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 موجهـة إىل رئـيس جملـس األمـن مـن      ٢٠٠٨سـبتمرب  / أيلـول ١١رسالة مؤرخـة     
 األمني العام

 
يشرفين أن أحيل إليكم طيه تقريـر بعثـة األمـم املتحـدة لتقـصي حقـائق احلالـة الـسائدة               

 .بني جيبويت وإريتريا
يوليــه إىل / متــوز٢٨ولقــد زارت بعثــة تقــصي احلقــائق جيبــويت وإثيوبيــا يف الفتــرة مــن   

 بنـاء علـى مـا خلـصت إليـه املـشاورات الـيت أجراهـا جملـس األمـن يف                      ٢٠٠٨أغسطس  /آب ٦
ومل تـسمح الـسلطات اإلريتريـة       .  بشأن احلالة بـني جيبـويت وإريتريـا        ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٤

 .للبعثة بزيارة إريتريا
 .وأرجو إطالع أعضاء جملس األمن على هذا التقرير ومرفقاته 

 
  كي مونبان) توقيع(

 ني العاماألم
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 ]باالنكليزية: األصل[
 تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي حقائق األزمة بني جيبويت وإريتريا  
 ٢٠٠٨أغسطس / آب٦يوليه إىل / متوز٢٨  

 
 مقدمة -أوال  

، أفـادت األنبـاء وقـوع اشـتباكات     ٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران ١٢ و ١٠يف الفترة ما بـني      - ١
ية وقوات الـدفاع اإلريتريـة عـرب خـط احلـدود الـذي مل يـتم           خطرية بني القوات املسلحة اجليبوت    

ــرية     ــم دومـ ــرف باسـ ــة تعـ ــا، يف منطقـ ــويت وإريتريـ ــيمه بـــني جيبـ ــاء أن  . )١(ترسـ ــادت األنبـ وأفـ
 شخصا وإصـابة العـشرات مـن اجلـانبني، فـضال      ٣٥االشتباكات أسفرت عن مصرع أكثر من    

ــب اجل       ــل يف اجلان ــى األق ــداخلي، عل ــشريد ال ــن الت ــدر م ــويتعــن حــدوث ق ــدلعت  . يب ــد ان وق
االشتباكات يف دومرية عقب عدة أسابيع مـن احلـشد العـسكري وتـصاعد التـوتر بـني القـوات               

) اليت كانت ترابط علـى مقربـة مـن بعـضها الـبعض            (املسلحة اجليبوتية وقوات الدفاع اإلريترية      
 الـشؤون   ارةوبعد اتصاالت مع املمثلني الدائمني للبلـدين، قامـت إد         . ٢٠٠٨بريل  أ/منذ نيسان 
طالع جملس األمن، بناء على طلبه، على األزمة الناشبة بني جيبويت وإريتريـا خـالل        السياسية با 

 .٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤ و ١٢مايو و / أيار١٤ثالث اجتماعات عقدت يف 
وعقــب الرســائل الــيت وردت إىل رئــيس جملــس األمــن مــن جيبــويت وإريتريــا، وعمــال     - ٢

فيـه  شـجع  ، الـذي  )S/PRST/2008/20(يونيـه  / حزيران١٢جمللس يف بالبيان الصادر عن رئيس ا   
لــس األمــني العــام علــى التعجيــل باســتخدام جهــوده للنوايــا احلــسنة واالتــصال بــالطرفني،   اجمل”

حسب االقتـضاء، وبالتنـسيق مـع اجلهـود املبذولـة علـى الـصعيد اإلقليمـي، بغـرض تيـسري قيـام                       
قـة خبفـض الوجـود العـسكري علـى احلـدود، وتطبيــق       مناقـشات ثنائيـة لتحديـد الترتيبـات املتعل    

، وجـه األمـني العـام إدارة الـشؤون     “تدابري لبناء الثقة، من أجل إجياد حل للحالة علـى احلـدود      
السياسية إىل إيفاد بعثة لتقصي احلقائق إىل البلدين لتقيـيم احلالـة الـسياسية واألمنيـة واإلنـسانية                  

ــا  وكــان مــن املقــرر يف البدا . يف املنطقــة : يــة أن تــزور البعثــة جيبــويت وإريتريــا، وكــذلك إثيوبي
فإثيوبيا تشترك يف احلدود مع كال البلدين يف منطقة جبل موسى علـي، كمـا أهنـا تـرأس حاليـا                     

 لبعثــة تقــصي احلقــائق زيــارة أمســرة غــري أنــه مل يتــسن. عنيــة بالتنميــةاهليئــة احلكوميــة الدوليــة امل
ــري مــن احلــدود للتثبــ  اجلانــب اإل أو ــسائدة ريت ــة ال ــات  . ت مــن احلال ورغــم املناقــشات والطلب

 .العديدة يف نيويورك وأمسرة، رفضت السلطات اإلريترية إصدار تأشريات دخول للبعثة

__________ 
 .تضم منطقة دومرية جبال، وهو رأس دومرية، وجزيرة دومرية القريبة )١( 
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 إلجـراء   -ونتيجة لذلك، ُعدلت اختـصاصات البعثـة لتقتـصر علـى زيـارة أديـس أبابـا                   - ٣
يـة واملـسؤولني املختـصني يف      مشاورات، مبا يف ذلك مع االحتـاد األفريقـي وجامعـة الـدول العرب             

وكان من املتـوخى    .  إلجراء مشاورات مع السلطات اجليبوتية     - وجيبويت   -احلكومة اإلثيوبية   
. أيضا أن تقوم البعثة بزيارة ملنطقة دومرية وااللتقـاء بفريـق األمـم املتحـدة القطـري يف جيبـويت                   

بإدارة الشؤون الـسياسية، وضـمت   وترأس البعثة سام إيبوك، نائب مدير الشعبة الثانية ألفريقيا          
دوغالس النغرر، املخطط العسكري بإدارة عمليات حفظ الـسالم؛ ولـوران    : العضوين التاليني 

 .دوفور، موظف الشؤون اإلنسانية مبكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
 

 تنظيم األعمال -ثانيا  
 )أغسطس/ آب٤يوليه و / متوز٣١ - ٢٨(أديس أبابا   

يوليـه  / متـوز  ٣١ إىل   ٢٨ بزيارة أديـس أبابـا يف الفتـرتني مـن            قصي احلقائ قامت بعثة تق   - ٤
ووفقا الختصاصاهتا، ناقشت البعثة احلالة بني جيبـويت وإريتريـا مـع            . أغسطس/ آب ٦ إىل   ٤ و

ر احملـاورين مـن االحتـاد األفريقـي وجامعـة الـدول العربيـة، ومـن وزاريت الـدفاع              االعديد من كب  
 .)٢(واخلارجية يف إثيوبيا

 
 )أغسطس/ آب٤ - ١(جيبويت   

، التقـــت البعثـــة بالعديـــد مـــن املـــسؤولني احلكـــوميني، وبعـــض األعـــضاء ويف جيبـــويت - ٥
البارزين يف السلك الدبلوماسي، ومبمثل األمم املتحدة املقيم يف جيبويت، وبالعديد مـن الـزمالء               

ئـيس جيبـويت، إمساعيـل      كمـا اسـتقبل ر    . )٣(الذين ميثلون خمتلف برامج األمم املتحدة ووكاالهتـا       
 .عمر جوليد، البعثة يف اليوم األخري من الزيارة

وكانت البعثة، يف كل ما اضطلعت به من أنشطة يف أديس أبابا وجيبـويت، تـسعى إىل                  - ٦
جناز اختصاصاهتا، ضمن مجلة أمور، للوصول إىل فهم أفضل للجوانـب البالغـة   إتنظيم أعماهلا و 
، مبــا يف ذلــك )يف املاضــي واحلاضــر(عالقــات بــني جيبــويت وإريتريــا حالــة ال) أ: (األمهيــة التاليــة

تقييم لسلسلة االتفاقيات واملعاهدات والربوتوكوالت اليت عينت احلدود بني البلـدين يف نقـاط              
التسلـسل الــزمين لألحـداث الــيت أفــضت إىل   ) ب(خمتلفـة يف القــرنني التاسـع عــشر والعــشرين؛   

التطـورات الـيت اسـتجدت يف منطقـة         ) ج(يونيـه؛   /حزيـران  ١٢ و   ١٠اشتباكات الفترة ما بني     
احلالـة العـسكرية واألمنيـة واإلنـسانية الراهنـة يف منطقـة             ) د(احلدود منـذ وقـوع االشـتباكات؛        

__________ 
 .انظر املرفق الثاين )٢( 
 .انظر املرفق الثالث )٣( 
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اجلهـود املبذولـة مـن جانـب االحتـاد األفريقـي وجامعـة الـدول العربيـة وجمموعـة                    ) هــ (احلدود؛  
ــا والبحــر الكــارييب واحملــيط اهلــا  دول  ــة للحــوار    دئأفريقي ــة مواتي ــة بيئ ــوتر وهتيئ  لــرتع فتيــل الت
 . الدولتني بني
وباإلضافة إىل ما عقدته من اجتماعات وزيارهتا إىل رأس دومـرية، أمكـن للبعثـة أيـضا               - ٧

وكـان  . استعراض عدد من التقارير والوثائق تصف وحتلل احلالـة الراهنـة بـني جيبـويت وإريتريـا                
بشكل أفضل أمرا مفيدا بـصفة خاصـة يف حماولـة فهـم الـدوافع      تفهم تاريخ احلدود بني البلدين  

احملتملة وراء ما ُينظر إليه علـى نطـاق واسـع علـى أنـه احـتالل إريتريـا ملنطقـة دومـرية اجليبوتيـة              
وكمـا هـو متوقـع، مل يكـن ممكنـا التوصـل هلـذا الـتفهم إال بالتعـاون                    . ٢٠٠٨مـارس   /منذ آذار 

 .تسهيلها للمهمةالكامل من جانب السلطات يف جيبويت و
 

 أبرز أنشطة البعثة -ثالثا  
كــان أبــرز أنــشطة البعثــة يف زيارهتــا جليبــويت هــو الرحلــة امليدانيــة الــيت قامــت هبــا إىل      - ٨

 ١٢ و ١٠دومــرية، املتامخــة للحــدود مــع إريتريــا، حيــث انــدلع القتــال يف الفتــرة مــا بــني  رأس
ــران ــه/حزي ــرب إىل رأس    . يوني ــق ال ــل التوجــه عــن طري ــوات   وقب ــر الق ــة مق ــرية، زارت البعث دوم

املسلحة اجليبوتية يف موهلول، حيث تلقت إحاطة حـول احلالـة علـى احلـدود بإشـراف اجلنـرال                   
 .زكريا شيخ إبراهيم، رئيس األركان

: وكانت زيارة رأس دومرية مفيدة بصفة خاصة، حيث أتاحـت لبعثـة تقـصي احلقـائق       - ٩
تقـدير احتمـاالت اسـتئناف األعمـال        ) ب(يـشني؛   االطالع على طبيعـة وحجـم انتـشار اجل        ) أ(

 .القتالية واألثر الذي ميكن أن يتركه ذلك يف األجلني القصري واملتوسط
 

تاريخ احلدود بـني جيبـويت وإريتريـا واآلثـار املترتبـة عليـه بالنـسبة لوضـع                 -رابعا  
 منطقة دومرية

. تريـا رمسيـا علـى اإلطـالق    مل يتم ترسيم اجلانب األعظم من احلـدود بـني جيبـويت وإري           - ١٠
وامللـك منيليـك الثـاين ملـك        ) الدولة املـستعمرة  ( بني فرنسا    ١٨٩٧وهناك معاهدة أبرمت عام     

 حتدد اجلزء الشمايل الشرقي من احلدود بني جيبـويت وإريتريـا مـن نقطـة رأس دومـرية                )٤(إثيوبيا
 يـتم ترسـيمه مطلقـا    غري أن هذا اجلزء مـن احلـدود بالـذات مل       . يف أقصى الشمال إىل بيسيديرو    

ــة     . علــى أرض الواقــع  ــالغ األمهي ــة يف رأس دومــرية أمــر ب ــدقيق للحــدود الربي ــد املوقــع ال وحتدي
__________ 

، واتفـاق عـام     ١٩٠١ و   ١٩٠٠، وبروتوكـويل عـامي      ١٨٩٧ملرفـق أدنـاه نـسخا مـن معاهـدة عـام             يتضمن ا  )٤( 
 .١٩٥٤، وبروتوكول عام ١٩٣٥
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مـارس، كمـا تـدعي      /إلثبات ما إذا كانت إريتريا قد احتلت حقا األراضـي اجليبوتيـة منـذ آذار              
اوضـت  كما أن حتديد موقـع خـط احلـدود يتـسم بأمهيـة قـصوى إذا مـا تف                  . السلطات اجليبوتية 

 .الدولتان على حدودمها البحرية يف البحر األمحر
 ١٩٠٠فربوتوكــوال عــامي . كمــا أن وضــع جزيــرة دومــرية مل حيــسم بعــد هــو األخــر  - ١١
يطاليــا الــسيادة املــشتركة علــى اجلزيــرة، الــيت  إيطاليــا يعطيــان فرنــسا وإ بــني فرنــسا و١٩٠١ و

الل، سواء من جانـب أي منـهما أو مـن           تعهدت الدولتان املستعمرتان بإبقائها خالية من االحت      
وتقدر السلطات اجليبوتية أن الربوتوكـولني قـد قلـصا مـساحة اجلزيـرة              . خرآجانب أي طرف    

 كيلـومترا جنـويب     ٤٠ كيلومتر مربع بنقل احلدود الربية مع إريتريـا ملـسافة حنـو              ٢ ٠٠٠حبوايل  
 .١٨٩٧موقعها املعني مبوجب معاهدة عام 

يطاليـا حتكمهـا   إ، فقد منح جزيرة دومرية إلريتريـا، الـيت كانـت        ١٩٣٥أما اتفاق عام     - ١٢
كما نقل ذلك االتفاق احلدود الربيـة جنوبـا داخـل األراضـي الـيت كـان يعتـرب                   . يف ذلك الوقت  

ــام      ــدة عـ ــويت مبوجـــب معاهـ ــا ختـــص جيبـ ــل أهنـ ــن قبـ ــامي  ١٨٩٧مـ ــويل عـ  ١٩٠٠ وبروتوكـ
رأس دومـرية وجزيـرة دومـرية،       وحسب ما تسوقه إريتريا من حجج، فإن كال من          . ١٩٠١ و

، تـشكالن جـزءا مـن    ٢٠٠٨مـارس  / عليهما قوات الدفاع اإلريترية يف آذار   “استولت”اللتني  
غـري أنـه مل يـتم التـصديق علـى ذلـك االتفـاق               . ١٩٣٥األراضي اإلريترية، مبوجب اتفـاق عـام        

وكـــولني علـــى اإلطـــالق، وهـــو مـــا يـــدعو اجليبـــوتيني إىل أن يفترضـــوا علـــى الـــدوام أن الربوت
 . يزاالن نافذين ال

، وقعت فرنسا وإثيوبيا بروتوكوال لترسيم احلـدود بـني          ١٩٥٤يناير  /ويف كانون الثاين   - ١٣
غــري أن ترســيم ). الــيت كانــت تــضم إريتريــا يف ذلــك الوقــت(إقلــيم جيبــويت الفرنــسي وإثيوبيــا 

وداداتـو،  ) علـي بالقرب من جبل موسى    (احلدود على أرض الواقع مل يتم إال بني دركو كوما           
 .مما ترك جزءا طويال من احلدود، ميتد من داداتو إىل البحر األمحر، دون ترسيم

واتضح من االتصاالت اليت أجرهتا البعثة يف جيبويت أنـه رغـم أن اجلانـب األعظـم مـن                    - ١٤
داخــل املنطقــة (احلــدود مل يــتم ترســيمه مطلقــا، كــان هنــاك فيمــا يبــدو توافــق عــام يف اآلراء     

على أن احلدود بني جيبـويت وإريتريـا جيـب أن تلتـزم مبـا نـص عليـه                   ) ا على حد سواء   وخارجه
وقيــل للبعثــة أن ذلــك هــو مــا كــان اجليبــوتيني يفهمونــه . ١٩٠١ و ١٩٠٠بروتوكــوال عــامي 

 .بشكل عام، وما كان أساسا لعالقاهتم الثنائية واألخوية مع إريتريا
فعلـى سـبيل املثـال، وعلـى       .  يف آراء البلـدين    وثبت لدى البعثة أن مثة اختالفات كـبرية        - ١٥

 ١٩٩٦الرغم مما كان اجليبوتيني يفهمونه بشكل عام كما سـبق القـول، حاولـت إريتريـا عـام                   
انتـزاع الـسيطرة علــى رأس دومـرية، مبــا يف ذلـك مـن خــالل نـشر خريطــة للحـدود تــستند إىل        
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ني البلـدين، حيـث مت      ومل تـستمر طـويال األزمـة الـيت حـدثت بعـد ذلـك بـ                . ١٩٣٥اتفاق عـام    
 .حلها من خالل اآلليات الثنائية، غري أن مسألة خط احلدود ظلت بال حسم

ورأى بعض ممـن حـاورهتم البعثـة أنـه كـان مـن املمكـن تـاليف التـوترات احلاليـة لـو أن                    - ١٦
ــا        ــاب نزاعهمـ ــدودمها يف أعقـ ــع حـ ــشأن موقـ ــائي بـ ــم هنـ ــال إىل حكـ ــد توصـ ــا قـ ــدين كانـ البلـ

 .١٩٩٦ عام
 
إىل االشـتباكات الـيت وقعـت يف        أفضت  التسلسل الزمين للتطورات اليت      - خامسا 

 يونيه / حزيران١٢و  ١٠الفترة ما بني 
حقـق مـن الوقـائع يف       ت احلقائق لل  لتقصيكان رفض إريتريا استقبال بعثة األمم املتحدة         - ١٧

. أتـيح للجنـة   جيبويت لألحداث وتسلسها الزمين هو كل مـا   اليت قدمتهاصيغةالامليدان يعين أن  
التسلـسل الـزمين التـايل لألحـداث مـن جانـب سـلطات               دم إىل البعثة خالل زيارهتـا جليبـويت       وقُ

 : ذلك البلد
) جيبــويت( إداريــون يف منطقــة أوبــوك   نمــسؤولو: ٢٠٠٨فربايــر / شــباط٤ )أ( 

 .جتري على اجلانب اإلريتـري مـن احلـدود        املدنية  يبلغون سلطاهتم الوطنية بأن أعماال للهندسة       
األعمـال جـزء مـن مـشروع        تلـك   وأكد العمال اإلريتريون عندما اتصلت هبم إدارة أوبـوك أن           

ومبــا أنــه ســبق للبلــدين أن اتفقــا علــى أنــه . طريــق ســريبط بــني أوبــوك وعــصب يف إريتريــابنـاء  
هذا الطريق، فإن سلطات أوبوك افترضـت أن احلكومـة اإلريتريـة سـتخطر              بناء  بإمكان إريتريا   

 ؛ أراضي جيبويتداخل احلدود إىل البناء  فريق عبورقبل سلطات جيبويت 
ــر/ شــباط١٠ )ب(  ــات : فرباي ــاء  آلي ــراد بن ــربونالطــرق اإلريتريــ وأف  احلــدود ون يع
وعلـى مـدى    . س دومرية دون أي اتصال بني سلطات البلـدين        أيف ر البناء   يف أعمال    ويشرعون

 احملليـــة ألوبـــوك عـــدة مـــارس، جتـــري الـــسلطات/ آذار٣٠فربايـــر إىل / شـــباط١٥الفتـــرة مـــن 
 ؛ذنالقتحام أراضي جيبويت دون إتفسري حتصل على اتصاالت بنظرياهتا اإلريترية لكنها ال 

عناصــر مــن قــوات الــدفاع اإلريتريــة تعــرب احلــدود بأعــداد    : منتــصف مــارس )ج( 
حتــصينات يف إقامــة وجزيــرة دومــرية، وتــشرع يف حفــر خنــادق و رأس دومــرية كــبرية، وحتتــل 

   ؛تلةاملناطق احمل
قـــوات الـــدفاع اإلريتريـــة تـــصد حـــاكم أوبـــوك وضـــابطا  : أبريـــل/ نيـــسان٧ )د( 

  يعتزمان زيارة رأس دومرية للتحقيق يف احلالة؛ ومهاعسكريا جيبوتيا 
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القوات املسلحة اجليبوتيـة تنتـشر يف رأس دومـرية          أفراد من   : أبريل/ نيسان ١٧ )هـ( 
  إلريترية؛ وتتخذ مواقع على مقربة من وجود قوات الدفاع ا

اتـصاالت دبلوماسـية ثنائيـة      تبـادر بـإجراء     حكومة جيبـويت    : أبريل/ نيسان ١٨ )و( 
ــة مــن أراضــيها     ــدفاع اإلريتري ــا لتحقيــق انــسحاب قــوات ال : وتــشمل االتــصاالت . مــع إريتري

 الـدولتني مكاملـة هاتفيـة بـني رئيـسي         ‘ ٢’توجيه مذكرة دبلوماسية إىل حكومة إريتريا؛ و         ‘١’
عقد اجتمـاع بـني وزيـري اخلارجيـة يف          ‘ ٣’مببادرة من رئيس جيبويت؛ و      أبريل  /نيسان ٢٠يف  
 أبريل يف جيبويت؛/ نيسان٢١

 يبـدو بنـاء   علـى مـا  رئيس جيبويت يـزور املنطقـة احلدوديـة،      : أبريل/ نيسان ٢٢ )ز(  
، عندما أجـرى    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٠دم يف   على اقتراح أو طلب مباشر من رئيس إريتريا قُ        

كــان مــربر طلــب رئــيس إريتريــا إىل نظــريه اجليبــويت هــو أن عاصــمة (ن مكاملــة هاتفيــة الزعيمــا
 واقــع يقــف علــى ويف امليــدان، رئــيس جيبــويت .)احلــدود مــن أمســرة/جيبــويت أقــرب إىل املنطقــة

احــتالل قــوات الــدفاع اإلريتريــة لــرأس دومــرية بكاملــها وتــشييد خميمــات وحتــصينات، بينمــا    
. املتـاخم لـرأس دومـرية     الـصغري   ت ومركـب دوريـات يف اخللـيج         رست زوارق سريعة للـدوريا    

التــصال بــنظريه الراميــة إىل ا تــنجح اجلهــود التاليــة العقــب زيــارة رئــيس جيبــويت للحــدود،  و
 رئيس جيبـويت مـرارا وتكـرارا بـأن نظـريه اإلريتـري غـري              ُيبلغو. اإلريتري إلطالعه على النتائج   

  ؛ موجود للرد على مكاملاته
فض استقبال وزيـر خارجيـة جيبـويت        رالسلطات اإلريترية ت  : أبريل/يسان ن ٢٣ )ح( 

 حيمـل رسـالة مـن رئـيس جيبـويت           وزيـر اخلارجيـة   وكـان   . املبعوث من رئيس بلده لزيارة أمسرة     
  إىل نظريه اإلريتري؛ 

سفري جيبـويت حيـاول دون جنـاح إشـراك     : أبريل/ نيسان ٢٨ إىل   ٢٣الفترة من    )ط( 
 التطور؛اآلخذ يف بالرتاع لق البلد املضيف فيما يتع

عقــد اجتمــاع بــني ضــابطني عــسكريني رفيعــي املــستوى  ُي: أبريــل/ نيــسان٢٤ )ي( 
جلنة عسكرية مشتركة تتـألف مـن ضـباط         ُتنشأ  و. تابعني للبلدين يف رأس دومرية ملناقشة احلالة      

ال أنــه إ. كبـار مــن البلـدين لرصــد احلالـة العــسكرية وإنـشاء منطقــة عازلـة بــني مواقـع اجليــشني      
وتفـشل كـل احملـاوالت الالحقـة للقـوات املـسلحة       . أول وآخـر اجتمـاع للجنـة   كـان  لألسف،  

مـرة أخـرى أي لقـاء مـع         ولـن جيـري     . بقـوات الـدفاع اإلريتريـة     مـن جديـد     اجليبوتية لالتـصال    
 أو تلقــي  أبريــل / نيــسان ٢٤اجلنــرال الــذي قــاد وفــد قــوات الــدفاع اإلريتريــة إىل اجتمــاع        

   منه؛ رسالة
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علـى الـرغم مـن أن       : يونيـه / حزيـران  ١٠أبريـل إىل    /الفترة من منتصف نيـسان     )ك( 
قـوات الــدفاع اإلريتريــة والقـوات املــسلحة اجليبوتيــة تقعـان علــى احلــدود علـى بعــد أمتــار مــن     

يفـرون مـن جيـشهم    ) مل حيدد بعـد الـرقم بدقـة   ( جنديا إريتريا  ٥٠بعضها بعضا، فإن أكثر من      
وحيصل الفارون على محايـة القـوات املـسلحة اجليبوتيـة           . جليبويتويلتمسون اللجوء يف اجلانب ا    

قــوات الــدفاع  وتــصدر . إىل نــداءات قــوات الــدفاع اإلريتريــة بإعــادهتماالســتجابة الــيت تــرفض 
 ؛م إعادة الفاريند وهتدد باالنتقام يف حالة عإنذارات هنائيةاإلريترية عدة 

ــران١٠ )ل(  ــساعة  / حزي ــه، ال ــرد آخــر  : ١٥/١٢يوني ــدفاع   ف ــوات ال ــراد ق مــن أف
 ريوفبتــقــوات الــدفاع اإلريتريــة تقــوم  ىومــرة أخــر. اإلريتريــة يفــر ويعــرب احلــدود إىل جيبــويت 
ومـرة أخـرى، يطالـب قـادة قـوات الـدفاع اإلريتريـة         . احلماية، كما يف حالة الفـارين الـسابقني       

سلحة اجليبوتيـة  غـري أن القـوات املـ   . هذه املرة يف غـضون سـاعة واحـدة   والفار، اجلندي بإعادة  
   ؛تتجاهل اإلنذار النهائي

قوات الدفاع اإلريترية تطلق النار علـى       : ٤٠/١٨يونيه، الساعة   / حزيران ١٠ )م( 
وتـــدوم .  بـــأداء الـــصالةونمنـــشغلجيبـــويت القـــوات املـــسلحة اجليبوتيـــة بينمـــا أغلبيـــة جنـــود  

ــر مــن االشــتباكات النامجــة عــن ذلــك   ــديا تا٤٤ويعتقــد أن .  ســاعة٢٤  أكث ــا للقــوات   جن بع
وال يعــرف عــدد اخلــسائر يف  .  جنــديا مفقــودون يف القتــال ١٩املــسلحة اجليبوتيــة قتلــوا، وأن  

 ؛  كبريةليستأن تقارير غري مؤكدة تفيد بأن اخلسائر اإلريترية  ، إالاإلريترياجلانب 
عقب تزايد اإلعراب عن القلـق      : يونيه/ حزيران ١٢ إىل   ١٠ما بعد الفترة من      )ن( 
اوالت جملـس األمــن الـذي دعــا، يف مجلـة أمــور، إىل سـحب القــوات إىل مواقعهــا     ومــدالـدويل  

 كيلـومترات بعيـدا عـن املواقـع         ٥ و أ ٤القوات املسلحة اجليبوتية إىل حـوايل       تنسحب  السابقة،  
أمـا قـوات   .  االنـسحاب يف امليـدان   حـدوث عثـة تقـصي احلقـائق تأكيـد    بواستطاعت  . اإلريترية

ــة فتتجاهــل   ــة إىل االنــسحاب مــن مواقع  الــدفاع اإلريتري ــداءات الداعي ــها الن ا علــى هــمــن جانب
، أو علــى أقــل تقــدير مل تــستطع البعثــة التحقــق مــن ردود فعــل قــوات   رأس دومــريةمرتفعــات 

 .االنسحاب من مواقعها احملتلة حديثاالداعي إىل الدفاع اإلريترية على نداء جملس األمن 
 
األطـــراف مـــن املنظمـــات وجهـــود مبـــادرات االحتـــاد األفريقـــي وغـــريه  -سادسا  

 الثنائية الفاعلة
 

 االحتاد األفريقي  
، وجه وزير اخلارجية والتعاون الـدويل يف جيبـويت رسـالة            ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ٢٤يف   - ١٨

إىل رئيس جملس السالم واألمن يف االحتاد األفريقي يبلغه فيها بأن إريتريا حتتل جزءا مـن إقلـيم                  
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وطلــب إىل جملــس الــسالم واألمــن . ٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١٦نــذ جيبــويت يف منطقــة دومــرية م
وأشار أيضا إىل أن إريتريا أقـدمت يف عـام          . إرسال جلنة لتقصي احلقائق من أجل تقييم الوضع       

ــى ١٩٩٦ ــدود      ” علـ ــط احلـ ــا خـ ــدل فيهـ ــة عـ ــشرت خريطـ ــة ونـ ــسكريا يف املنطقـ ــل عـ التوغـ
 .“البلدين بني
ــود١٣٠ و ١٢٥ و ١٢١ويف اجللــــسات  - ١٩ ــل و / نيــــسان٢٤ة يف  املعقــ  ٢٦ و ٢أبريــ
مــايو علــى التــوايل، اســتعرض جملــس الــسالم واألمــن يف االحتــاد األفريقــي الوضــع وأكــد    /أيــار

مث بعثـت مفوضـية االحتـاد       . احلاجة امللحة إىل إرسال جلنة لتقصي احلقائق كمـا طلبـت جيبـويت            
م إيفـاد البعثـة املزمعـة يف    األفريقي برسـالة إىل سـلطات جيبـويت وإريتريـا تبلغهـا فيهـا بأهنـا تعتـز           

يونيه، أفادت جيبويت باسـتعدادها السـتقبال   / حزيران٢ويف . يونيه/ حزيران٩ إىل   ٥الفترة من   
وبناء عليه، زارت بعثة من مفوضية االحتاد األفريقـي جيبـويت خـالل             . البعثة يف التاريخ املبلغ به    

ــا  ــذكورة آنف ــرة امل ــرية حيــث الحظــت   . الفت ــة إىل دوم ــوتر ” وذهبــت البعث ــة الت  “اشــتداد حال
وكـان بوسـع بعثـة االحتـاد        . “على بعـد أقـل مـن ثالثـة أمتـار وجهـا لوجـه              ”متركز اجليشان    إذ

أعمال هندسة مدنية هامـة وخنـادق طويلـة حفـرت علـى جوانـب               ”األفريقي أيضا أن تالحظ     
 .ومل تتلق البعثة موافقة من السلطات يف أمسرة لزيارة إريتريا. “]رأس دومرية[اجلبل 
يونيــه، تلقــى جملــس الــسالم واألمــن يف  / حزيــران١٢، املعقــودة يف ١٣٦ويف اجللــسة  - ٢٠

 ]فيـه [الحـظ   ”االحتاد األفريقي تقرير جلنة تقصي احلقائق التابعة لالحتاد األفريقي وأصدر بيانا            
حــث البلــدين علــى  ” و “بأســف أن الــسلطات اإلريتريــة مل توافــق بعــد علــى اســتقبال البعثــة  

كـذلك  .“اللجـوء إىل احلـوار حلـل أي نـزاع ثنـائي           ” و   “درجـات ضـبط الـنفس     إظهار أقـصى    
دعـا إىل عـودة الوضـع إىل احلالـة الـيت كانـت سـائدة علـى احلـدود                   ”جملس السالم واألمن     فإن

املشتركة بني البلدين قبـل األحـداث الـيت أدت إىل التـوتر احلـايل، مبـا يف ذلـك انـسحاب مجيـع                        
 .“٢٠٠٨فرباير / شباط٤ احلدود منذ القوات اليت اختذت مواقعها على

وحــىت وقــت إمتــام هــذا التقريــر، مــا زال االحتــاد األفريقــي ينتظــر اســتقبال املــسؤولني     - ٢١
وما زال االحتاد األفريقي حيدوه األمل يف أنه، بعد اتصاالت أولية بني رئـيس              . اإلريتريني لبعثته 

ر طوكيـو الـدويل املعـين بالتنميـة يف          مـؤمت إريتريا ورئيس مفوضية االحتاد األفريقـي علـى هـامش           
ــا ــا علــى هــامش مــؤمتر قمــة االحتــاد      أفريقي ــة إريتري ــر خارجي ، فــضال عــن االتــصاالت مــع وزي

األفريقي املعقود يف شرم الشيخ، سوف توجه الدعوة الـيت طـال انتظارهـا إىل رئـيس املفوضـية                   
االحتاد األفريقي يقـر أيـضا      بيد أن   . بينغ لزيارة أمسرة وإجراء مشاورات مع السلطات اإلريترية       

مبحدودية قدرته على التحرك، ال سـيما أن إريتريـا ال حتـضر اجتماعاتـه يف أديـس أبابـا بـسبب                 
 .نزاعها مع إثيوبيا



S/2008/602
 

10 08-50172 
 

 جامعة الدول العربية  
مـايو بعثتـها    /قبل بعثة االحتـاد األفريقـي، أوفـدت جامعـة الـدول العربيـة يف مطلـع أيـار                   - ٢٢

ومت اسـتقبال البعثـة يف جيبـويت وحظيـت بتعـاون تـام مـن         .  وإريتريـا  لتقصي احلقائق إىل جيبويت   
وســعت البعثــة أيــضا إىل لقــاء املــسؤولني اإلريتــريني لكنــه مل يــتم إصــدار  . الــسلطات اجليبوتيــة

وعالوة على هذه البعثة، حثت جامعة الدول العربيـة علـى           . تأشريات سفر إىل إريتريا ألفرادها    
 .زمة ودعت إريتريا إىل سحب جنودها من دومريةاحلوار بني البلدين حلل األ

 
 اهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية  

، املعقـود يف    لهيئة احلكومية الدولية املعنيـة بالتنميـة      كما ناقش مؤمتر القمة الثاين عشر ل       - ٢٣
يف وأعـرب عـن قلقـه،       . ، احلالة بـني جيبـويت وإريتريـا       ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٤أديس أبابا يف    

 يف رأس دومـرية     “اهلجـوم العـسكري الـذي شـنه مـؤخرا جنـود إريتريـون             ”بيانه اخلتامي، إزاء    
أهاب بالطرفني، وخباصة إريتريـا، قبـول الوسـاطة حلـل األزمـة بالوسـائل الـسلمية والعـودة                   ” و

 .“إىل احلالة اليت كانت سائدة على احلدود
 مع كبار مسؤويل اهليئة يف جيبـويت،        وخالل املناقشات اليت أجرهتا بعثة تقصي احلقائق       - ٢٤

اعترفت اهليئة دون اإلقليميـة أيـضا مبحدوديـة قـدرهتا علـى التعامـل مـع األزمـة ألن إريتريـا قـد                        
وجيري بـذل اجلهـود لتـشجيع إريتريـا علـى           . ٢٠٠٧أبريل  /علقت عضويتها يف اهليئة يف نيسان     

اهليئـة ميكنـها أن تكـون يف وضـع          وإذا ما كللت هـذه اجلهـود بالنجـاح، فـإن            . العودة إىل اهليئة  
 .يتيح هلا القيام بدور يف اجلهود الرامية إىل نزع فتيل التوتر بني جيبويت وإريتريا

 
 جمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ  

جلنـة سـفراء جمموعـة دول أفريقيـا والبحـر           قامت بعثة لتقصي احلقائق كلفتـها مبهمتـها          - ٢٥
والتقـت البعثـة    . ٢٠٠٨يوليـه   / يف بروكسل بزيارة جليبويت أواخر متـوز       يط اهلادئ الكارييب واحمل 

غـري أن البعثـة     . برئيس جيبـويت ومـسؤولني حكـوميني آخـرين وقامـت بزيـارة ميدانيـة لـدومرية                
 اإلريتريـة مـع أي   -تتمكن من زيارة إريتريـا وال مـن مناقـشة احلالـة علـى احلـدود اجليبوتيـة          مل

 .مسؤول إريتري
 

 املفوضية األوروبية  
ــويس     - ٢٦ ــسانية، ل ــة اإلن ــة واملعون ــدو   كــان املفــوض األورويب للتنمي ــا يب ــشيل، هــو فيم مي

املسؤول الدويل الوحيد الذي زار أمسرة علنا يف أعقاب االشتباكات اليت وقعـت يف الفتـرة مـن           
 ١٥ و ١٤وأشــارت التقــارير إىل أنــه زار إريتريــا يــومي  . يونيــه مباشــرة/ حزيــران١٢ إىل ١٠
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. يونيــه وأجـرى حمادثــات مــع رئـيس إريتريــا بـشأن مواضــيع منــها األزمـة مــع جيبــويت    /حزيـران 
تتمكن بعثة األمـم املتحـدة لتقـصي احلقـائق مـن لقـاء املفـوض ميـشيل نظـرا لـضيق الوقـت                         ومل

 .وصعوبة ترتيب موعد لذلك
 

 اجلهود الثنائية  
دة أصـــدقاء وبلـــدان جمـــاورة منـــذ انـــدالع األزمـــة بـــني جيبـــويت وإريتريـــا، عـــرض عـــ - ٢٧

. ومن أبرز عروض التيسري هذه عرضا قطر والـيمن        . مساعدهتم لتيسري إجياد حل سلمي للرتاع     
 .ومل تكشف نتائج هذه العروض لبعثة تقصي احلقائق خالل زيارهتا أديس أبابا وجيبويت

 
االســــتنتاجات الرئيــــسية الــــيت توصــــلت إليهــــا جلنــــة األمــــم املتحــــدة    -سابعا  

 احلقائق لتقصي
 

 احلالة العسكرية يف دومرية -ألف  
يتــبني مــن الــصور الفوتوغرافيــة الــيت وفرهتــا حكومــة جيبــويت والــيت مت تأكيــدها خــالل  - ٢٨

زيــارة البعثــة أن رأس دومــرية معلــم جغــرايف يتــسم بقحولتــه وطابعــه الــصخري ونتوئــه داخــل   
نـب الـشمايل لـرأس دومـرية هنـاك          ويف اجلا . البحر األمحر، يف منطقة تقع بـني جيبـويت وإريتريـا          

ــة خلــيج صــغري قيــل إن   ــدفاع اإلريتري ــأ  قــوات ال ــاء مرف زعــم بعــض مــن  ( قامــت بتحــسينه لبن
. والوصول إىل أعلـى املعلـم مـن اجلانـب اإلريتـري     ) حتاورت معهم البعثة أنه مرفق حبري صغري  

إىل اجلنـوب   وإىل أن يتم ذلـك، فـإن الوصـول إىل قمـة رأس دومـرية يـتم مـن اجلانـب اجليبـويت                        
ــط ــدادا        . فقـ ــت امتـ ــا كانـ ــدو أهنـ ــيت يبـ ــرية، الـ ــرة دومـ ــد جزيـ ــرية توجـ ــرق رأس دومـ ويف شـ
 .دومرية لرأس
 اليت أطلع وزير اخلارجية والتعاون الدويل يف جيبـويت البعثـة   ١٩٥٤ووفقا خلريطة عام    - ٢٩

عليهـا، فــإن اجلــزء الـشرقي مــن رأس دومــرية وجزيـرة دومــرية ينــدرج ضـمن جيبــويت رغــم أن     
ويطــل كــل مــن رأس دومــرية . لــك اجلــزء مــن احلــدود مــا زال ينبغــي ترســيمه بــصورة رمسيــةذ

وجزيرة دومرية على مضيق باب املندب، الواقع بـني الـساحل اجليبـويت والـيمن علـى بعـد حنـو                     
 كيلومترا مشال غرب املوقع املقترح الذي سيتم فيه إنشاء جـسر أعلـن عنـه مـؤخرا مباليـني       ٣٥

وهو استثمار ضخم وعمـل هندسـي جيمـع احتـادات صـناعيني             (يت واليمن   الدوالرات بني جيبو  
وانطالقا من قمة رأس دومرية، ميكـن لقـوة مـا أن تـشرف وتطـل علـى                  ). عرب وبلدان اخلليج  

املسالك الربية املؤديـة إىل إريتريـا مـن اجلنـوب إذ إن بقيـة احلـدود تتبـع جمـرى هنـر وميـا، الـذي                           
 .درعة واملركبات ذات العجالتيكون عائقا أمام املركبات امل قد
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 وعاينـت  ٢٠٠٨أغـسطس   / آب ٣ومتكنت بعثة تقصي احلقـائق مـن زيـارة املنطقـة يف              - ٣٠
وكـان مـن الـصعب تقيـيم التحـصينات الدفاعيـة        . املوقع املتنازع عليه من بعد باستخدام منظار      

ــة الــيت قدمتــها جيبــويت  ( ــةقــوات الــدفاع اإلريترالــيت قيــل إن ) األدلــة الفوتوغرافي  بنتــها علــى ي
وقــدم اجلــيش اجليبــويت مــوجزا جيــدا جــدا للحالــة إىل البعثــة مــشفوعا بتفاصــيل  . دومــرية رأس

ــة و    ــة القــوات املــسلحة اجليبوتي ــة عــن خلفي ــز قووصــور فوتوغرافي  وإعــادة العــسكريةاهتــا تعزي
  بتطـوير مواقعهـا  قـوات الـدفاع اإلريتريـة   ووفقا ملا جاء يف ذلك املـوجز، فقـد قامـت            . متركزها

علــى نطــاق واســع مــن خــالل خنــادق اتــصال مدعمــة بــاحلجر حتــيط بــالطرف الــشرقي لــرأس  
 .دومرية وحتصينات على مسافات من بعضها البعض على امتداد اخلنادق

والحظت البعثة أن القوات العسكرية اجليبوتية انسحبت أربعة إىل مخـسة كيلـومترات              - ٣١
يونيـه  / حزيـران  ١٢ن رئـيس جملـس األمـن املـؤرخ          بعيدا عـن املنطقـة املتنـازع عليهـا، وفقـا لبيـا            

٢٠٠٨) S/PRST/2008/20 ( علـــى التحلـــي بأقـــصى  ...الطـــرفني ”الـــذي حـــث فيـــه اجمللـــس
واختـذت القـوات    . “درجات ضبط النفس، وعلى سحب القوات إىل مواقعهـا املعروفـة سـابقا            

ــة         ــن الناحيـ ــسية مـ ــسكرية الفرنـ ــوات العـ ــدعمها القـ ــيت تـ ــة، الـ ــسلحة اجليبوتيـ ــستيةااملـ  للوجـ
، موقفـا دفاعيـا بعيـدا عـن مـدى           )١٩٧٧ملعاهدة الدفاع املربمة بني فرنسا وجيبويت عام         وفقا(

ومن املوقع الـذي عاينـت منـه البعثـة املنـشآت علـى رأس               . مدافع هاون قوات الدفاع اإلريترية    
عـدد  دومرية، مل يتضح ما إذا كانت القوات العسكرية اإلريترية مـا زالـت تقـيم مـا أشـار إليـه                      

وزعـم بعـض احملـاورين أن قـوات الـدفاع           .  علـى اجلبـل    “مواقع دفاعيـة  ”من احملاورين باعتباره    
اإلريترية قد نشرت أسلحة مضادة للطائرات يف إطار حتصيناهتا، ومل تـتمكن البعثـة مـن حتديـد                  
تلك األسلحة بوضوح أو أي منظومـات أسـلحة أخـرى مـن النقطـة الـيت قامـت منـها باملعاينـة                       

كما مل يكن يف وسع البعثة حتديـد مـا إذا كانـت قـوات الـدفاع                 . نطقة املتنازع عليها  جنوب امل 
يف املنطقـة، ومل تـتمكن مـن االنتـهاء إىل اسـتنتاج أن              ) االنتـشار (اإلريترية أجنزت فعال مهمتـها      

 .الوقائع اجلديدة على األرض ستصبح هي الواقع اجلديد يف رأس دومرية
ــذي وأشــار بعــض احملــاورين ال   - ٣٢ ــسكريني ال ــدفاع    نع ــوات ال ــة إىل أن ق ــشارهتم البعث  است

اإلريترية املوجودة يف رأس دومرية تتـألف مـن كتيبـة واحـدة، تـدعمها فـصيلة مدفعيـة وفـصيلة           
ويـزعم إمجـاال    . مدرعات ومهندسني يتولون تشييد التحـصينات وبنـاء املرفـق البحـري الـصغري             

 جنــدي، وميكــن تعزيزهــا بــسرعة ٦٠٠ و ٥٠٠أن القــوات اإلريتريــة قــد يتــراوح قوامهــا بــني 
 .باجلنود انطالقا من ميناء عصب أو غريه من املواقع القريبة من احلدود

أمــا القــوات العــسكرية اجليبوتيــة فلــديها تقريبــا كتيبــة مــن كــل مــن املــشاة واملدفعيــة      - ٣٣
ة وسالح املدرعات نشرت يف األمام لالضـطالع للـدفاع عـن املنطقـة يف ظـل الظـروف الـصعب                   



S/2008/602  
 

08-50172 13 
 

وعالوة على نشر األفـراد واملـدرعات، هنـاك حاجـة إىل دعـم جـوي عـن قـرب، ودعـم                      . جدا
دعـم مـدفعي حبـري للقيـام بـأي عمـل عـسكري هجـومي         بالطائرات اهلجومية واملدفعيـة ورمبـا       

وال يستطيع اجليش اجليبـويت إرسـال مثـل هـذه القـوة إىل امليـدان دون دعـم                   . ضد رأس دومرية  
سيكون من الصعب على القـوات املـسلحة اجليبوتيـة إبقـاء قـوة ينـاهز        وإضافة إىل ذلك،    . كبري

 ٤ ٤٠٠ جنـــدي يف امليـــدان لفتــرة أطـــول إذ إن متوســـط إمجــايل قوهتـــا هـــو   ١ ٠٠٠قوامهــا  
 . فرد٨٠٠جندي، من بينهم قوات الدرك، اليت تضم حنو 

ها ويف الوقــت احلاضــر، ميكــن وصــف احلالــة األمنيــة علــى األرض بأهنــا مــستقرة لكنــ    - ٣٤
ولـيس  . متوترة، ويزيد من توترها قساوة الظروف السائدة يف املنطقة يف هذه الفترة مـن الـسنة               

. مــن الواضــح إىل مــىت تظــل قــوات الــدفاع اإلريتريــة مــستعدة للبقــاء يف املواقــع املتنــازع عليهــا
وتبــدو جيبــويت مــستعدة للــدفاع عــن إقليمهــا رغــم أهنــا مــا زالــت تتبــع القنــوات الدبلوماســية    

ومبا أن البعثة تعذر عليها التشاور مع السلطات اإلريتريـة، فمـن            . سياسية حلل املسألة سلميا   وال
الصعب حتديد األسباب اليت حدت بإريتريا بالـضبط إىل القيـام هبـذه املغـامرة وماهيـة األعمـال                   

اينـة  لكنه من غري املرجح، انطالقا مـن مع       . اليت يتوقع أن يقوم هبا اجلانب اإلريتري يف املستقبل        
البعثــة ومــن منظــور اخلــرباء العــسكريني امللمــني بقــضايا املنطقــة علــى الــسواء، أن تقــوم قــوات   

 .الدفاع اإلريترية بالتقدم أكثر داخل إقليم جيبويت
وهناك أمر ال نزاع فيه أكدته بعثة تقصي احلقائق وهو أن مأزقا قـد نـشأ بـني جيبـويت                     - ٣٥

 إال بالوسـائل الدبلوماسـية، ال سـيما أن املـستويات     وإريتريا، وهو مأزق ال ميكـن اخلـروج منـه         
احلالية للقوات العسكرية املنتشرة مـستويات ال ميكـن اإلبقـاء عليهـا وتـشكل عبئـا جـائرا علـى                

 .شعيب جيبويت وإريتريا
 

 تأثري األزمة على العالقات بني الدولتني -بـاء  
يونيـه  / عامـة،حىت حزيـران   حافظت جيبويت وإريتريا علـى عالقـات ثنائيـة جيـدة بـصفة             - ٣٦

بـصورة منتظمـة مـسألة كـون جيبـويت هـي            تـرددت   وأثناء عمل بعثة تقصي احلقـائق،       . ٢٠٠٨
الــيت متتعــت إريتريــا ) باســتثناء اململكــة العربيــة الــسعودية والــسودان (الدولــة اجملــاورة الوحيــدة 

ــرتاع احلــايل   ــدلع ال ــة معهــا إىل أن ان ــة، فقــد  وطبقــاً لوصــف الــسلطات اجلي . بعالقــات طيب بوتي
 أن حتـل األزمـة احلاليـة علـى          ،مـن منطلـق تلـك االعتبـارات       و ،حاولت جيبـويت يف املقـام األول      

ومـن بـني أهـم تلـك اآلليـات          . مستوى القيادة وعن طريق اآلليات الثنائية القائمـة بـني البلـدين           
اقة  بـني وزيـري الـدفاع يف البلـدين، بنـاء علـى معاهـدة للـصد            ٢٠٠٦يوليه  /قد يف متوز  اتفاق ع 

ع يف كـــــانون قّـــــوالتعـــــاون بـــــني إريتريـــــا وجيبـــــويت، واتفـــــاق بـــــشأن املـــــسائل األمنيـــــة ُو
 . ١٩٩٥ ديسمرب/األول
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، تعهـد البلـدان بـاحترام حـدود     ٢٠٠٦وأحيطت البعثة علما بأنه، مبوجب اتفاق عـام         - ٣٧
على إقامـة جلنـة عـسكرية وتقنيـة مـشتركة، جتتمـع كـل سـتة أشـهر أو بنـاء               واتفقا   ،كل منهما 

كما اتفقا أيضا على أن جتتمع اللجنة مـرة واحـدة يف الـسنة علـى                . لى طلب أي من الطرفني    ع
ويف هذا الوقت احلاسم األمهية يف تـاريخ        . كل من مستوى الوزراء ومستوى القيادة العسكرية      

العالقات بني البلدين، يبدو أن مجيع اآلليات املذكورة أعاله قد أصبحت معطلة، وهو موقـف               
طات اجليبوتيــة إىل عــدم تــوافر اإلرادة الــسياسية لــدى القيــادة اإلريتريــة وعــدم        تعــزوه الــسل 

 . شفافيتها فيما خيص نواياها احلقيقية
ومنذ بداية التوترات احلالية، تدهورت العالقات بني جيبـويت وإريتريـا تـدهورا كـبريا،                - ٣٨

إريتريـا لـدى جيبـويت يف       مما حدا جبيبويت إىل أن تستدعي سفريها لدى إريتريا وأن تطرد سـفري              
ومجيع العالقات الدبلوماسية بني البلدين موقوفة حاليـا، حيـث تواصـل            . ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

إريتريا التقليل من خطورة احلالة ورفض مجيع احملاوالت الـيت تبـذهلا منظمـات إقليميـة ودوليـة،            
 . من بينها األمم املتحدة، ملساعدة البلدين على ختفيض حدة التوتر

ونظرا حلجم األزمة احلالية، اليت أدت بالفعل إىل فقدان عـدد كـبري مـن أرواح البـشر،         - ٣٩
 ونظــرا النقطــاع العالقــات الثنائيــة بــني البلــدين، فــال ميكــن إال لتــدخل سياســي علــى املــستوى 

 تقبله إريتريا أن يؤدي إىل ختفيف التوتر وإقناع الطرفني بـسحب القـوات العـسكرية مـن                  الذي
وتنـصح البعثـة   . شتركة والعودة إىل الوضـع الـذي كـان قائمـا قبـل تلـك األحـداث       حدودمها امل 

بقــوة بعــدم قيــام أي مــن الطــرفني بــأي إجــراء عــسكري، حيــث أن مــن املؤكــد أنــه ال يوجــد   
ولكــن البعثــة تــشعر حباجــة ماســة إىل إعــادة بنــاء الثقــة بــني  . حــل عــسكري للــرتاع القــائم أي

 . ببها األزمة كل يومالدولتني ومداواة اجلروح اليت تس
 

 اإلنساين لألزمةاألثر  -جيم  
 

 التأثري على السكان احملليني يف منطقة أوبوك   
ومل جيـر ربـط     . جيري الـرتاع احلـدودي يف أكثـر منـاطق جيبـويت جفافـا وأقلـها سـكانا                  - ٤٠

 .املدينــة الرئيــسية، أوبــوك، ببقيــة البلــد بطريــق مرصــوف باألســفلت ســوى يف اآلونــة األخــرية 
ــوايل          ــويت حـ ــن جيبـ ــة مـ ــك املنطقـ ــيش يف تلـ ــوك، يعـ ــة أوبـ ــب منطقـ ــه طبيـ ــا قالـ ــسب مـ وحـ

ويعرب الرعاة احلدود علـى حنـو منـتظم تبعـاً للفـصول، حبثـا           . شخص، معظمهم رعاة   ٦٠ ٠٠٠
ومعظــم مــن يعيــشون بــالقرب مــن احلــدود مــع إريتريــا  . عــن مــراع أفــضل ومــوارد ميــاه أوفــر 

ق هويـات وطنيــة ويتحركـون حبريـة مــع ماشـيتهم مــن     وإثيوبيـا بـدو رحــل ال حيملـون أيـة وثــائ    
وقد أثر اجلفاف احلايل بصورة خاصة على األجـزاء الـشمالية والـشرقية مـن               . منطقة إىل أخرى  
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ووصــلت معــدالت ســوء التغذيــة إىل مــستويات تنــذر بــاخلطر، وتعتمــد نــسبة   . منطقــة أوبــوك
 .  املنقولة بالشاحناتأو إمدادات املياه/كبرية من السكان على املعونة الغذائية و

 ٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران ١٢و  ١٠ما بني  اليت وقعت يف الفترة     االشتباكات  وأُبِلـغ بأن    - ٤١
وما تالها من حتويـل دومـرية وموهلـويل إىل منطقـة نـشاط عـسكري قـد سـببت تـشريد حـوايل                   

ــا إىل مــوقعني يف منطقــة أوبــوك، يــسميان أنــدويل وخــور أنغــار    ٢٠٧  . عــائالت، ُنقلــت مؤقت
وتستفيد مجيع العائالت املشردة حاليا من املعونة الغذائيـة الـيت يقـدمها برنـامج الغـذاء العـاملي،                   
كما تتلقى العائالت املوجودة يف خور أنغار املياه املنقولـة بالـشاحنات الـيت تنظمهـا الـسلطات                  

 بعثــة ومل تــتمكن. الوطنيــة مبــساعدة تقــدمها اليونيــسيف تتمثــل يف اإلمــداد بــالوقود والــصيانة   
تقــصي احلقــائق مــن زيــارة العــائالت املــشردة، حيــث أن كــال مــن املــوقعني املــذكورين أعــاله   

 . اللذين نقلت إليهما بعيد جدا عن دومرية
نسبيا، فإن عسكرة منطقة احلدود كان له أثـر         قليل  ومع أن عدد األشخاص املشردين       - ٤٢

دفق الفجــائي ملئــات مــن أفــراد أوال، تــسبب التــ. ســليب علــى ســكان املنطقــة مــن نــواحٍ عديــدة
سـيما   القوات املسلحة إىل تلك املنطقة يف مزيد من الضغط على املوارد الشحيحة املتاحة، وال             

املياه واملراعي؛ وتشعر اليونيسيف بالقلق من أن واحـدا مـن اآلبـار القليلـة يف املنطقـة يـستخدم                    
ثانيـا، يتـسبب إغـالق حـوايل        . اهاآلن بصورة حصرية إلمداد القـوات العـسكرية اجليبوتيـة بامليـ           

 كيلومترا من احلدود بـني جيبـويت وإريتريـا يف عرقلـة اهلجـرات التقليديـة كمـا يهـدد سـبل                       ٨٠
 - ثالثا، تسبب إغالق احلـدود اجليبوتيـة      . معيشة الرعاة يف كل من البلدين، وكذلك يف إثيوبيا        

يف اجلانـب اجليبـويت بينمـا       اإلريترية يف تقسيم عائالت عديدة، حيث ُترك بعـض أفـراد األسـرة              
ــا    ــسيطر عليهــا إريتري ــأثرة   . يوجــد آخــرون يف األراضــي الــيت ت ــوفر ملعظــم العــائالت املت وال تت
 .معلومات عن أماكن وجود أفرادها الذين انفصلوا عنها

 
 املسائل املتعلقة باحلماية  

ــة   - ٤٣ ــا باحلماي ــشواغل حالي ــسعة عــشر مــن ا   . وتتعلــق أخطــر ال ــأن ت ـــغ ب ــد أُبِل ــاتلني وق ملق
ــارك منـــذ     ــودون يف املعـ ــوتيني مفقـ ــتباكات اجليبـ ــرة   االشـ ــيت وقعـــت يف الفتـ ــا بـــني  الـ  ١٠مـ

وقد أحيلت قائمة األفراد اجليبوتيني املفقـودين إىل جلنـة الـصليب األمحـر              . يونيه/ حزيران ١٢و  
ــه املخصــصة   ــة خــالل بعثت ــة األخــرية  الــيت أوفــدت الدولي ــة  .  إىل جيبــويت يف اآلون ومتكنــت جلن

ــصلي ــارة    ال ــن زي ــة م ــدى     ١٩ب األمحــر الدولي ــريني احملتجــزين كأســرى ل ــاتلني اإلريت ــن املق  م
ومن املقرر قيام جلنة الصليب األمحر الدوليـة بزيـارة          . االشتباكاتالسلطات اجليبوتية منذ تلك     

 .أغسطس/أخرى إىل جيبويت يف منتصف شهر آب
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الـسلطات ظلـت تنكـر حـىت        وللجنة الصليب األمحر الدولية وجود يف إريتريـا، ولكـن            - ٤٤
وتبعا لـذلك، كـان مـن    . يونيه/ حزيران١٢و  ١٠ما بني اآلن وقوع أحداث احلدود يف الفترة      

املستحيل على جلنة الصليب األمحر التأكد من وجود أسرى حرب جيبوتيني يف إريتريـا نتيجـة                
 . لتلك األحداث

ــر      - ٤٥ ــضباط اإلريت ــود وال ـــر عــدد مــن اجلن ـــر أعــاله، ف ــدفاع  وكمــا ذُِك ــوات ال يني مــن ق
ووفقــا لروايــة األمــني العــام لــوزارة الداخليــة  . اإلريتريــة وعــربوا إىل جيبــويت منــذ بدايــة األزمــة 

تلقـى مكتـب    ( من الفارين اإلريتريني حاليا يف عهـدة الـسلطات اجليبوتيـة             ٣٦اجليبوتية، يوجد   
ريتـريني موجـودون     من الفارين اإل   ١٠٠مفوضية الالجئني تقارير غري مؤكدة بأن ما يصل إىل          

ــويت ــدفاع      ،اآلن يف جيب ــوات ال ــضباط يف ق ــار ال ــصلون، وبعــضهم مــن كب ــهم ي ــدا من  وأن مزي
ــة منــها أن تــؤوي     ). اإلريتريــة ــة مبفوضــية الالجــئني طالب ــة اجليبوتي وقــد اتــصلت وزارة الداخلي

 . الفارين وتساعدهم، وكذلك أن تساعد على تقرير حالتهم
 سياســـة صـــارمة للتعامـــل مـــع املقـــاتلني واملقـــاتلني وتوجـــد لـــدى مفوضـــية الالجـــئني - ٤٦

. وُيـنظر يف أمر الفارين على حنو منفصل عن غريهم مـن الالجـئني أو طـاليب اللجـوء                 . السابقني
ويوضــعون حتــت محايــة احلكومــة املستــضيفة وال ميكــن تقــدمي مــساعدة مباشــرة مــن مفوضــية    

جل تقريـر مـا إذا كـان الفـارون مـؤهلني         ومن أ . الالجئني هلم إال مبوافقة نائب املفوض السامي      
أهنـم نبـذوا أي نـشاط عـسكري قبـل فتـرة طويلـة مـن                 إثبات  ، جيب التوصل إىل     الالجئلوضع  

وتطبق شروط صارمة لالستبعاد على األفراد الذين ارتكبـوا انتـهاكات           . الالجئاملطالبة بوضع   
ــة إىل أن م . خطــرية حلقــوق اإلنــسان أو جــرائم حــرب   فوضــية الالجــئني وجــرى تطمــني البعث

ستقدم الدعم إىل السلطات اجليبوتية يف تقرير حالة الفـارين اإلريتـريني املوجـودين حاليـا علـى                  
 .األراضي اجليبوتية

وميكن إعادة توطني الفارين من قوات الدفاع اإلريترية يف بلد ثالث ملـن حيـصل منـهم                  - ٤٧
 ورمبا ميكن أن خيفـف التـوترات       وميكن أن يكون ذلك أحد تدابري بناء الثقة       . الجئعلى وضع   

، الجـئ وسيتعني كذلك توضيح مستقبل مـن لـن ُيــمنحوا وضـع             . بشأن تلك املسألة احلساسة   
ولكــن  .ال ال ســيما مــا إذا كانــت الــسلطات اجليبوتيــة ســتعاملهم علــى أهنــم أســرى حــرب أم 
 . ئق هذهالنظر يف هذه املسألة مبزيد من التفصيل يعترب خارجا عن نطاق بعثة تقصي احلقا

 
 معاجلة املصابني  

يونيــه، قامــت / حزيــران١٢و  ١٠مــا بــني الــيت وقعــت يف الفتــرة االشــتباكات عقــب  - ٤٨
وميكــن إذا دعــت .  مــن املقــاتلني اجليبــوتيني ومعاجلتــهم ٥٥القــوات الفرنــسية بــإخالء حــوايل  

احلكومية أطبـاء   الضرورة أن تقدم القوات الفرنسية وجلنة الصليب األمحر الدولية واملنظمة غري            
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، إمـدادات إضـافية ملعاجلـة املقـاتلني واملـدنيني      )يف جيبـويت صـغري  ولكل منها وجود  (بال حدود   
 .الذين أصيبوا أثناء احلرب

 
 مالحظات - ثامنا 

تعترب أنه ال ميكن القبـول بقيـام أحـد          سلطات جيبويت   هامة هي أن    حقيقة  أثبتت البعثة    - ٤٩
 مـن ذلـك، رفـض     واألسـوأ  احـتالل إقليمهـا اخلاضـع لـسيادهتا،       و،  ابلـده جرياهنا باالعتداء على    

الوضـع  أن بعثة تقصي احلقـائق  وتبيَّن ل .األعمال اليت قام هباحوار أو شرح ذلك اجلار البدء يف    
وخـالل  .  املتحدة األممخصوصا من   ينتظر الكثري،   شعب جيبويت   أن   و جداعلى احلدود متوتر    

الـيت بـدرت مـن       اخليانـة  أملـها إزاء  عـن خيبـة     قـوة   البلد ب سلطات  أعربت  يبويت،  جليارة البعثة   ز
، البعثـة  الـذين التقتـهم      لـسكان اقطاعـات   أوساط العدد احملـدود مـن       يف  و. ريتريابلد جماور هو إ   
 والـذي يـدفع هبـا حنـو أزمـة         يبويت  إزاء االستهداف اجلائر الذي يلحق جب     سخط  الوبرز اإلحباط   

ىل إ الراميـة ومـساعيه   ئيـة   منا اإل هالبلـد عـن جهـود     هلـاء    إل معتـربةً إياهـا وسـيلة      هي يف غىن عنـها،    
 . للسكاناملعيشيةحتسني الظروف 

قـوات  إزاء األعمـال الـيت تقـوم هبـا          غـضب   يـسود ال  يبـويت،   وداخل صـفوف اجلـيش اجل      - ٥٠
 أراضٍ مـن  أجـزاء ، كمـا لـو كـان احـتالل       ةريتريـ لقيـادة اإل  املتعمـد ل   والصمت   الدفاع اإلريترية 

بعبـارات شـديدة    لبعثة،  ل العديد من كبار الضباط      وأعرب.  أمرا عاديا   آخر  لسيادة بلد  خاضعة
اضـــطر إىل يبـــويت اجلـــيش اجلن أحقيقـــة تيـــاحهم حلملـــهم علـــى تقّبـــل عـــدم اراللهجـــة، عـــن 

ورغـم ادعـائهم بـأهنم انـسحبوا        . قوةالبـ إريتريـا دومـرية     احتلـت   ما  بعـد  االنسحاب من أراضـيه   
 الـيت مل تعمـد      ريتريـا، فقد قارنوا أعماهلم بأعمال إ    ،  األمنجملس  اليت وجهها   لنداءات  استجابةً ل 

تعـاون مـع   ال أوجيبـويت  تعامـل مـع    الوارفـض بـل   ذات سـيادة،  ة جيبوتيـ إىل احـتالل أراض  فقط  
 عـن   أوعمـدا   بذلك أن تستفز جيبـويت      ريتريا  إلوميكن  . األزمة لرتع فتيل    الدويلجهود اجملتمع   

 .األفريقيالقرن يف عبثية أخرى حرب للدخول يف غري قصد 
يف إبـراز   حقـائق،   ما تـوفر لـديها مـن        يع  ما استفاضت يف درس مج    بعدوترغب اللجنة،    - ٥١

 :املالحظات احملددة التالية
ــورات تـــشكل  )أ(  ــريةالتطـ ــة   األخـ ــدود اإلريتريـ ــهدهتا احلـ ــة-الـــيت شـ ،  اجليبوتيـ

. تماعيـة واالقتـصادية  االجتـها  تنميلهتديدا الستقرار جيبويت وعسكرة منطقة دومرية،    سيما   الو
 مـن   البلـد، ألن  السلم واألمن األهلـيني داخـل       طرا كبريا على    قائم حاليا خ  التوتر ال كما يشكل   

يف سـاخط   قبل جيش   له من   وجب   دميقراطيا لضغط ال م     املنتخبة ض حكومة جيبويت  يتعرشأنه  
مح باسـتمرارِ   يف حال سُ  و. قوات الدفاع اإلريترية  قوة من   الب دومرية   استعادة يتوق إىل    جيبويت
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القيــادة يف اعتبــار يبــويت قــد يبــدأ اجلــيش اجل واقعــا، اعتبــاره أمــرابلــدومرية ريتــري الحــتالل اإلا
. ألراضي جيبـويت  القائم حاليا   الحتالل  صدي ل ضعيفة وغري قادرة على الت    قيادةً  السياسية للبلد   

ذلـك،  وة علـى    وعـال . اسـتقرار سياسـي   إىل عـدم    بـسهولة   أن يفضي   ثل هذا السيناريو    وميكن مل 
ن أمـن شـأنه     هو أمر ال ميكن للبلـد حتملـه و        يبويت على احلدود    من الواضح أن حشد اجليش اجل     

 ؛ للبلدللموارد احملدودةهائال نزفا يشكل 
علــى حنــو ج يف الوقــت املناســب و مل تعــالَميكــن لقــضية جيبــويت وإريتريــا، مــا  )ب( 
 األوســعاجملتمــع الــدويل علــى  و املنطقــة بأســرهاتــنعكس ســلبا إىل حــد كــبري علــى ن أشــامل، 
 بـاخلري   انبـشر يال   املنـدب    بـاب وعـسكرة مـضيق     فاحتمال زعزعة االستقرار يف جيبويت      . نطاقا

 أن يـشكل إجيـاد    جيـب   ا  لـذ . نيالستثمار الدولي  للشحن البحري وا   وأ املنطقة   يفبالنسبة للسالم   
 ؛ قصوىةولويأحلول مسألة ذات 

 مـن جهـة واألزمـة       ريترياإ و إثيوبيابني  رتاع  ل بني ا  عضويةالبعثة عالقة   حددت   )ج( 
 بـشكل مـستفيض   نـاقَش أبـدا   مل تةلأهـذه املـس   ومـع أن    . مـن جهـة أخـرى     جيبويت  إريتريا و  بني

 إثيوبيـا الـسالم بـني    حتقيق تقـدم جـوهري يف عمليـة         ن  أمن املؤكد تقريبا    فالبعثة،  القيام ب خالل  
 هاحـدود جتريـد  ىل إ الراميـة اجلهـود  يف ا ريتريـ حنو كفالـة تعـاون إ  طويال سيقطع شوطا ريتريا  إو

أن ريتريـا   إ و إثيوبيـا بـني   القـضية   أي تقـدم يف حـل       كمـا أن مـن شـأن        .  من الـسالح   مع جيبويت 
ــ ــا إشجع ي ــى ريتري ــول عل ــة قب ــد حتكــيم دويل عملي ــة لحــدود لىل ترســيم إ فــضيتق  -اإلريتري

لكــبري الــذي ميكــن أن عــدم التقليــل مــن شــأن األثــر اينبغــي و. الطــرفنياجليبوتيــة حيظــى بقبــول 
الـسالم واالسـتقرار يف كامـل       بالنـسبة إىل    ريتريـا   إ و إثيوبيـا بـني   طويـل األمـد     نـزاع   يترتب على   

ريتريـا لعـدم   إ واإلحبـاط الـذي تـشعر بـه كـل مـن إثيوبيـا         ىل  إ، ال سـيما بـالنظر       األفريقـي القرن  
يف  ريتريــاإو إثيوبيــاجلنــة ترســيم احلــدود بــني  صــدور حكــممنــذ قــضية هــذه اليف  تقــدم إحــراز
علـى الـرأي الـذي يـزداد قبـوال بـأن             احلقـائق    ي بعثة تقـص   ويوافق أعضاء . ٢٠٠٢بريل  أ/نيسان

مـرتبط بعـدم إجنـاز األمـور وبعـدم حـل اخلـالف        قدرا كبريا من عدم االستقرار يف تلك املنطقة     
ــابــني  ــا، وال ســيما جهودإ وإثيوبي ــة إىل تقــويض مــصاحل وأعمــال البلــد اآلخــر   ريتري  مهــا الرامي

 ؛ يف الصومالأويف املنطقة، سواء يف جيبويت ) متخيلة كانت أو ةحقيقي(
رتاعـات  ل ال  والتحكـيم حلـ    ئيةجراءات القـضا   جيدة يف اإل   بتجربةريتريا  تتمتع إ  )د( 
 مـع  احـدودي  لديها نزاعا عتقد أنت إريتريا تإذا كانو. اليمنإثيوبيا و، مبا يف ذلك مع    يةاحلدود
على إعـالن ذلـك جهـارا وعلـى إخـضاع تلـك الـدعوى لعمليـة         يا ريتر، ينبغي تشجيع إ   جيبويت

 ؛حلهابغية لتحكيم ل ئية أوأو قضا/سياسية و
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مــا مل ُيبــِد لــرتاع ذا ا هلــالقــصري، قــد ال يكــون هنــاك حــل مــرضٍ علــى األمــد  )هـ( 
اح بتحويل هـذا الوضـع      سمعدم ال ب  جيومع ذلك،   . كامال تعاوناالبلدان، وخصوصا إريتريا،    

نزاعـات  إىل ن اجـار وينجّر فيـه  رض  األتغيري احلقائق على    يتم فيه   ال هناية له    ودي  إىل نزاع حد  
االسـتمرار  ريتريـا  وال ميكـن إل . األرض كيفية التعامل مع الواقـع اجلديـد علـى          حولال هناية هلا    

 ة الدامغـ ةدلـ مـن األ قـدر كـبري   عنـدما يكـون هنـاك     مع جيبـويت خالف لديها يف مقولة أن ليس  
ؤثر سـلبا علـى بلـد    مـا تقـوم بـه إريتريـا مـن أعمـال يـ        ن  أىل  إنظـرا   و. مـشكلة د  وجواليت تؤكد   

 . دومرية حوار حول الوضع السائد يففهي ملَزمة ببدءآخر، 
 

 التوصيات - تاسعا 
ضـرورة القيـام   ؤكـد علـى   تأن يف ن خـالل هـذا التقريـر       مـ بعثة تقـصي احلقـائق      ترغب   - ٥٢

حـىت دون معرفـة   (واضـحا  ويبـدو  . جيبـويت  وريـا ريتإ بـني  األزمـة  بتحرك سياسي عاجـل إلهنـاء   
يريد مزيدا من التـدهور يف العالقـات        ال   من اجلانبني    أيان  أ) ةريتريالنوايا احلقيقية للسلطات اإل   

حتتـل   املتحـدة    األممن  أيبدو  كما  . العدائيب  اطيف اخل  أو اتقوال حشد تصعيدا يف    أوبينهما،  
سياسية الـ  مـا تـوفرت اإلرادة     إذا نزع فتيل التـوتر،      يفملساعدة  الذي ميكّنها من ا    املوقع األفضل 

زيـارة  القيـام ب  ىل حني   إاملؤقتة،  (الرئيسية  وترد أدناه التوصيات    . اجلانبنيعند  حلل األزمة سلميا    
 :لبعثةل) ريترياإىل إ

 
  احلقائقي بعثة تقصأعمالاختتام  - ألف 

جيبـويت   لـرتع فتيـل التـوتر بـني          ةاحلميـد املساعي  بمني العام   ألقيام ا جتديد عرض   ينبغي   - ٥٣
ــا وإ ــاره ريتري ــسألة ذات باعتب ــأم ــصوىةولوي ــة     وهبــدف .  ق ــذه العملي ــالزم هل ــزخم ال ــوفري ال ت

لتقـصي  تهما تقضي بوجود بعثة متوازنـة       مصلحعلى االقتناع بأن    البلدين  جيب محل   السياسية،  
الــسلطات  برحــت ومــا. ىل اجلــانبنيإبعــد االســتماع إال اســتنتاجات  لــن تتوصــل إىل احلقــائق

ة أن  ريتريـ علـى القيـادة اإل    ها؛ ويبقـى اآلن     تسهل عمل و احلقائق   يبعثة تقص مع  تعاون  ة ت يبوتياجل
قبـل   عـدوان مـن      مـن قبـل إثيوبيـا أو      غـزو   تـدعي حـصول     ريتريـا   ت إ  كانـ  وإذا. تقوم مبـا عليهـا    

 املتحـدة  مـم األلتعـاون مـع   دوليـان ل  ومـسؤوليةٌ يقع على عاتقها إذاً التزاٌم   كما فعلت،    ،جيبويت
حـل مبكـر    إجيـاد    على   األمن العام وجملس    األمهية اليت يعلقها األمني   نقل  وبغية  .  الوقائع إلثبات

ــسلطات اإل  ذه اهلــ ــز ثقــة ال ــألزمــة، وتعزي ــة،  ةريتري ــام األمــنيوكيــل ميكــن ل يف هــذه العملي  الع
صـــمة ىل العاأن يعــود إ مســرة،  أىل إ ناجحــة بعثــة   الــذي اضــطلع ســابقا ب   للــشؤون الــسياسية،  

 .ةريتري املقبلة للتشاور مع القيادة اإلاألسابيع يف ةريترياإل
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وجيــب التحــضري . إىل مــا ال هنايــةريتــريني فتــرة مســاح مفتوحــة وجيــب عــدم إعطــاء اإل - ٥٤
مهـاترات جداليـة أو بيانـات       ي  أ املتحـدة يف     لكيفية التعامل مع األزمة على حنو ال يقحم األمم        

تأشــريات ا كــي يتــسىن هلــم إصــدار  حمــددا زمنيــإطــاراريتــريني اإلوينبغــي مــنح . سياســية رنانــة
ــة وت  ــدخول الالزم ــسريال ــا يف ي ــة، مب ــى     عمــل البعث ــة لالطــالع عل ــارات ميداني  ذلــك إجــراء زي

 . دومريةريتري من اإلاالنتشار على اجلانب 
بـذل قـصاراها مـن      ن ت بـأ ،  وحـىت َمطاِلـب   ، بـل    واألمم املتحدة هي حمط توقعات كبرية      - ٥٥

وينبغي عدم السماح بتفـاقم الوضـع       . فيهاتخبطان   اليت ي  الورطةالبلدين من   تشال هذين   أجل ان 
العالقـات  الـذي أصـاب     هنيـار   اال علـى احلـدود و     األزمـة جيبويت، وال سـيما     إريتريا و بني  الراهن  

علـى حـد قـول    ،  ظـاهراً “هادئـة وسـاكنة  ”ت املنطقـة تبـدو    ، حـىت لـو كانـ       بينـهما  الدبلوماسية
 .بعضال
 

 الفارين بشكل أفضلومعاملة من خالل إزالة املظاهر العسكرية بناء الثقة  -باء  
ــاعُ  - ٥٦ ــشكل إقن ــا، ال ســيما إ الطــرفني، وينبغــي أن ي ــسالح   ريتري ــد احلــدود مــن ال بتجري

 لألمـم رئيـسية   ، أولويـة    ٢٠٠٨فربايـر   /يف شـباط   القـائم الـذي كـان سـائدا          ىل الوضـع  إوالعودة  
حـل سياسـي    ميكن قطع شـوط كـبري حنـو إجيـاد           ال  إذ  . الدوليةهات الفاعلة   ميع اجل جلاملتحدة و 
وقـد تراجـع اجلـيش    . املعنيـة يف املنطقة ي يف ظل احلالة الراهنة اليت تشهد حشدا للقوات  تفاوض

كمــا طلــب ة بــاألمر عينــه، ريتريــالقــوات اإلإال أن تقــوم مــن املنطقــي لــيس و. ئــذيبــويت منذاجل
 قـرارات جملـس     هتجاهلـ بـاإلفالت مـن العقـاب ل      د  ألي بلـ  عـدم الـسماح     وينبغـي   . األمـن جملس  
 . يف املنطقة والعاملواألمن، ألن ذلك ال يبشر باخلري بالنسبة للسالم األمن
ــ - ٥٧ ــة شري اوتــــ ــا بــــــني   االإىل أن لبعثــــ ــرة مــــ ــتباكات الــــــيت وقعــــــت يف الفتــــ  ١٠شــــ
أهنــا كانــت يف التــوتر علــى احلــدود وارتفــاع حــدة  مــن أعقبــت أســابيع يونيــه/ حزيــران١٢و 

 القــوات املــسلحة اجليبوتيــة وقــوات الــدفاع اإلريتريــة حــول  خالفــات بــنيجانــب منــها وليــدة 
عـربوا  الطريقة الواجب اّتباعها يف كيفية التعامل مع الفارين من قوات الـدفاع اإلريتريـة الـذين           

ي جهـد  يكـون أ ن ا ُيـرجَّح أ لـذ . ٢٠٠٨ هيونيـ /بريـل وحزيـران  أ/ىل جيبويت بني نيسانإاحلدود  
الفـارين موضـع ترحيـب    ؤالء  املتحدة لتسهيل احلوار بني البلـدين حـول مـستقبل هـ    ألممه ا بذلت

ن أىل إتــشري ومثــة دالئــل . لبنـاء الثقــة ا هامــيــشكل تاليــا تــدبريا ن  ومــن شـأنه أ ريتريــاقبــل إمـن  
بـشأن  ا ريتريـ إ وجيبـويت كـل مـن    الـسلطات يف    على اتـصال مـع      األمحر  لصليب  الدولية ل لجنة  ال

بيـد أن   .  املبلَّـغ عنـهم    الفارينبشأن  ىل حد ما،    إ، و أثناء اخلدمة  واملفقودين    احلرب أسرىقضية  
مل تكن على بيِّنـة بـشكل مباشـر مـن طبيعـة هـذا االتـصال أو نتائجـه ومـن                 بعثة تقصي احلقائق    

لـصليب  الدوليـة ل  لجنـة   ينبغـي تـشجيع ال    ،  مـا صـحت املؤشـرات      وإذا. مضموهنما بشكل حمـدد   
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. الـسياسية الـساحة   ، يف هـدوء وبعيـدا عـن         ةنسانيهذه املبادرة اإل  ة  واصلعلى م والبلدين   األمحر
خلـق املـساحة   علـى احلـوار، و  ، التـشجيع  أكثر من أي عمـل آخـر  ومن شأن هذا العمل حاليا،    

 .لرتع فتيل التوتر مدخلة وإجياد السياسي
 

 )التحكيم (والقضائيالسياسي اإلطاران  - جيم 
ة مرسَّـ بوجـود حـدود غـري م      ن عـن القـول       حىت اآل  ريتريا وجيبويت أحجمت إ لو  وحىت   - ٥٨

وجـود العديـد مـن املعاهـدات     كمـا أن  . ، فهذا األمر واقع قـائم متنازع عليها بني البلدين ورمبا  
، يـشري   يـة حدودخطـوط   ثـالث خـرائط و    ما ال يقل عن     ، فضال ع  والربوتوكوالت االستعمارية 

 .خالفضع موكون تن أ عند االستقالل ميكن املوروثةن احلدود أىل إ
ــا مــن شــك أن   - ٥٩ ــشأن املوقــف مــن    إالتوصــل وم ــرار هنــائي ب ــا   ىل ق ــني إريتري احلــدود ب
ضــمان ملنــع كمــا أنــه يــشكل خــري  . زمــة الراهنــةلألاألعقــل و النــهائييــشكل احلــل جيبــويت و

يف سـبيل  طويـل  املبذولـة علـى املـدى ال   جهـود   لـذا ينبغـي لل  .أزمـات مماثلـة يف املـستقبل   نـشوب  
 عمليـة سياسـية جديـدة    يفركـز علـى الـشروع     تن  أريتريـا وجيبـويت     إالم بـني    حلفاظ علـى الـس    ا
أما يف حـال مل تـتمكن       . ليات الثنائية القائمة للتعامل مع هذه املشاكل      اآل إعادة تنشيط    على أو

لتحكـيم  عمليـة ل  ىل  إللطـرفني اللجـوء     عندئـذ   يمكن  فـ ،  خـاة النتـائج املتو   من حتقيـق     العمليةهذه  
 . احلدودترسيملرار تتوَّج بق

التفـــاق علـــى املعاهـــدات والربوتوكـــوالت    إىل ا حاجـــة للبلـــدين  بالتأكيـــدوهنـــاك  - ٦٠
 بـني   ١٨٩٧عـام   معاهـدة   ( املـشتركة    مها كأساس لتحديـد حـدود     قبوهلاينبغي  اليت   االستعمارية

؛ ١٩٠١ و ١٩٠٠ عـــامي يطاليـــاوإفرنـــسا املوقعـــان بـــني  نالربوتوكـــوالو؛ فرنـــسا واحلبـــشة
قـد وصـال إىل     ن  االبلـد يكـون   ن  أومـن املأسـاوي     . ) وفرنـسا  يطاليـا ني إ  بـ  ١٩٣٥عـام   معاهدة  و

مل يكــن هلمــا عنــدما  جــرى التفــاوض بــشأهنا معاهــدات وبروتوكــوالتبــسبب احلــرب شــفري 
ة فريقيـ منظمـة الوحـدة األ     الذي وضـعته      القاهرة وإىل جانب إعالن  . تني مستقل تنيدولكوجود  

ا مثال، ميكن للرتاعـات املـستمدة    ة عند استقالهل  فريقيالدول األ اليت ورثتها   رمة احلدود   املتعلق حب 
ن تكـــون مفيـــدة يف أ،  علـــى شـــريط أوزوليبيـــاديثـــة كـــالرتاع بـــني تـــشاد و  احلمـــن التجربـــة

 .صددال هذا
بـني   األزمـة ل  حلـ  املتحـدة    األمـم لجهـود الـيت تبـذهلا       ينبغـي ل  ،  أعـاله مـا ورد    بناء على   و - ٦١
حــدودمها املــشتركة يناقــشان فيــه مــسألة لبلــدين رب لمنــتركــز علــى تــوفري أن جيبــويت  وريتريــاإ
قـد  ويف هـذا الـصدد،   .  بينهما دوداحلىل ترسيم   إن تؤدي   أمن شأهنا   عادلة  على عملية   يتفقان  و

 احلميــدةمــن مــساعيه هتما اســتفادة مكانيــني إمــع الطــرفستكــشف ن يأ العــام يف يرغــب األمــني
الــذي فــضل حتتــل املوقــع األن الــسياسية دارة الــشؤوإن أويبــدو . املناقــشةهــذه إجــراء لتيــسري 
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.  عمليـة سياسـية    إطـالق ومن الـسالح    ود  بشأن جتريد احلد  تيسري احلوار بني البلدين     ميكّنها من   
 العـام   األمـني وكيـل   يتسلم مهامه بعد قيام     قيادة مبعوث خاص    بهذه العملية   ويفضَّل أن جترى    
 . مسرةأىل إاملقترحة بزيارته للشؤون السياسية 

 
 ستنتاجاال - عاشرا 

هـو، علـى اقتـضابه،      و. بعثة تقصي احلقـائق   أعدته  جزئي  هذا التقرير ليس سوى تقرير       - ٦٢
كـل األمـل أن تــستجيب   و. ريتريـا وجيبـويت  إلعالقـات بـني   إىل حالـة ا كثـر تعمقـا   أنظـرة  يقـدم  

ــا يف الوقــت املناســب ل يف إسلطات الــ ــام األمــني العــام ب ريتري ــدةبــذل مــساعيه عــرض قي . احلمي
سائد أال حيمـل  الـ ذر لهـدوء احلـ  وينبغـي ل . عاجاليتطلب حتركا  وومتقلبا  ضع ال يزال هشا     الوو

 األمـم العـرض املقـدم مـن       رفـضت إريتريـا مـرة أخـرى         يف حـال    و. التقاعسلى  ع املتحدة   األمم
بلــد فثمــة .  املناســباإلجــراء الختــاذ األمــنىل جملــس ألة إاملــسأن حتــال هــذه املتحــدة، ينبغــي 

ره إىل القيـام بتعبئـة عـسكرية تـشل قدراتـه وال طاقـة لـه علـى حتملـها، مـن                        جـ  يسيادة جير  وذ
وحـىت  .  والـدويل  واإلقليمـي الـوطين   أن هتـدد الـسالم      يف هناية املطـاف     أجل مواجهة حالة ميكن     

الــسياسية، عاجلــة امل فــسحة ملواصــلة نــاكإىل أنــه ال تــزال ه احلقــائق يبعثــة تقــصاآلن، خلــصت 
 .ريترياإسيما مع  وال
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 رفق األولامل
 الربوتوكوالت واملعاهدات  
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 املرفق الثاين
 أديس أبابا  
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 املرفق الثالث
 جيبويت  
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