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 املمثـل  مـن  األمن جملس رئيس إىل موجهة ٢٠١٠ مارس/آذار ١ مؤرخة رسالة    

  املتحدة األمم لدى ريترياإل الدائم
. املتحـدة،  لألمـم  العـام  األمـني  إىل موجهـة  رسـالة  مـن  نـسخة  طيـه  أحيـل  بأن أتشرف  
 توقيـع  ١١٨ ٠٠٠ حيمـل  التمـاس  من إلكترونية وصورة ،)املرفق نظرا( مون - كي بان السيد
 مـشاريع  مـن  مشروع وهي ،‘إريتريا على املفروضة اجلزاءات إلغاء اليوم جيب’ ْمحلة من موجه
  *.‘)٢٠٠٩( ١٩٠٧ للقرار فعل كرد جاء’اإلريتريني األمريكيني منظمة

  .األمن جملس وثائق من ثيقةكو ومرفقها الرسالة هذه تعميم أمكن لو ممتناً وأكون  
  ديستا أرايا )توقيع(

  السفري
  الدائم املمثل

 
  

 . النص اإللكتروين هلذا االلتماس متاح لدى األمانة العامة  *  
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 األمـن  جملـس  رئـيس  إىل املوجهـة  ٢٠١٠ مـارس /آذار ١ املؤرخـة  الرسالة مرفق    
  املتحدة األمم لدى إلريتريا الدائم املمثل من
  

 لألمـم  التـابع  األمـن  جملـس  قـرر  ،٢٠٠٩ ديـسمرب /األول كـانون  ٢٣ األربعاء، يوم يف  
 الـسفر  علـى  وقيـوداً  األسـلحة  توريـد  علـى  حظـراً  تـشمل  إريتريـا،  علـى  جزاءات فرض ملتحدةا

  .والعسكريني السياسيني لقادهتا اململوكة األصول وجتميد
 إريتريــا أن )١( :مهــا اثــنني اهتــامني أســاس علــى )٢٠٠٩( ١٩٠٧ القــرار اعُتمــد وقــد  

 للـصومال،  االنتقالية االحتادية كومةاحل تعارض عناصر إىل ولوجستيا وسياسيا ماليا دعما تقدم
 حـد  أجـل  مـن  جيبـويت  مـع  العمـل  إىل الداعيـة  األمـن  جملـس  لطلبات متتثل مل إريتريا أن )٢( و

  .حدودي نزاع
  

  أدلة وجود عدم    
 بالثقـة  جديرة أدلة وجود عدم وضوح من الرغم على )٢٠٠٩( ١٩٠٧ القرار اعُتمد  
 مــن املــستمر للطلــب التــام التجاهــل جــرى وقــد .إريتريــا ضــد ُوجهــت الــيت االدعــاءات تؤيــد
 )٢٠٠٩( ١٩٠٧ والقـرار  .املوجهـة  االهتامـات  تؤيـد  قويـة  أدلـة  بتقـدمي  إريتريـا  حكومة جانب
 .باطلـة  أهنـا  طويـل  وقـت  منـذ  ثبـت  اهتامـات  علـى  يرتكز أنه حيث من وجمحف جائر قرار هو

 .إريتريـا  أعداء من بضغط ةوموجه وكيدية وملفقة الصحة من هلا أساس ال املعنية فاالدعاءات
ــة فريــق هــو االهتامــات هــذه منــشأ وكــان  ذلــك ويف .٢٠٠٦ عــام يف بالــصومال املعــين املراقب
ــت، ــق اهتــم الوق ــة فري ــا املراقب ــوات بإرســال إريتري ــا ق ــرد ٢ ٠٠٠ قوامه ــال ف ــب إىل للقت  جان
 إثيوبيـا  غـزت  عنـدما  بتاتـاً  صـحيح  غـري  االهتـام  هذا أن اتضح قد أنه بيد .الصوماليني املتمردين
ــا تكــون أن ُيفتــرض كــان الــيت الطــائرة مــسألة فــإن ذلــك، عــن وفــضالً .الــصومال  قــد إريتري
 علـى  ُعثـر  فقـد  آخـر؛  تلفيـق  أهنـا  اتـضح  قـد  الـصومال  إىل واملقـاتلني  األسلحة لنقل استخدمتها

 وهــي ،‘كــورب ديــن’ شــركة تــستخدمها كانــت بينمــا أوغنــدا يف حمطمــة وهــي الطــائرة هــذه
ــ شــركة ــع دةمتعاق ــوات م ــسكرية الق ــاز الع ــابعني االســتخبارات وجه ــات الت  .املتحــدة للوالي
 قـد  اهللا عبـد  ولـد  أمحـد  الـسيد  للصومال املتحدة لألمم العام لألمني اخلاص املمثل فإن كذلك،
  .املراقبة فريق من املوجهة باالهتامات إريتريا تربط أدلة وجود بعدم عالنيةً اعترف

 وكينيــا إثيوبيــا أن ُتظهــر كافيــة أدلــة لديــه األمــن جملــس فــإن األخــرى، الناحيــة ومــن  
 املفروضـة  اجلـزاءات  للجنة فوفقاً .الصومال إىل لألسلحة الرئيسية املوردة اجلهات هي وأوغندا
 حفــظ بعثــة مــن عناصــر” فــإن املتحــدة، لألمــم التــابع األمــن جملــس تتبــع الــيت الــصومال، علــى

 االحتاديــة واحلكومــة‘ أميــسوم ’باســم املعروفــة مال،الــصو يف األفريقــي لالحتــاد التابعــة الــسالم
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 جنـوب  سـفري  فـإن  ذلك، عن وفضالً .“باألسلحة االجتار أنشطة يف ضالعة للصومال االنتقالية
ــا ــدى أفريقي ــساين’ املتحــدة، األمــم ل ــالو دومي ــيس ،‘كوم ــة’ رئ ــى املفروضــة اجلــزاءات جلن  عل

ــصومال ــيت ‘ال ــع ال ــس تتب ــن جمل ــابع األم ــم الت ــ لألم ــد دة،املتح ــغ ق ــس أبل ــن جمل  /أيــار يف األم
ــه كــان الــذي الوقــت يف أي ،٢٠٠٨ مــايو ــه جيــري في ــر إعــداد في  اآلن اســُتخدم الــذي التقري

 الــسالح أســواق يف املتاحــة الــذخرية مــن املائــة يف ٨٠ نــسبة بــأن إريتريــا، الهتــام كأســاس
 وذكـرت  .إلثيوبيـة ا والقـوات  للـصومال  االنتقاليـة  االحتاديـة  احلكومـة  من ُوردت قد الصومالية
 الـصومال  إىل إثيوبيـا  نظمتـها  عـسكرية  حلةر ٢٥ حنو تفاصيل” على حصلت أهنا أيضاً اللجنة
 تــسليح بغيــة البلــد إىل عــسكرية معــدات أحــضرت قــد اإلثيوبيــة القــوات أن علمــت وأهنــا

  .“ الصديقةاجلماعات
 األسـلحة  تـدفق  يف الزيادة يدين قراراً املتحدة لألمم التابع األمن جملس اعتمد أن وبعد  

ــصومال إىل ــا ال ــه ،١٩٩٢ عــام يف املفــروض األســلحة حظــر خيــالف مب ــق فإن ــى واف  طلــب عل
ــة إىل األســلحة توريــد ميكــن لكــي احلظــر رفــع املتحــدة الواليــات ــة احلكوم ــة االحتادي  االنتقالي
 ناألطنـا  هـي  باعترافها املتحدة الواليات وّردت وقد .الصومال يف احلرب أمراء وإىل للصومال

 .اخلدمــة مــن اهلــروب حــاالت بــسبب املتمــردين أيــدي إىل معظمهــا وصــل الــيت األســلحة مــن
 األسـلحة  شـحنات  أن ،٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٢١ يف الدولية، العفو منظمة أيضاً وأكدت
 ارتكـاب  يف ُتـستخدم  للـصومال  االنتقاليـة  االحتاديـة  احلكومـة  إىل املتحـدة  الواليات من املقدمة
  .الصومال يف اإلنسان حلقوق انتهاكاتو حرب جرائم

ــإن ذلــك، عــن وفــضالً    احلكومــة أعــضاء أحــد عــن نقــل قــد ‘أنِدرســون يل جــون’ ف
 ديـسمرب /األول كـانون  ١٤ بتـاريخ  ‘يـوركر  نيـو ’ جملـة  يف ذكر حسبما قوله، احلالية الصومالية
 وقلنـا  مـريكيني، األ اهتمـام  إلثـارة  الـنفط  يعطينـا  أن سـألناه  .اهللا دعونـا  فإننـا  وأخرياً” :٢٠٠٩
 الــصوماليني فــإن ولــذلك .أفغانــستان مــن اثــنني مقــاتلني إىل حنتــاج ذلــك، يتحقــق مل إن إننــا،
 سـنوات  وبعـد  .العـاملي  اإلرهـاب  مكافحـة  معركـة  منـها  تنطلـق  منصة فإننا :سالح اآلن لديهم
 .“اخلـوف  نـثري  أن وجهـاد،  قرصـنة  مـن  لـدينا  مـا  بفـضل  أخـرياً،  مبقـدورنا  أصـبح  جـداً،  طويلة
ــوزيرة ســابق مــساعد وهــو ،‘كــوهني هريمــان’ فــإن نفــسه، الوقــت ويف ــة ل  الواليــات خارجي

 يف املتحـدة،  للواليـات  التابعـة  )PBS( ‘العـام  البـث  خدمة’ أخرب قد األفريقية، للشؤون املتحدة
 النـوع  وهـذا  اإلرهابيني إخفاء جيري أنه مفادها كاذبة أخباراً تْصدر إثيوبيا” بأن ،٢٠٠٦ عام
 إبقــاء يريــدون فــإهنم ولــذلك .املــسلمني ســيطرة مــن خوفــاً ميوتــون اإلثيــوبيني ألن المالكــ مــن

 اســـتطاعوا إن هنـــاك، املتحـــدة بالواليـــات الـــزج إىل وسيـــسعون الـــسلطة خـــارج اإلســـالميني
  .“ذلك
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 هلـا  أسـاس  ال وتـصورات  افتراضـات  علـى  يقـوم  إريتريـا  إىل املوجـه  اماالهت فإن ولذلك  
 مـن  املتحـدة  لألمـم  التابعون املستقلون اخلرباء ينته ومل .ملموسة أدلة على يقوم وال الصحة من

 قـرار  فـإن  ذلـك،  ومـع  .الـصومال  على املفروض األسلحة حلظر املدَّعى االنتهاك بشأن أعماهلم
 هبـا  ُيقـصد  سياسية دوافع حقاً وراءه أن ُيظهر أكاذيب على القائم إريتريا على اجلزاءات فرض
  .املسألة هبذه هلا عالقة ال ألهداف رياإريت على الضغط ممارسة

  
  إريتريا استهداف    

 ضـد  مماثلـة  ادعـاءات  وجـه  قـد  املتحـدة  لألمـم  التـابع  األسلحة مراقبة فريق أن حني يف  
 الـصومال،  إىل األسـلحة  توريـد  علـى  املفـروض  احلظـر  بانتـهاك  يتعلـق  فيمـا  أخـرى  بلـدان  مثانية
 املعـين  القـرار  أن علـى  أخـرى  مـرة  يـربهن  وهـذا  .بـاجلزاءات  اسـُتهدفت  قد وحدها إريتريا فإن
  .عادل وغري متناسب غري
  

  )املتحدة األمم ميثاق من ٥١ و ٢ املادتان( النفس عن الدفاع يف إريتريا حق انتهاك    
 مــن إريتريــا ضــد املتحــدة لألمــم التــابع األمــن جملــس مــن املوجــه االدعــاء وصــف تغــري  

 وإسـقاط  .“واللوجـسيت  واملـايل  الـسياسي  الـدعم  دميتقـ ” إىل املتمـردين  إىل “األسلحة تقدمي”
 أدلـة  لديـه  لـيس  األمـن  جملـس  أن يعـين  النـهائي  القـرار  مـن  “األسـلحة  توريـد ” بـ القائل االهتام
 علـى  اجلـزاءات  تـشتمل  إذن فلمـاذا  كـذلك،  احلـال  كـان  وإذا .االهتـام  هـذا  تؤيد بالثقة جديرة
 قبـل  مـن  حمـددة  نتيجـةً  كـان  القرار أن أخرى مرة يثبت هذا األسلحة؟ توريد على حظر فرض

 وقــت يف األســلحة توريــد علــى حظــر وفــرض .الواقــع أرض علــى احلقــائق عــن النظــر بــصرف
 إرهابيـة  منظمـات  مـن  مـستمر  لتهديـد  ويتعـرض  إثيوبيـا  مـع  حمتملة حرب حالة البلد فيه يعيش
 أمـن  تعـريض  إىل األول املقام يف يرمي طائشاً عمالً يشكل إمنا وتسليحها بتدريبها إثيوبيا تقوم
  .للخطر وشعبه البلد

 عـن  الدفاع يف األصيل حقها ينتهك إريتريا إىل األسلحة توريد على املفروض واحلظر  
 ميثــاق مــن ٥١ و ٢ املــادتني مبوجــب دولــة، ألي األساســية احلقــوق أهــم أحــد وهــو الــنفس،
 بفرضـه  األمـن،  جملـس  وإن .السياسي واستقالهلا اإلقليمية سالمتها حتمي أن يف املتحدة، األمم
 العـدوان  مـن  وسـكاهنا  أراضـيها  محاية من منعها مث ومن إريتريا إىل األسلحة توريد على حظراً

  .ذاته املتحدة األمم ميثاق انتهك قد يكون اإلثيوبيني، واالحتالل
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  الصومال غزو    
ــد   ــفر لق ــزو أس ــصومال واحــتالل غ ــن ال ــة أكــرب حــدوث ع ــوارئ حال ــسانية ط  يف إن
 الـصومالية  األساسـية  باهلياكـل  األضرار وأوقعا الصوماليني، من اآلالف حبياة وأوديا ،الصومال

 وقـوات  اإلثيوبيـة  القـوات  أن كمـا  واألسـواق،  واملستـشفيات  واجلسور واملساجد املدارس مثل
 مـن  عـدد  وقـام  .الـصومال  يف دوليـة  جـرائم  ارتكبـت  قـد  للصومال االنتقالية االحتادية احلكومة
 لألمـم  التابع األمن جملس قرار خيالف مبا ومقديش إىل قوات بإرسال إثيوبيا، سيما وال البلدان،
  ).٢٠٠٦( ١٧٢٥ املتحدة

 الــسالم يــسود أن هــو إريتريــا تريــده مــا فكــل .الــصومالية املــشكلة إريتريــا ختلــق ومل  
ــصومال يف والوحــدة واالســتقرار ــم .ال ــم فل ــا تق ــزو إريتري ــصومال بغ ــيس .ال ــدى ول ــا ل  إريتري

 مزعَزعـة  صـومال  وجـود  مـن  فائدة أي جتين لن أهنا كما الصومال، استقرار زعزعة يف ةمصلح
 .الـصومال  إىل األسلحة توريد على ١٩٩٢ عام يف املفروض احلظر تنتهك مل وهي .االستقرار

 أهنـا  مـن  الـرغم  علـى  إريتريـا  اسـتهداف  الـسخافة  فمن ولذلك .احلظر هذا آخرون انتهك وقد
  .الصوماليني إىل أسلحة أي توّرد مل بأهنا املتحدة لألمم التابع األمن جملس مراراً أبلغت قد
  

  جيبويت حالة    
 جهـود  بـذل  ينبغـي  أنـه  هـو  املعلـن  إريتريـا  موقـف  فـإن  جيبويت، مع بالرتاع يتعلق فيما  
 عــن بوضــوح إريتريــا أعربــت الثنائيــة، اجلهــود فــشل وإزاء .وحلــها قــضايا أي لتوضــيح ثنائيــة

 لألمـم  التـابع  األمـن  جملـس  إخفـاق  إىل وبـالنظر  .قانونيـاً  حـالً  عالقة مسائل أي حلل استعدادها
 قـضية  أن إىل كـذلك  ونظـراً  اجلزائر التفاق ضامناً بوصفه القانونية مسؤولياته حتمل يف املتحدة
 غـري  فمـن  املنطقـة،  يف لالسـتقرار  مزعـزِع  منفـرد  عامـل  أكـرب  هـي  اإلثيوبية - اإلريترية احلدود

 واليــة لــديها لــيس الــيت الثالثــة، األطــراف مــساعي أو نوايــا حبــسن إريتريــا ميــانإ أن املــستغرب
 التـزام  هـو  املوقـف  وهـذا  .أخـري  كمالذ قانونية عملية إىل اللجوء تفضل وأهنا نفد قد واضحة،
 شـطحة  يف حـىت  اجلـزاءات  ذلـك  علـى  يستحق أن ميكن وال السلمي بالتعايش وصحيح واضح
  .األساسية العدالة تقويض ذلك فمؤدى وإال اخليال شطحات من

 مــن العكــس وعلــى .جيبــويت أراضــي مــن واحــدةً مربعــة بوصــة ولــو إريتريــا حتتــل ومل  
 احلملـة  بدء قبل أي ،٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٢٢ يف األمن جملس إىل جلأت قد إريتريا فإن ذلك،
 مـن  شـبكة  بنـت  قـد  إثيوبيـا  أن ذاكـرةً  أسـابيع،  ببـضعة  إريتريـا  ضـد  املوجهـة  هلا مسوغ ال اليت

 موجهـة  ثقيلـة  ومعـدات  املـدى  طويلـة  هجوميـة  مدفعيـة  نـشرت  وأهنـا  اجلبل فوق امللتفة الطرق
 ضــد املوجــه احملتمــل التهديــد وكــان .الكبــار مؤيــديها مــن ظــاهرين وقبــول بعلــم إريتريــا ضــد
 طويلـة  مدفعيـة  بتحريـك  إلثيوبيـا  وُيـسمح  .املنطقـة  جبغرافيـة  ملـم  شـخص  لكـل  واضحاً إريتريا
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 عــصب مينــاء مــن حجــر مرمــى علــى تقــع الــيت علــي موســى منطقــة إىل ثقيلــة عــداتوم املــدى
 .عـصب  مينـاء  حتتـل  كيـف  هـي  طويل ألمد إثيوبيا على املسيطرة الفكرة ظلت وقد اإلريتري،

 وفـضالً  .هي أراضيها من االنسحاب إريتريا من ظله يف ُيطلب الذي احملتمل التهديد هو وهذا
 وإريتريــا جيبــويت( ثالثــي حــدود ملتقــى عنــد تقــع لــيع موســى جبــل منطقــة فــإن ذلــك، عــن

  ).وإثيوبيا
 .منفـصل  بـشكل  اإلريتريـة  - اجليبوتيـة  احلـدود  قـضية  إىل النظـر  ينبغـي  ال فإنه مث ومن  

 والـذي  وإثيوبيـا،  إريتريـا  بـني  احلـدود  جلنـة  عـن  الصادر احلدود ترسيم قرار يوجد ناحية، فمن
ــه ــا قبلت ــضته ولكــن إريتري ــا؛ رف ــة مــن د،ويوجــ إثيوبي ــرتاع هــذا األخــرى، الناحي  احلــدودي ال

 دبلوماسـية  وممارسة كلية نظرة القضايا مجيع إىل النظر من وبدالً .املختلق اإلريتري - اجليبويت
 بــني احلــدودي بــالرتاع إال يهــتم ال املتحــدة لألمــم التــابع األمــن جملــس فــإن الــشُّعب، متعــددة
 يف شـيء  وكـل  .اإلثيوبيـة  - اإلريترية احلدود قضية بشأن الصمت يلتزم وظل وإريتريا جيبويت
 الواليـات  جانـب  مـن  اجلليـة  احملابـاة  كانـت  ولـو  .أخـرى  بـأمور  مـرتبط  األفريقـي  القرن منطقة
 إىل الـسعي  جرى قد لكان والواقعية، والعدالة اإلنصاف باعتبارات ُخففت قد إلثيوبيا املتحدة
ــا ينبغـــي الـــيت واحلقيقـــة .كلـــي حـــل حتقيـــق  شـــيء هـــو جيبـــويت مـــع خلـــالفا أن هـــي قوهلـ
 مناطقهـا  عـن  إثيوبيـا  إجـالء  ضـمان  إىل الراميـة  إريتريـا  مـساعي  تـشتيت  بغـرض  خمتلـق /مصطنع
 .وإثيوبيـا  إريتريـا  بـني  احلدود جلنة عن الصادرة امللزمة النهائية للقرارات وفقاً لسيادهتا اخلاضعة

  .صحية وغري صعبة عاًأوضا تواجه اآلن ُتركت قد املنطقة شعوب بأن القول إىل حاجة وال
  

  األفريقــــي واالحتــــاد   بالتنميــــة املعنيــــة الدوليــــة احلكوميــــة اهليئــــة   مــــن املوجــــه النــــداء    
  جزاءات بفرض

 اسـتجابةً  املعـين  القـرار  اعتمـد  قـد  املتحـدة  لألمم التابع األمن جملس أن التقارير أفادت  
 بفــرض )إيغــاد(   بالتنميــة املعنيــة يــةالدول احلكوميــة اهليئــةو األفريقــي االحتــاد   مــن املوجــه للنــداء

ــى جــزاءات ــا عل ــذكر أن وجيــب .إريتري ــسلم جملــس اجتمــاع أن نت ــن ال ــابع واألم  لالحتــاد الت
 علـى  إريتريـا  علـى  اجلـزاءات  بتوقيـع  املطالـب  النـداء  اعُتمـد  حيـث  إثيوبيا برئاسة كان فريقياأل

 ُيـدَّعى  اللتـان  اإلقليميتـان  متـان فاملنظ .األفريقـي  االحتاد رئيس عنه أعرب الذي القلق من الرغم
 قــد ،فريقــياأل لالحتــاد التــابع واألمــن الـسلم  جملــسو ‘اإليغــاد’ أي املبــادرة، هــذه مــصدر أهنمـا 
 ُرتـب  وقـد  .إثيوبيـا  داخـل  االجتماعـان  ُعقـد  عنـدما  إثيوبيـا  رئاسة حتت ومها اإلجراء هبذا نادتا
 القـرار  اختـاذ  عند واألمن السلم جملس رئاسة تتوىل كانت اليت إثيوبيا جانب من القرارات هلذه

 اإليغـاد  اجتمـاع  تـرأس  كانت اليت هي إثيوبيا أن أيضاً املستغرب غري ومن .إريتريا ضد املوجه
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 مــن إريتريــا حرمــان وجيــري .إريتريــا علــى جــزاءات بتوقيــع املطالبــة الكيــان ذلــك قــرر عنــدما
  .إثيوبيا يف األفريقي االحتاد اجتماعات حضور

  
  وإثيوبيا إريتريا بني دودياحل الرتاع    

 وافقتــا قــد واإلريتريــة اإلثيوبيــة احلكــومتني بــأن تــذكريكم املرحلــة هــذه يف املهــم مــن  
 بــني احلــدود جلنــة اســتنتاجات بقبــول يقــضي املتحــدة األمــم تــضمه ســالم اتفــاق علــى ووقعتــا
ــا ــا، إريتري ــة وهــي وإثيوبي ــواردة مــستقلة، جلن ــة قراراهتــا يف ال ــينيوت بترســيم املتعلق  احلــدود ع
 مجيـع ” باختـاذ  املتحـدة  لألمـم  التـابع  األمـن  جملـس  فُـوض  وقد .وملزمة هنائية قرارات باعتبارها
 يـرفض  الـذي  الطـرف  ضد “الضرورية والعسكرية واالقتصادية والدبلوماسية السياسية التدابري
 املتحـدة  األمـم  تـه اختذ إجراء نر مل أننا بيد .املتحدة األمم ميثاق من السابع للفصل وفقاً التنفيذ
 وإثيوبيـا  إريتريـا  بـني  للحـدود  املـستقلة  اللجنـة  عـن  الـصادر  للحكـم  انتـهاكها  علـى  إثيوبيا ضد

 االنتـهاكات  مـن  الـرغم  وعلـى  .احلـدودي  بالرتاع يتعلق فيما الدويل بالقانون االلتزام ولرفضها
 علـى  وخيمـاً  خطـراً  تـشكل  والـيت  إثيوبيـا  جانب من الدولية والقواعد الدويل للقانون املتواصلة
 الــدول وال أخــرى ضــامنة منظمــات أيــة وال املتحــدة األمــم ال فإنــه الــدوليني، واألمــن الــسلم

 هتديــداً وجهــت أو جــزاءات أي إثيوبيــا علــى فرضــت قــد للــسالم اجلزائــر اتفــاق يف األعــضاء
  .عليها حقيقياً ضغطاً مارست حىت أو جزاءات بفرض

 الـرتاع  بـشأن  عنـه  الـصادرة  وقراراتـه  قرراتـه م إنفـاذ  عـن  األمـن  جملـس  عجز ضوء ويف  
 بترسـيم  وامللزمـة  النهائيـة  والقـرارات  الـدويل  القـانون  إنفـاذ  عـن  وإحجامه اإلثيويب - اإلريتري
 جـزاءات  بفـرض  اجمللس قرار فإن وإثيوبيا، إريتريا بني احلدود جلنة عن الصادرة احلدود وتعيني
 وحتقيقـات  مـداوالت  مـن  إجـراؤه  ينبغـي  كـان  مـا  على يرتكز ال متسرع حنو على إريتريا على
 كـان  وإذا .إريتريـا  بـشعب  الظلـم  إلحلـاق  كـأداة  اسـُتخدم  قـد  األمـن  جملـس  أن كيف يبني إمنا

 يــستطيع ال فإنــه األفريقــي، القــرن يف حقيقــيني وأمــن ســالم بتحقيــق حقــاً مهــتم األمــن جملــس
 قـرار  لتنفيـذ  املـستمر  يوبيـا إث رفـض  وهـو  املنطقـة  يتهـدد  الذي الرئيسي اخلطر ينسى أن ببساطة
  .نظره قيد اخلطرية املسألة هذه ُيبقى أن األمن جملس وعلى .وإثيوبيا إريتريا بني احلدود جلنة

 علـى  وجيبـويت  إريتريـا  بـني  املثـارة  القـضية  إىل ُينظـر  كيف مالحظة احملرية األمور ومن  
 أراضٍ احـتالل  جتاهـل  مقـصود  حنـو  علـى  جيـري  حـني  يف ،“العـاملي  للـسلم  هتديداً” تشكل أهنا

 األمــم ومليثــاق الــدويل للقــانون انتــهاكاً يــشكل الــذي األمــر إريتريــا، بــسيادة مــشمولة إريتريــة
 تــشرين ٣٠ و ٢٠٠٢ أبريــل/نيــسان ١٣ يف الــصادرة وامللزمــة النهائيــة وللقــرارات املتحــدة
 .احلـدود  عـيني وت بترسـيم  واملتعلقـة  وإثيوبيـا  إريتريـا  بـني  احلـدود  جلنـة  عن ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين
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 تــشجيع أنـه  علـى  املــسألة هـذه  بـشأن  املتحــدة األمـم  تـصرف  عــدم أو تـصرف  إىل ننظـر  وحنـن 
  .اإلريترية بالسيادة مشمولة أراضٍ احتالل مواصلة على اإلثيوبية للحكومة

  
  العام، األمني عزيزي    

 مـن  لسلـسلة  إخضاعها جرى قد إريتريا بأن تذكريكم أيضاً نود فإننا الظرف، هذا يف  
ــن املظــامل ــب م ــم جان ــذ املتحــدة األم ــام من ــد .١٩٥٠ ع ــم أصــدرت فق ــرار املتحــدة األم  الق
 ضــد إثيوبيــا مــع فيــدرايل احتــاد يف قــسراً إريتريــا إلدخــال ١٩٥٠ عــام يف )٥-د( ألــف ٣٩٠
 الواليـات  خارجيـة  وزيـر  بـصراحة  قاله ما هنا نذكر أن املالئم ومن .اإلريتري الشعب رغبات
 وجهـة  مـن ” :وهـو  املتحـدة،  لألمـم  التـابع  األمـن  جمللـس  داالس، وسـَتر ف جـون  آنذاك، املتحدة
ــة، نظــر ــشعب آراء حتظــى أن جيــب العدال ــري ال ــار؛ اإلريت ــك، ومــع باالعتب ــإن ذل  املــصلحة ف

ــات يةاالســتراتيج ــارات األمحــر البحــر حــوض يف املتحــدة للوالي ــسلم األمــن واعتب  العــاملي وال
  .نفسه التاريخ كرر وقد .“إثيوبيا نا،حبليف البلد هذا ربط الضروري من جتعالن

 لقـرار  انتـهاكاً  شـكل  حنـو  على اإلريترية اإلدارة إثيوبيا حلّت عندما ،١٩٦٢ عام ويف  
 الـرغم  علـى  اإلريتـريني  حمنـة  جتاهلـت  قـد  املتحدة األمم فإن ،)٥-د( ألف ٣٩٠ املتحدة األمم
  .العدل إقرار إىل الداعية املتكررة النداءات من

 باملوافقـة  يبـصم  أن اآلن قـرر  قـد  عاملنـا  يف واألمـن  السلم لرعاية املصمَّم األمن وجملس  
 ذاهتـا  فاملؤسـسة  .مـربر  أي دون إريتريـا  علـى  جـزاءات  بفـرض  تقـضى  التـصور  سيئة خطة على
 انعـدام  لتحقيـق  واضـحة  أداة أصـبحت  قـد  الـضعفاء  ومحايـة  الـسلم  بـضمان  قيامها يفترض اليت

 تآمريـة  جبلـسة  ١٩٠٧ القـرار  مـر  وقـد  .الـضعفاء  مهامجـة  طريـق  عـن  االسـتقرار  وانعـدام  األمن
 .إريتريـا  ضـد  عقابيـة  تـدابري  اختـاذ  بغيـة  اجمللس يف دائمان عضوان عقدها املغلقة األبواب خلف
 العالقـة  تفـاقم  إىل يـؤدي  أن مـن  منـاص  وال حـد  أقصى إىل باالستهتار أيضاً يتسم القرار وهذا

 الـــيت املنطقـــة هـــذه يف الرتاعـــات مـــن مزيـــد إىل ييـــؤد مبـــا الـــدول بـــني بالفعـــل املتـــوترة
  .احلروب خربتها

ــار   ــيت واآلث ــا ينطــوي ال ــانون ســيادة تقــويض عليه ــة الق ــصاف والعدال ــا واإلن  باعتباره
 بـشكل  وسـلبية  املـدى  بعيـدة  انعكاسـات  له أمر هي الدولية العالقات عليه تقوم الذي األساس
 اجلـائر  القـرار  هـذا  مثـل  اختـاذ  إىل املتحـدة  مـم لأل التـابع  األمـن  جملـس  ُيـستدرج  وعنـدما  .عميق
  .حزينة مناسبة ذلك يكون أكاذيب، إىل باالستناد إريتريا ضد جلي بشكل

  



S/2010/116  
 

10-26314 9 
 

  طلبنا    
 أعــضاء أدنــاه، املــوقعني حنــن نعمــد ،٢٠١٠ فربايــر/شــباط ٢٢ املوافــق اليــوم، هــذا يف  
 تقـدمي  إىل للسالم، احملبني إريتريا وأصدقاء فريقياأل القرن وشعب أوروبا يف اإلريترية اجلاليات

 فرانسيـسكو  وسـان  )بسويـسرا ( وجنيـف  )سـتراليا بأ( كـانبريا  يف مبظاهرة والقيام االلتماس هذا
 بالقيــام املتحــدة األمـم  مطالبــة بغيــة )األمريكيـة  املتحــدة بالواليــات( العاصـمة  واشــنطن ومدينـة 
  .إريتريا على املفروضة ةالقانوني وغري املنصفة وغري اجلائرة اجلزاءات هذه بإلغاء حاالً

 للقيـام  اجلزائـر  التفـاق  كـضامن  مبـسؤوليتها  االضـطالع  إىل املتحـدة  األمـم  ندعو وحنن  
 حتتلـها  الـيت  اإلريتريـة  بالـسيادة  املـشمولة  األراضـي  عـن  اجلـالء  علـى  إثيوبيـا  حلمل يلزم ما بكل
  .التعاهدية اواللتزاماهت الدويل للقانون خرقاً يشكل مبا قانوين غري حنو على إثيوبيا

 احلقـائق  مجيـع  بتقيـيم  وذلك وعادل منصف بعمل القيام إىل املتحدة األمم ندعو وحنن  
 تتخـذ  أال وينبغـي  األفريقـي،  القـرن  يف القائمـة  للمـشاكل  دائـم  سـلمي  حـل  إجيـاد  بغيـة  واألدلة
  .إلريتريا العداوة يضمرون من بفعل منحازاً موقفاً

  .نظرنا قيد املسألة هذه ُنبقي وحنن  
  املخلص،

  تيكيسيت فريويين )توقيع(
   ْملةحل املشارك الرئيس

  ‘إريتريا على املفروضة اجلزاءات إلغاء اليوم جيب’
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  األوىل الضميمة    
  املتحدة، باألمم اإلعالم شؤون إدارة :املصدر    
  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٩: التاريخ    

    
 ظهـر  بعـد  بـاملقر  ُعقـد  صـحفي  مـؤمتر  يف للمراسـلني  العـام  لألمـني  اخلـاص  املمثـل  أكد  

 اجلماعيـة  اإلبـادة ” علـى  ُيبقـي  رئيـسي  عامـل  الـصومال  يف العقـاب  مـن  اإلفالت أن اليوم ذلك
 اهللا عبـد  ولـد  أمحـد  وقـال  .األفريقـي  القرن من البلد ذلك يف طويل أمد منذ املستمرة “اجلارية

 الـصومال  يف سـواء  موجـودين،  زالوا ما الضحايا وشوهوا وشردوا قَتلوا الذين األشخاص” أن
 الــصومال داخــل بقــوا ممــن كــثريين أن وأضــاف ،“اجلديــدة ببلــداهنم منــازهلم يف أو نــريويب أو

  .البلد خارج مأمونة أماكن يف أسرهم وضعوا قد العنف ملواصلة
 يف مــشاورات إجــراء أجــل مــن نيويــورك يف كــان الــذي اهللا، عبــد ولــد الــسيد وشــدد  
 عـدم  يف املتمثـل  التهديـد  أو اإلثيـوبيني  بعـودة  هديـد الت هـو  ليس البلد يدمر الذي أن على املقر،

 مـن  سـواء  القتال يف لالستمرار للحكومة املناهضة القوات استعداد هو بل السلطات مشروعية
 دعواهـا  ولكـن  ضـعيفة  تكـون  قـد  احلكومة إن وقال .أخرى ألسباب أو السلطة أو الربح أجل
 هبـا  اإلطاحـة  وسـتكون  األفريقيـة؛  مـات احلكو معظـم  شـأن  ذلك يف شأهنا قوية الشرعية هلا بأن

  .األمن جملس لقرارات حتدياً بالقوة
 اإلثيوبيـة،  القـوات  رحيـل  يـّسر  الـذي  األخـري  العـام  يف جيبـويت  اتفـاق  قبل أنه وأضاف  

 القـوات،  هـذه  انـسحاب  بعـد  أنـه  بيـد  .الـصراع  أمـد  يطيـل  األجـنيب  الوجود أن اُدِعي قد كان
 وقـال  .اإلثيوبية القوات وجود استمرار على دليل أي وجود يعرف ال إنه وقال القتال، استمر

 قتـل  عـن  التوقـف  علـيهم  فالـصوماليون ” .“احلقيقيـة  املـشكلة  عن لالنتباه صرف هو هذا إن”
  .“أعذار أية رفض وعليهم الصوماليني

 عـن  كـثري  كـالم  يـدور  إنـه  قـال  اإلسـالمية،  الشباب جلماعة إريتريا بتأييد يتعلق وفيما  
 .االدعـاء  هـذا  صـحة  مـدى  ملعرفـة  أو احلالـة  تلك لرصد طريقة من لديه ليس لكنو الدور هذا

 الترحيـب  عـن  أعربـوا  قـد  املتمـردين  قـادة  إن فقـال  أجانـب  متمردين مقاتلني وجود عن وسئل
  .بشأهنم متاحة مستفيضة معلومات وتوجد املقاتلني هبؤالء

 املدفوعـة  الدوليـة  بـالغ امل أن مـن  للتأكـد  املوجـودة  الـضمانات  هي ما عن سئل وعندما  
 الـسيد  شـدد  املـدنيني،  معاملـة  إسـاءة  يف تتـسبب  ال الـصومال  يف العاملة املدرَّبة الشرطة لقوات
 يف - شـخص  ٢ ٧٠٠ - هنـاك  املوجـودة  املدربـة  الـشرطة  قـوات  عـدد  قلـة  علـى  اهللا عبد ولد
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 ُتـدفع  مل هـؤالء  الـشرطة  أفـراد  إن بـل  .يـوم  كـل  املـدنيني  قتل فيه جيري الذي الكبري البلد ذلك
  .شهراً ١٨ ملدة مرتباهتم
 املـشكلة ” إن وقـال  .باملـسؤولية  يتـسم  ال أمـر  هـو  دعمهـم  بعـدم  اقتـراح  أي أن وأكد  

 رجـال  تمرتبـا  دفـع  عدم املقبول غري من وإن النظام، وانعدام الفوضى هي اليوم نواجهها اليت
 ارتكبــوا قــد يكونــون رمبــا أو ســرقوا قــد يكونــون رمبــا منــهم قلــة أن بــسبب املــدرَّبني الــشرطة
  .“جتاوزات
 حتقيـق  يف بـدأ  قـد  الـدويل  الوجـود  إن اهللا عبـد  ولـد  الـسيد  قال بالقرصنة، يتعلق وفيما  
 قـد  وأنـه  بغيتـهم  عن للبحث أبعد مسافات إىل الذهاب عليهم يتعني أصبح القراصنة ألن نتائج
 إن وقـال  .مراقَبـون  أهنـم  يعرفـون  ممـوليهم  وأن قرصـان  ١٠٠ من أكثر على القبض إلقاء جرى
 يـوىلَ  دويل اهتمـام  وجـود  علـى  للـصوماليني  فيـربهن  حقـاً  دولياً اجملهود هذا يكون أن املهم من

  .فعالً تنجح أن ميكن اجلهود هذه أن وُيظهر املأساوي لوضعهم
 رابـط  أي يوجـد  كـان  إذا ما يعرف ال إنه فقال البحار بقانون تتعلق قضايا عن وسئل  

 مــن مبــساعدة وكينيــا، الــصومال مــن املقــدم املــشترك والعــرض نروجييــةال الــنفط شــركات بــني
 قـد  النـرويج  أن ذلـك  مـع  يعـرف  إنـه  وقـال  .القـاري  اجلـرف  حـدود  تعـيني  أجـل  مـن  النرويج،
 مماثـل  الـصومال  من املقدم العرض وأن منها، املقدمة الطلبات يف أخرى أفريقية بلداناً ساعدت

  .سبانياوإ املتحدة واململكة نداوأيرل فرنسا من املقدمة للعروض جداً
 بالـصومال  املتعلقة القادمة السياسية األنشطة إمجالية بصورة اهللا عبد ولد السيد وحدد  

 اخلارجيـة  وزارة   مـع  يونيـه /حزيـران  ٨ يف يعقـده  الجتمـاع  لنـدن  يف يكـون  أن يعتـزم  إنـه  فقـال 
 بالـصومال  املعـين  دويلالـ  االتـصال  فريـق  مـع  رومـا  يف اجتمـاع  بعقد بعده سيقوم والكومنولث

  .االجتماع هذا تأجيل حيتمل كان وإن هو يرأسه الذي
   بالتنميــة املعنيــة الدوليــة احلكوميــة اهليئــة مــع أجراهــا الــيت االتــصاالت أيــضاً ووصــف  

 األزمـة  يف بـدور  تقـوم  أن ميكـن  إهنا قال اليت - أفريقية إقليمية اقتصادية مجاعة وهي - )إيغاد(
 يف )إيكـوواس ( أفريقيـا  غـرب  لـدول  االقتصادية اجلماعة به قامت الذي دورلل مماثل الصومالية

  .وسرياليون ياليرب أزميت
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  الثانية الضميمة    
 باألسلحة السالم حفظ قوات باجتار القائلة االدعاءات بسبب مرتعج األوغندي اجليش    

  )أمريكا صوت( الصومال يف
http://voanews.com/english/2008-05-23 -voa45.cfm  

  ٢٠٠٨ مايو/أيار ٢٣
  

 أمريكـا  صـوت  إذاعـة  ،‘أناكونـدا  بادي’ الرائد األوغندي، اجليش باسم املتحدث أبلغ  
ــأن ــود ب ــذي اجلن ــارهم جيــري ال ــة يف للمــشاركة اختي ــي االحتــاد بعث ــسالم حلفــظ األفريق  يف ال

  .األوغندي اجليش يف جنود أفضل هم ،‘أميسوم’ باسم املعروفة الصومال،
 يف بأســلحة االجتــار يف متورطــاً يكــون قــد بعــضهم بــأن القائلــة عــاءاتاالد إن وقــال  
  .كمباال يف الضباط لكبار كصدمة جاءت قد مقديشيو الصومالية العاصمة
 ذلـك  علـى  دليـل  أي نـر  ومل .االدعـاءات  هـذه  مجيعاً استغربنا لقد” :‘أناكوندا’ وقال  

 تلـك  مـن  أوغنـديني  أفـراد  أي نيكـو  أن يف للغايـة  نـشك  وحنـن  .رمسيـاً  التقرير على حنصل ومل
 لكـي  حتقيـق  ُيجـرى  أن ونأمـل  ذلـك  يف للغايـة  نـشك  وحنـن  .التعـامالت  هذه يف ضالعني البعثة
  .“باحلقيقة العامل إبالغ ميكن

 لـدى  أفريقيـا  جنـوب  سـفري  اخلمـيس  يـوم  قدمـه  تقريـر  يف االدعاءات هذه وردت وقد  
 الـيت  الـصومال  علـى  املفروضـة  جلـزاءات ا جلنـة  يتـرأس  الـذي  ‘كومالو دوميساين’ املتحدة األمم
  .املتحدة لألمم التابع األمن جملس تتبع

 حـول  تفاصـيل  يقـدم  ومل أوغنديـة  املعنية ‘أميسوم’ قوات إن ‘كومالو’ السيد يقل ومل  
 الـيت  الـسالم،  حفـظ  بعثـة  مـن  األوىل أشـهر  التـسعة  بفتـرة  يتعلـق  فيمـا  ولكـن  .املـدَّعاة  أنشطتها
 البعثــة يــشكلون أوغنــدا مــن جنــدي ١ ٦٠٠ كــان ،٢٠٠٧ ارسمــ/آذار يف بــدأت قــد كانــت

ــيهم انــضمت أن إىل بأكملــها  كــانون أواخــر يف بورونــدي مــن مئــات عــدة قوامهــا قــوات إل
  .ديسمرب/األول

 أن مفادهــا بالثقــة جــديرة تقــارير أيــضاً تلقــت قــد اللجنــة إن ‘كومــالو’ الــسيد وقــال  
 يف ضـالعون  مقديـشيو  يف تـساندها  اليت لعلمانيةا الصومالية احلكومة وأعضاء اإلثيوبية احلكومة
 إىل إثيوبيـا  حتـضرها  الـيت  األسـلحة  عـن  تفاصـيل  لديـه  إن وقـال  .باألسـلحة  القانوين غري االجتار

  .أبابا أديس جتاه باملودة تتسم أهنا ُيتصور اليت العشائر تسليح بغية الصومال
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 شـهراً،  ١٧ قرابـة  منـذ  السلطة من للصومال اإلسالمية احلكومة خبلع إثيوبيا قيام ومنذ  
ــة الــصومالية القــوات فــإن ــذين املتمــردين، تقاتــل فتئــت مــا واإلثيوبي  اإلســالميون، يقــودهم ال

  .االنتقالية االحتادية باحلكومة اإلطاحة على واملصممني
 حتقيـق  بـإجراء  توصـية  تؤيد اللجنة إن املتحدة األمم لدى أفريقيا جنوب مندوب وقال  
 االنتقاليـة  واحلكومـة  ‘أميـسوم ’ الـصومال  يف الـسالم  حلفـظ  األفريقي الحتادا بعثة بشأن مستقل

  .اإلثيوبية واحلكومة للصومال
 حممــد الــصومايل بالــدكتاتور باإلطاحـة  الــصومالية الفــصائل قــادة قيـام  مــن عــام وبعـد    

 علـى  حظـراً  املتحـدة  األمـم  فرضـت  أهليـة،  حرب يف البلد وبإدخال ١٩٩١ عام يف بري سياد
  .متكرر حنو على احلظر هذا انتهاك جرى ولكن .الصومال إىل األسلحة توريد

 الـيت  القرصـنة،  بـني  صـلة  وجـود  مـدى  يف بـالتحقيق  حاليـاً  املتحدة األمم مراقبو ويقوم  
  .باألسلحة واالجتار الصومايل، الساحل قبالة تنتشر

ــسق ويؤكــد   ــامج من ــ الكــيين الربن ــدرو’ ،البحــارة ساعدةمل ــورا أن ــاتعم أن ،‘موانغ  لي
 إىل أسـلحة  تنقـل  الـسفن  أن يف الـصوماليني  القراصـنة  اشـتباه  بـسبب  أحيانـاً  حتـدث  االختطاف
  .املنافسة الفصائل
 حتمـل  إهنـا  قالوا أردنية سفينة باختطاف املاضي األسبوع يف صوماليون مسلحون وقام  
  .اهتاحمتوي من للتحقق الشحنة بفتح السفينة طاقم املختِطفون وأمر .الصومال إىل أسلحة

 أمـــراء إمـــرة حتـــت منظَّمـــة الـــصومالية القرصـــنة جمموعـــات إن” :‘موانغـــورا’ وقـــال  
 معلومـات  لـديهم  كانـت  فرمبـا  ولـذلك  .احلـرب  أمـراء  مـن  جـداً  كبري عدد ويوجد” .“حرب
  .“منافسة مجاعة إىل أسلحة تنقل كانت السفينة هذه أن مفادها

 ســكّر، ســوى تكــن مل احلمولــة نإ اكتــشفوا عنــدما املخــتِطفني، إن ‘موانغــورا’ الوقــ  
 إحلــاق دون االثــنني عــن وأفرجــوا فديــة علـى  احلــصول أجــل مــن وبطاقمهــا بالــسفينة احتفظـوا 
  .الفدية ُدفعت عندما هبما الضرر
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   الربيطانيـــــة البـــــث هيئـــــة( للـــــصوماليني األســـــلحة يبيعـــــون الـــــسالم حفـــــظ أفـــــراد    
  )سي يب يب(

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7417435.stm 

  ٢٠٠٨ مايو/أيار ٢٣
  

 يف جـاء  حـسبما  املتمـردين،  إىل األسـلحة  يبيعـون  الصومال يف السالم حفظ أفراد ظل  
  .املتحدة لألمم تقرير

 ضاملفـرو  األسـلحة  حظـر  ملراقبـة  املتحـدة  األمـم  فريق عن الصادر التقرير، هذا ويقول  
  .احلظر هذا خبرق أيضاً تقوم واليمن وإريتريا إثيوبيا إن الصومال، على

 تلقــت قــد األوغنــديني اجلنــود مــن جمموعــة أن فيهــا يــدَّعى حبادثــة يستــشهد وهــو  
 شــبكة بإنــشاء الــسالم حفــظ أفــراد بعــض وُيتــهم .الــصفقات مــن صــفقة يف دوالر ٨٠ ٠٠٠
  .مترمجني من مبساعدة باألسلحة لالجتار

  .“متاماً سخيفة” باعتبارها االهتامات هذه بالفعل األوغندي اجليش ضرف وقد  
  

  التحقيق    
 مث أسـلحة  جتـار  مـن  فيهـا  املرغـوب  باألسـلحة  قائمـة  تلقـوا  قـد  اجلنود أن التقرير يذكر  
  .املتمردين من عليها االستيالء مت كان اليت املعدات خمازن من األسلحة هذه ُوردت

 قـد  كـان  الـيت  املتمـردين  مجاعـة  إىل أخـرى  مـرة  تعود سلحةاأل إن املراقبة فريق ويقول  
  .األمر بادئ يف منها األسلحة على االستيالء مت

 سـفري  ‘كومـالو  دوميـساين ’ وهـو  األسـلحة،  حظـر  مبراقبـة  تقوم اليت اللجنة رئيس وقد  
  .املتحدة لألمم التابع األمن جملس على التقرير بعرض املتحدة، األمم لدى أفريقيا جنوب

 الـسالم  حفـظ  أفـراد  بعـض  قيـام  مـن  شـديدة  قلـق  أوجه توجد إنه كومالو السيد قالو  
  .السالم عملية تقوض أن ميكن بأشياء

  .حتقيقاً ستجري إهنا قالت اليت األوغندية احلكومة إىل االدعاءات هذه أُرسلت وقد  
 تقاليـة االن احلكومـة  تـدعم  والـيت  الصومال، يف اإلثيوبية القوات وجود إن التقرير وقال  
  .األسلحة توريد على املفروض للحظر خرقاً أيضاً يشكل الضعيفة،

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7417435.stm�
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 طــرد علــى املــساعدة بغيــة ٢٠٠٦ عــام يف الــصومال إىل ذهبــوا قــد اإلثيوبيــون وكــان  
ــوات ــيت اإلســالمية الق ــد كانــت ال ــى ســيطرت ق ــش عل ــهم .ومقدي ــا وُتت ــيمن إريتري ــدعم وال  ب
  .املتمردين
 اإلطاحــة متـت  عنــدما ١٩٩١ عـام  منـذ  الــصومالب اخلـراب  الـدائر  الــصراع أحلـق  وقـد   
  .بري سياد حممد السابق بالرئيس
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  الثالثة الضميمة    
  الصومال إىل العسكرية املساعدة تقدمي على الضوابط تشديد جيب    

  ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون ٢١ الدولية، العفو منظمة
  

 الـصومالية  حلكومـة ا إىل األسـلحة  نقـل  عمليـات  تعليـق  إىل الدولية العفو منظمة دعت  
 وجتـاوزات  حـرب  جـرائم  ارتكـاب  يف األسـلحة  اسـتخدام  ملنـع  كافيـة  ضـمانات  إجياد حني إىل

  .اإلنسان حلقوق
 إىل البلـد،  هـذا  عـن  مـوجزة  معلومـات  ورقـة  آخـر  يف الدوليـة،  العفـو  منظمة وعمدت  
 ونهــا مــدافع ذلــك يف مبــا املتحــدة، الواليــات مــن املرســلة األســلحة شــحنات تفاصــيل إيــراد

  .االنتقالية االحتادية احلكومة إىل أسلحة، شراء أجل من نقدية ومبالغ وذخائر
 احتمـال  يف املتمثلـة  الكـبرية  املخـاطر  مـن  الـرغم  على هذه النقل بعمليات اضطُلع وقد  
 الـيت  االنتقاليـة  االحتاديـة  احلكومـة  قـوات  هبا تقوم عشوائية هجمات يف األسلحة هذه استخدام
  .االنتشار وواسعة جسيمة اوزاتجت األخرى هي ترتكب

ــشيل’ وقالــت   ــة ،‘كاغــاري مي ــدير نائب ــو منظمــة م ــة العف ــشؤون الدولي ــا، ل  إن أفريقي
 اإلنـسان  حقـوق  علـى  مـساوٍ  قلـق  يقابلـه  مل الـصومالية  احلكومـة  مـستقبل  علـى  الـدويل  القلق”

  .“للمدنيني
 تطبــق كــيل األوان آن وقــد - األرواح حتــصد اهلــاون مبــدافع اهلجمــات زالــت فمــا”  
 املعلومـات  ورقـة  أيـضاً  وتـورد  .“للحكومـة  دعهمـا  علـى  أشـد  ضـوابط  الدوليـة  املاحنة اجلهات
ــصادرة املــوجزة ــربامج عــن تفاصــيل العفــو منظمــة عــن ال ــة ال ــة الدولي  القــوت لتــدريب املتنامي
 إجـراءات  وجـود  عـدم  مـن  الـرغم  على االنتقالية االحتادية للحكومة الشرطة وقوات العسكرية

  .لرقابةل كافية
 واجلهـات  .وأوغنـدا  وجيبـويت  وكينيـا  إثيوبيـا  ويف نفـسها  الصومال يف التدريب وُيقدَّم  
  .وإيطاليا وأملانيا وفرنسا األورويب االحتاد هي له التمويل بتوفري تعهدت اليت أو فيه الضالعة

 العـسكرية  للقـوات  للتـدريب  املقدمـة  الـدول  مجيـع  بقيام الدولية العفو منظمة وتطالب  
 ذلـك  عمـل  تعتـزم  الـيت  أو لـه  املمولـة  أو االنتقاليـة  االحتاديـة  للحكومـة  التابعـة  الشرطة قواتول

 بالـضغط  أيـضاً  قيامهـا  وينبغي .التسلح وإدارة الدويل اإلنساين القانون جمال يف التدريب بتقدمي
  .احلكومة هذه بقوات يتعلق فيما للرقابة إجراءات وضع أجل من
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 سـارياً  الـصومال  إىل األسـلحة  توريـد  علـى  املتحدة األمم فرضته الذي احلظر ظل وقد  
 املتحـدة  لألمـم  التابعـة  اجلـزاءات  جلنـة  إىل طلبات تقدم أن للدول ميكن ولكن ١٩٩٢ عام منذ

  .الصومالية احلكومة إىل أمنية مساعدة بتوريد تسمح استثناءات على للحصول
 تـسهم  أن احتمـال  مـدى  يـيم لتق معـايري  تطبيق على اللجنة الدولية العفو منظمة وحتث  
 حــرب جــرائم ارتكــاب يف األســلحة توريــد علــى املفــروض احلظــر مــن االســتثناءات هــذه

  .األساس هذا على تراخيص إصدار ترفض وأن اإلنسان حلقوق وجتاوزات
 تنفيـذاً  املعـايري  هـذه  تنفيـذ  ميكـن  لكـي  أنـه  مفادهـا  حجـةً  الدولية العفو منظمة وتسوق  
ــاالً، ــه فع ــي فإن ــاإدر ينبغ ــانون يف اجه ــدويل الق ــا ال ــاً وتطبيقه ــى عاملي ــع عل ــات مجي  نقــل عملي
 بـشأن  دوليـة  معاهـدة  يف العامـة  املعـايري  هـذه  إدراج إىل الـدول  املنظمـة  هـذه  وتـدعو  .األسلحة
  .األسلحة جتارة

 يف بـــري ســـياد حكومـــة اهنيـــار منـــذ مـــسلح نـــزاع يف غارقـــةً الـــصومال ظلـــت وقـــد  
 بعــد مــشروعة غــري بــصورة املــدنيني قتــل عمليــات دتوازدا الــرتاع اشــتد وقــد .١٩٩١ عــام

 االنتقاليـة  االحتاديـة  احلكومـة  ملـساعدة  ٢٠٠٦ عـام  هنايـة  يف الـصومال  اإلثيوبيـة  القوات دخول
ــى ــة عل ــيت املتعــددة املــسلحة املعارضــة مجاعــات حمارب ــة كانــت ال ــسعى احلكوم  اســتعادة إىل ت

   .منها األراضي على السيطرة
 وإحــدى االنتقاليــة االحتاديــة احلكومــة بــني للــسالم فــاقات عقــد مــن الــرغم وعلــى  
 وانـسحاب  الـسابقة  املـسلحة  املعارضـة  مـن  جاء للجمهورية رئيس وتعيني املسلحة، اجلماعات
 اهلجمـات  شـن  واصـلت  قـد  املـسلحة  املعارضـة  مجاعـات  فـإن  الـصومال،  مـن  اإلثيوبيـة  القوات
 قـوات  علـى  كـبرياً  هجومـاً  اعـات اجلم هـذه  شـنت  ،٢٠٠٩ مايو/أيار ويف .احلكومة هذه على

  .ومقديش العاصمة من صغري جزء على إال اآلن تسيطر ال اليت احلكومة
 الـرتاع  يف األطـراف  مجيـع  شـنتها  الـيت  العـشوائية  اهلجمـات  أسفرت ،٢٠٠٩ عام ويف  
 داخليـاً  املشردين عدد اآلن ويبلغ .اآلالف مئات وتشريد املدنيني من اآلالف مقتل عن املسلح

ــص يف ــون ١,٥ ومالال ــا شــخص ملي ــني ٣,٧ أن كم ــدون شــخص مالي ــى يعتم ــساعدة عل  امل
  .احلياة قيد على البقاء أجل من اإلنسانية

  


