــد الرعايــا اإلثيوبيــني املقيمــني يف 

إريتريا؛  
وإذ يؤكد من جديد أن مجيع الـدول ملزمـة بـالتقيد باتفاقيـات جنيـف املعقــــــودة يف 
١٢ آب/أغسـطس ١٩٤٩ وبروتوكوليـها اإلضـــافيني، باعتبارهــا جــزءا مــن القــانون الــدويل 

العريف؛ 
ـــني ظلــوا املســتهدفني الرئيســيني مــن  وإذ يالحـظ مـع بـالغ القلـق أن املدنيـني اإلثيوبي

جانب النظام اإلريتري منذ بدء عدوانه على إثيوبيا دون استفزاز؛ 
وإذ يكرر اإلعراب عن قلقه إزاء األحوال السيئة الحتجـاز أسـرى احلـرب اإلثيوبيـني 
ومعاملتـهم غـري اإلنسـانية حيـث ترفـض إريتريـا إتاحـة وصـول جلنـة الصليـــب األمحــر الدوليــة 

وغريها من الوكاالت اإلنسانية إليهم؛ 
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وإذ يسـاوره بـــالغ القلــق بشــأن االنتــهاكات اجلســيمة الواســعة النطــاق والصارخــة 
للحقـوق اإلنسـانية للمدنيـني اإلثيوبيـــني علــى يــد النظــام اإلريــتري يف معســكرات االعتقــال 
اجلماعي والتذبيح اليت أقامها مؤخـرا يف أمسـرة وشـيكييت ومـا يـهابار وماسـاوا ومواقـع أخـرى 

غري معروفة؛ 
وإذ تثري جزعه األنباء األخرية املروعة عن أعمال القتـل الثأريـة واهلجمـات العشـوائية 

اليت يتعرض هلا الرعايا اإلثيوبيني املقيمون يف إريتريا، على يد النظام اإلريتري؛ 
يشـجب أعمــــــال القتــــــل والتعذيـــــب واالغتصـاب الالإنسـانية والوحشـــية  - ١
وما شاها من فظائع، اليت يرتكبها النظام اإلريتري ضد الرعايا اإلثيوبيني املقيمني يف إريتريا؛ 
يعرب عن هلعه ملا جــرى مؤخـرا مـن تذبيـح بـال رمحـة للرعايـا اإلثيوبيـني يف  - ٢
بلديت أمسرة وكرين وقرية عدي جوعداد ومصوع وعدي نيفس ومراكـز أخـرى يقـوم النظـام 

اإلريتري حاليا بإقامتها؛ 
يدين بقوة ما جرى مؤخرا من اختطاف الرعايا اإلثيوبيني وما تبع ذلـك مـن  - ٣
اختفائـهم القسـري، وخاصـة االختطـاف واالختفـاء القسـري الـذي مشـل ٣٣٧ ١ إثيوبيـا مــن 
ــــدة عصـــب،  بلــدة كريــن و ٠٠٠ ٣ إثيــويب مــن بلــدة مصــوع و ٠٠٠ ٢٠ إثيــويب مــن بل
واالختطاف األخري لإلثيوبيني واحتجازهم التعسـفي يف سـاحات مكشـوفة بـال طعـام أو وقـاء 
أو مساعدة طبية، وخاصة اختطاف ٧٥٨ ١ إثيوبيا مـن بلـدة منديفـريا و ٣٩٤ ١ إثيوبيـا مـن 
ديكمهاري واحتجازهم التعسفي بعد ذلك يف شيكييت ومايهابار، على التوايل، وما مت مؤخـرا 
من احتجاز تعسفي ومعاملة الإنسانية آلالف الرعايـا اإلثيوبيـني يف سـجن أمسـرة ومعسـكرات 

االعتقال يف مواقع خمتلفة؛ 
يديـن أيضـا انتشـار ممارسـات العنـف وانتـهاكات حقـوق اإلنسـان والقـــانون  - ٤
اإلنساين من جانب النظــام اإلريـتري، مبـا يف ذلـك انتـهاكات حـق الرعايـا اإلثيوبيـني يف مجيـع 
أحناء البلد يف احلياة ويف احلريـة واألمـان الشـخصي، واحلـق يف عـدم التعـرض للتعذيـب وغـريه 

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛ 
حيث احلكومة اإلريترية على ما يلي:  - ٥

االحترام التام جلميع حقوق الرعايا اإلثيوبيـني اإلنسـانية وحريـام األساسـية دون أي  -
متييز على اإلطالق، وفقا للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان؛ 
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الوقـف الفـوري ودون أيـة شـــروط مســبقة لعمليــات االحتجــاز التعســفي واإلعــدام  -
خارج نطاق القانون وبإجراءات موجزة واالختفاء والترحيل اليت يتعـرض هلـا الرعايـا 

اإلثيوبيون؛ 
ـــب  االحـترام التـام للقوانـني اإلنسـانية الدوليـة ومحايـة املدنيـني، واالحجـام عـن التخري -
والنهب الغامشني ملمتلكات املدنيني اإلثيوبيني، ووقف التجنيد اإلجبـاري أو التطوعـي 

للرعايا اإلثيوبيني يف جيش العدوان؛ 
ـــن يف خمتلــف  كفالـة اإلفـراج الفـوري وغـري املشـروط عـن املدنيـني اإلثيوبيـني احملتجزي -

معسكرات االعتقال والقتل؛ 
اإلفشـاء الكـامل والفـوري ألمـاكن تواجـد الرعايـا اإلثيوبيـني املختطفـني مـــن خمتلــف  -

البلدات واملراكز يف إريتريا؛ 
إتاحة زيارة اللجنة الدوليـة للصليـب األمحـر وغريهـا مـن الوكـاالت املعنيـة باملسـاعدة  -
اإلنسـانية وحقـوق اإلنسـان فـورا وبـال شـروط جلميــع املدنيــني اإلثيوبيــني احملتجزيــن 

وأسرى احلرب؛ 
ــة  يطلـب إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة وأمـني عـام منظمـة الوحـدة األفريقي ٦
وجلنة حقوق اإلنسان التابعة للمجلس املشترك موعة بلدان أفريقيا والبحر الكـارييب واحمليـط 
اهلـادئ واالحتـاد األورويب ومفوضـة األمـم املتحـــدة الســامية حلقــوق اإلنســان وجلنــة حقــوق 
اإلنسان التابعة لألمم املتحدة واللجنة األفريقيـة حلقـوق اإلنسـان وحـق الشـعوب، تعيـني هيئـة 
مستقلة دون إبطاء للتحقيق يف ما أفيد عن تعـرض املدنيـني اإلثيوبيـني ألعمـال التذبيـح والقتـل 
اجلماعي وحاالت االختفاء واملعاملة القاسية والالإنسـانية واملهينـة يف معسـكرات االعتقـال يف 
أمسـرة وكريـن وعـدي جوعـــداد وعــدي نيفــس ودورفــو ومعســكرات أخــرى يقــوم النظــام 

اإلريتري بإقامتها حاليا؛ 
حيـث اتمـع الـدويل علـى الضغـط علـى النظـام اإلريـتري لكـي يفشــي فــورا  - ٧
وبالكـامل أمـاكن تواجـد الرعايـا اإلثيوبيـني املخطوفـني مـن بلـدات كريـن ومصـــوع وعصــب 

وأمسرة اإلريترية وكذلك من مراكز خمتلفة يف ذلك البلد؛ 
يطلب إىل اتمع الدويل أن يضغـط علـى النظـام اإلريـتري لكـي يتيـح زيـارة  - ٨
جلنة الصليب األمحر الدولية وغريها من الوكاالت املعنية حبقوق اإلنسان واملسـاعدة اإلنسـانية 
فورا وبال قيد أو شرط جلميع املدنيني اإلثيوبيني احملتجزين وأسرى احلرب، مبـا يف ذلـك زيـارة 

معسكرات االعتقال يف مصوع وشيكييت وأمسرة؛ 
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حيـث اتمـع الـدويل علـى الضغـط علـى النظـــام اإلريــتري مــن أجــل كفالــة  - ٩
اإلفـراج الفـــوري وغــري املشــروط عــن املدنيــني اإلثيوبيــني احملتجزيــن يف خمتلــف معســكرات 

االعتقال والقتل يف إريتريا؛ 
ـــدويل اختاذ إجــراءات فعالــة لوقــف املخالفــات  يطلـب كذلـك إىل اتمـع ال - ١٠
ـــدمي مرتكــيب هــذه  واالنتـهاكات اجلسـيمة حلقـوق اإلنسـان مـن جـانب النظـام اإلريـتري، وتق

اجلرائم إىل العدالة؛ 
يطلب إىل اتمع الدويل أن يضغط علـى النظـام اإلريـتري مـن أجـل املعاملـة  - ١١
اإلنسانية جلميع املدنيني اإلثيوبيني احملتجزين، مبا يف ذلك توفري العالج الطيب والغذاء واملاء هلـم 
بشكل واف، فضال عن نقل مجيع احملتجزين فورا وبال قيد أو شرط من معسـكرات االعتقـال 

املكشوفة يف الصحراء واملواقع الصخرية إىل أماكن مغطاه؛ 
 


