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ــة       ــالة مؤرخـ ــوبر   ٧رسـ ــرين األول/أكتـ ــس   ٢٠١٦تشـ ــيس جملـ ــة إىل رئـ موجهـ
   )١٩٩٢( ٧٥١مــن رئــيس جلنــة جملــس األمــن املنبثقــة عــن القــرارين          األمــن

  بشأن الصومال وإريتريا )٢٠٠٩( ١٩٠٧  و
    

ــرارين        ــن القـــ ــة عـــ ــن املنبثقـــ ــس األمـــ ــة جملـــ ــم جلنـــ ــرفين باســـ   ) ١٩٩٢( ٧٥١يشـــ
مــن قــرار جملــس األمــن     ٣٢وفقــا للفقــرة  و، بشــأن الصــومال وإريتريــا   )٢٠٠٩( ١٩٠٧و 

ــه  أن  )٢٠١٥( ٢٢٤٤ ــل طي ــر الأحي ــده    تقري ــذي أع ــا، ال ــق بإريتري ــين   املتعل ــق الرصــد املع فري
  .بالصومال وإريتريا

، علـى أعضـاء جملـس    التقريرويف هذا الصدد، ترجو اللجنة ممتنة عرض هذه الرسالة، و  
  .األمن، وإصدارمها كوثيقة من وثائق الس

    
  رامرييز كارينيو) رافائيل داريو توقيع(

  الرئيس
  )١٩٩٢( ٧٥١جلنة جملس األمن املنبثقة عن القرارين 

 بشأن الصومال وإريتريا )٢٠٠٩( ١٩٠٧و 
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موجهـة إىل رئـيس جلنـة جملـس األمـن       ٢٠١٦أيلول/سـبتمرب   ٢٨رسالة مؤرخة     
بشــأن الصــومال    )٢٠٠٩( ١٩٠٧و  )١٩٩٢( ٧٥١املنبثقــة عــن القــرارين   

  وإريتريا من فريق الرصد املعين بالصومال وإريتريا
    

، نتشـرف بـأن حنيـل إلـيكم     )٢٠١٥( ٢٢٤٤من قـرار جملـس األمـن     ٣٢للفقرة  وفقاً  
  .طيه التقرير الذي أعده عن إريتريا فريق الرصد املعين بالصومال وإريتريا

  
  تراجربكريستوف  )توقيع(

 منسق فريق الرصد املعين بالصومال وإريتريا
  

  باهادور) جاي توقيع(
 خبري يف اجلماعات املسلحة

  
  كيترتشارلز  )توقيع(

 يف املوارد الطبيعية خبري
  

  تشيتريانوبوغدان  )توقيع(
 خبري مايل

  
  كالنسيديردري  )توقيع(

 خبرية يف الشؤون اإلنسانية
  

  هولوبايننتاباين  )توقيع(
 خبري مايل

  
  كاليدينروفوس  )توقيع(

 سلحةيف األخبري 
  

  مسيثجيمس  )توقيع(
 خبري إقليمي
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تقرير فريق الرصـد املعـين بالصـومال وإريتريـا عمـال بقـرار جملـس األمـن             
  : إريتريا)٢٠١٥( ٢٢٤٤

  

  موجز  

ــا يف      عمــال بقــرار  ٢٠٠٩كــانون األول/ديســمرب  ٢٣فُرضــت اجلــزاءات علــى إريتري
املعـــين بالصـــومال  ،. ومنـــذ ذلـــك احلـــني، زار فريـــق الرصـــد)٢٠٠٩( ١٩٠٧ جملـــس األمـــن

. وعلـى الـرغم مـن املبـادرات واجلهـود      ٢٠١١ا يف عام آخرمه ت، كانمرتنيإريتريا وإريتريا، 
ضاء جلنـة جملـس األمـن املنبثقـة عـن القـرارين       اليت بذهلا رؤساء اللجنة املتعاقبون وغريهم من أع

ــول      )٢٠٠٩( ١٩٠٧و  )١٩٩٢( ٧٥١ ــري وصـ ــل تيسـ ــن أجـ ــا مـ ــومال وإريتريـ ــأن الصـ بشـ
 سـبع سـنوات مـن اجلـزاءات،    جمموعهـا  فتـرة   سـنوات مـن   مخـس فقد مرت إىل إريتريا،  الفريق

ــذ أن ــا       من ــة إريتري ــن حكوم ــع مســؤولني م ــق الرصــد م ــات  - اجتمــع أعضــاء فري أو أي جه
  .داخل إريتريا -محاورة أخرى 

ومل يتلق فريق الرصد أية ردود على الطلبـات الرمسيـة املتعلقـة بالتعـاون بشـأن مسـائل         
تريا طوال فترة هذه الوالية، مبا يف ذلـك الطلبـات   التحقيق واملسائل املوضوعية من حكومة إري

ــة إىل أمســرة.     ــارة رمسي ــام بزي ــة للقي ــك   الرمسي ــن ذل ــا    وفضــال ع ــة إريتري ــو حكوم ــذل ممثل مل يب
فريق لعقـد  الفريق فيما عدا االستجابة ملبادرات الحماوالت أو ينتهزوا أي فرص للعمل مع  أي

دى األمــم املتحــدة، غريمــا أمســريوم تســفاي، اجتمــاعني، أحــدمها مــع املمثــل الــدائم إلريتريــا لــ
نيويورك، واآلخر بناء على مبادرة من رئيس اللجنة يف اية الواليـة ملناقشـة النتـائج األوليـة      يف

  .للفريق، والذي جرى أيضا مع املمثل الدائم، الذي كان آنذاك يف أمسرة

إريتريـــا وقــد ســعى فريـــق الرصــد إىل التواصــل بصـــورة غــري مباشــرة مـــع حكومــة          
طريــق األفــراد الــذين بإمكــام الوصــول إىل البلــد، مبــا يف ذلــك العائــدون مــن اإلريتــريني   عــن

ــدوليون والدبلوماســيون. ولألســف، فحــىت التواصــل      ــربني، واألكــادمييون والصــحفيون ال املغت
 هذه اموعة الواسعة من األفراد والكيانات الذين زاروا إريتريا مؤخرا ال يزال غري كـاف  مع

  .كبري لكي يتمكن فريق الرصد من االضطالع بواليته بفعالية  إىل حد

وللوالية الثالثة على التوايل، مل يعثر فريـق الرصـد علـى أدلـة دامغـة علـى دعـم إريتريـا           
للجماعــة اإلســالمية الصــومالية، حركــة الشــباب ااهــدين. ومــع ذلــك ال يــزال فريــق الرصــد 
يعثر على أدلة ثابتة على دعم إريتريا للجماعات املسلحة العاملة يف كل من إثيوبيـا وجيبـويت.   

ريتريا تواصل إيواء اجلماعـات املسـلحة املناهضـة للحكـم يف إثيوبيـا، مبـا يف ذلـك        وواضح أن إ
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حديثا، وتقـدم هلـا علـى األقـل بعـض الـدعم        عاد تشكيلها، امل“٧باتريوتيك جينبوت ”مجاعة 
اللوجسيت. وال تزال األدلـة علـى أن السـلطات اإلريتريـة تـوفر األسـلحة أو التـدريب إىل هـذه         

ت يتــداوهلا النــاس، وتســتند إىل حــد كــبري إىل املقــابالت مــع املقــاتلني   اجلماعــات جمــرد روايــا
  .السابقني اليت جتري حتت رعاية السلطات اإلثيوبية أو اجليبوتية

ــره الســابق (     ــق الرصــد يف تقري ــرئيس الســابق  S/2015/802وأشــار فري ) إىل انشــقاق ال
إىل إثيوبيـــا.  ٢٠١٥دوم يف أيلول/ســـبتمرب كراي الدميقراطيـــة الشـــعبية مـــوال أســـحلركـــة تيغـــ

فريق مقابلة مع موال أسكيدوم يف أديس أبابا، أكـد فيهـا   ال، أجرى ٢٠١٦آب/أغسطس  ويف
تبقـى   االستنتاجات السابقة بشأن حركة تيغراي، ولكنه مل يقدم أي معلومـات عـن مصـري مـا    

الحــظ الفريــق يف تقريــره الســابق إعــالن تشــكيل التحــالف   مــن املقــاتلني بعــد انشــقاقه. كمــا 
الشعيب من أجل احلرية والدميقراطية الذي يضم فيمـا يبـدو حركـات خمتلفـة مناهضـة إلثيوبيـا،       
مبا يف ذلك اجلبهة الوطنية لتحرير أوغادين وجبهة حترير أورومو، ولكنـه مل يـتمكن مـن تقيـيم     

  .ليا يف إثيوبياحجم اخلطر الذي يشكله التحالف الشعيب حا

وعثر الفريق على املزيد من األدلـة غـري املؤكـدة علـى دعـم إريتريـا للحركـة املناهضـة           
شـن هجمـات ضـعيفة يف مشـال جيبـويت      تواصل  عادة احلرية والدميقراطية، اليتإجليبويت، جبهة 

خالل فتـرة هـذه الواليـة. وكمـا سـبقت اإلشـارة إىل ذلـك، وعلـى الـرغم مـن صـغر حجمهـا             
نســبيا، ال تــزال احلركــة تقــوض تطبيــع العالقــات بــني جيبــويت وإريتريــا، وبالتــايل فهــي تعرقــل  

  .)٢٠٠٩( ١٨٦٢تنفيذ القرار 

عالقــة عســكرية اســتراتيجية  وقــدم فريــق الرصــد يف تقريــره الســابق معلومــات بشــأن   
ــدة  ــني جدي ــا يإرب ــة املتحــدة،     وتري ــارات العربي ــة اإلم ــة الســعودية ودول تقضــي  اململكــة العربي

 محلتـه  السماح للتحالف العريب باستخدام أراضي إريتريا وجماهلا اجلـوي ومياههـا اإلقليميـة يف   ب
راضـيها، ومياههـا   ألإريتريـا  إتاحـة  رية ضـد احلـوثيني يف الـيمن. وخلـص الفريـق إىل أن      العسك

لقيـام بعمليـات عسـكرية يف دولـة     امـن أجـل   اإلقليمية وجماهلا اجلوي للدول األعضاء األخـرى  
عضو ثالثـة ال يشـكل يف حـد ذاتـه انتـهاكا للجـزاءات، بيـد أن أي تعويضـات تحـول بصـورة           

أنشطة دد السالم واألمن يف املنطقـة، أو لصـاحل اجلـيش    لغرض القيام بة مباشرة أو غري مباشر
  .اإلريتري، سيشكل انتهاكا للجزاءات

وتشـري األدلـة الـيت مجعهـا فريـق الرصـد خـالل فتـرة واليتـه هـذه، مبـا يف ذلـك تشـييد                
ىل قاعدة عسكرية دائمة يف مطار عصب الدويل، وميناء حبري دائم جديـد متامخـا هلـا، تشـري إ    

أنــه قــد يكــون هنــاك دعــم خــارجي لبنــاء هياكــل أساســية ميكــن أن تفيــد اجلــيش اإلريتــري.     
ــا    كمــا ــراد مســلحني يف إريتري ــق وجــود أف ــق الفري ــدريب     - وث ــك لغــرض الت ســواء كــان ذل
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ومعــدات حبريــة وعســكرية تابعــة لعــدة دول أعضــاء، مــن غــري اإلمــارات العربيــة   - العبــور أو
ــة الســعودية.    ــراملتحــدة والعربي ــى األســلحة      ىوي ــة عل ــق الرصــد أن شــروط احلظــر احلالي فري

تسمح مبثل هذه األنشطة، كما أا ليست مشمولة مبوجب االستثناءات احملتملـة مـن حظـر     ال
  .توريد األسلحة

، أُطلـق سـراح أربعـة    ٢٠١١وبعد فـرار أسـريي حـرب جيبـوتيني مـن إريتريـا يف عـام          
. ومل تقـدم حكومـة إريتريـا تفسـريا رمسيـا لقرارهـا       آخرين من إريتريا خالل فتـرة هـذه الواليـة   

كسر اجلمود يف املفاوضات بني جيبويت وإريتريا اليت جتري بوسـاطة حكومـة قطـر. ومل تقـدم     
ــال        ــويت أــم فُقــدوا يف القت ــذين تــدعي جيب أيضــا معلومــات بشــأن مــا تبقــى مــن املقــاتلني، ال

لـدائم إلريتريـا لـدى األمـم املتحـدة      أبلـغ املمثـل ا   ٢٠١٦. ويف أيلول/سـبتمرب  ٢٠٠٨ عام منذ
الفريق أن أحد سجناء احلرب قد تويف أثناء احتجـازه وأن حكومـة قطـر أـت الحقـا املسـألة       

  .٢٠١٦آذار/مارس  ١٨يف 

إيرادات احلكومــة ونفقاــا، ورفضــها بــ مــا يتعلــقونظــرا الســتمرار انعــدام الشــفافية في  
حيـرز الفريـق سـوى تقـدما ضـئيال يف حتديـد        فريـق الرصـد بشـأن هـذه املسـائل، مل      التعاون مع

اإليـــرادات الـــيت ختصصـــها احلكومـــة اإلريتريـــة لـــدعم اجلماعـــات املســـلحة املزعزعـــة   حجـــم
لالستقرار يف املنطقة أو للقيام بأنشطة تشكل خرقا للحظر املفـروض علـى األسـلحة. وباملثـل،     

طـاع التعـدين بصـفة خاصـة     مل حيرز الفريق أي تقدم يف حتديـد حجـم اإليـرادات املتأتيـة مـن ق     
اليت ميكن أن تساهم يف انتهاكات حظر توريد األسـلحة أو زعزعـة االسـتقرار داخـل املنطقـة.      

  .تظل إمكانية حتويل األموال الستعماهلا قصد انتهاك اجلزاءات مسألة مثرية للقلق ،ذلك  ومع
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  احملتويات

الصفحة  

.   مقدمة  -أوال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٨

.   الوالية  -ألف      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٨

.   املنهجية  - باء      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٩

.   التعامل مع حكومة إريتريا  - جيم      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٠

.   االنتهاكات احملتملة للحظر املفروض على األسلحة  -ثانيا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٢

.   حملة عامة عن احلظر املفروض على األسلحة  -ألف      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٢

.   اليمن  - باء      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٤

 وآب/أغسطس وأيلول/القوات اجلوية اإلريترية إىل إيطاليا يف متوز/يوليه وفد بعثات   -  جيم    
.   ٢٠١٦سبتمرب  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٨

.   األسلحة توريد حظر بشأن إريتريا حكومة آراء  -دال      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ١٩

.   املنطقة يف املسلحة اجلماعات دعم  -  ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢١

.   الشعبية الدميقراطية تيغراي حركة  -ألف      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢١

.   سبعة غينبوت    - باء      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٤

.   التحالف الشعيب من أجل احلرية والدميقراطية  - جيم      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٦

.   جبهة إعادة الوحدة والدميقراطية  -دال      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٢٧

.    )٢٠٠٩( ١٩٠٧التمويل دعما النتهاك القرار   - رابعا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣١

.   اإليرادات اآلتية من قطاع التعدين  - خامسا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٢

.   نشاط قطاع التعدين  -ألف      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٣

.   املدفوعة للحكومةاملبالغ     - باء      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٤

.   العناية الواجبة من جانب الدول األعضاء  - جيم      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٣٦

٣٧املقاتلون اجليبوتيون املفقودون يف القتال منذ :)٢٠٠٩( ١٨٦٢األعمال اليت تعرقل تنفيذ القرار   -سادسا   
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.   ٢٠٠٨ حزيران/يونيه ١٢ و ١٠ما بني االشتباكات اليت وقعت بني جيبويت وإريتريا يف الفترة  .  

.   التوصيات  -سابعا    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ٤٦

  املرفقات*  

  
   

  
  

 .تعمم املرفقات باللغة اليت قدمت ا فقط وتصدر دون أي حترير رمسي  *  
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 مقدمة  - أوال   

 الوالية  -ألف   

جملـس   من قرار ٣١يرد تعريف والية فريق الرصد املعين بالصومال وإريتريا يف الفقرة   - ١
. وقـــد كُلّـــف فريـــق )٢٠١٢( ٢٠٦٠مـــن القـــرار  ١٣ الفقـــرة ويف )٢٠١٥( ٢٢٤٤ األمـــن

 .)٢٠١٤( ٢١٤٢و  )٢٠١٣( ٢٠٩٣الرصد مبهام إضافية مبوجب القرارين 

ــالفقرة    - ٢ ــال بـ ــرار   ٣١وعمـ ــن القـ ــرة  )٢٠١٥( ٢٢٤٤مـ ــرار  ١٣والفقـ ــن القـ   (ل) مـ
املنبثقـة عـن   جملس األمن ، قدم فريق الرصد إىل جملس األمن، عن طريق جلنة )٢٠١٢( ٢٠٦٠

نتصـــف ملبشـــأن الصـــومال وإريتريـــا، إحاطـــة   )٢٠٠٩( ١٩٠٧و  )١٩٩٢( ٧٥١القـــرارين 
. وقدم الفريق أيضا إىل اللجنة تقـارير مرحليـة شـهرية طـوال     ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٢٢يف  املدة

 فترة واليته.

 والية فريق الرصد ما يلي:وفيما يتعلق بإريتريا بصورة خاصة، تشمل   - ٣

التحقيق، بالتنسيق مع الوكاالت الدوليـة املعنيـة، يف مجيـع األنشـطة، مبـا فيهـا         (أ)  
األنشــطة املتعلقــة بالقطــاعني املــايل والبحــري وغريمهــا، الــيت تــدر عوائــد تســتخدم الرتكــاب     

، )٢٠١٢( ٢٠٦٠القــرار ( انتــهاكات حلظــر توريــد األســلحة إىل كــل مــن الصــومال وإريتريــا
 ؛)(هـ) ١٣الفقرة 

ــل ا     (ب)   ــائل النقـ ــع وسـ ــق يف مجيـ ــك     التحقيـ ــري ذلـ ــوي وغـ ــري واجلـ ــربي والبحـ لـ
الوسائل، الـيت تسـتخدم الرتكـاب انتـهاكات حلظـر توريـد األسـلحة إىل كـل مـن الصـومال            من

 ؛)(و) ١٣الفقرة املرجع نفسه، ( وإريتريا

تـوخي الشـفافية يف شـؤوا املاليـة العامـة،      ”رصد تنفيذ دعوة الـس إريتريـا     (ج)  
بوسائل منها التعـاون مـع فريـق الرصـد، لتثبـت أن عائـدات أنشـطة التعـدين هـذه ال تسـتخدم           

 ؛)١٦ و ١٢، الفقرتان )٢٠١١( ٢٠٢٣القرار “ (النتهاك القرارات املتخذة يف هذا الصدد

بأن تقوم مجيع الـدول األعضـاء، وخباصـة إريتريـا،     ”ورصد تنفيذ طلب الس   (د)  
ااهـدين   الشـباب حركـة  بوقف تسليح وتدريب وجتهيز اجلماعات املسلحة وأفرادهـا، مبـا فيهـا    

ــل     ، مــن(الشــباب) ــى العنــف والقالق ــة يف أجــل زعزعــة اســتقرار املنطقــة أو التحــريض عل املدني
 .)١٩ و ١٦، الفقرتان )٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار ( “جيبويت

وسافر أعضاء فريق الرصد، يف سياق التحقيقـات الـيت أجروهـا، إىل كـل مـن إثيوبيـا،         - ٤
اإلسـالمية)، والبحـرين،    - واإلمـارات العربيـة املتحـدة، وأنغـوال، وأوغنـدا، وإيـران (مجهوريـة       
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وبلجيكــا، وجــزر القمــر، ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، وجنــوب أفريقيــا، وجيبــويت، ورومانيــا،   
ــدا، واململكــة املتحــدة        ــدا، وكن والســويد، وسويســرا، وسيشــيل، والصــومال، وفرنســا، وفنلن

 مريكية.لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنرويج، وهولندا، والواليات املتحدة األ

ويوجــد مقــر فريــق الرصــد يف نــريويب، وهــو يتــألف مــن اخلــرباء التاليــة أمســاؤهم:             - ٥
كريســتوف تراجــرب (املنســق)، جــاي باهــادور (اجلماعــات املســلحة)، تشــارلز كيتــر (املــوارد    
الطبيعية) بوغدان تشيتريانو (املالية)، ديردري كالنسي (الشؤون اإلنسانية)، تابـاين هولوبـاينن   

 ة)، روفوس كاليدين (األسلحة)، وجيمس مسيث (الشؤون اإلقليمية).(املالي
  

 املنهجية  -باء   

تنطبــق معــايري اإلثبــات وعمليــات التحقــق املبينــة يف تقــارير فريــق الرصــد الســابقة            - ٦
 األعمال املنفذة خالل فترة الوالية قيد االستعراض.  على

 ر:وفيما يلي بيان املنهجية املتبعة يف هذا التقري  - ٧

 مجع املعلومات عن األحداث واملواضيع من مصادر متعددة قدر اإلمكان؛  (أ)  

 مجع املعلومات من مصادر لديها معرفة مباشرة باألحداث، قدر اإلمكان؛  (ب)  

حتديـــد أوجـــه االتســـاق يف أنســـاق املعلومـــات ومقارنـــة املعلومـــات املتاحـــة     (ج)  
 باملعلومات اجلديدة واالجتاهات الناشئة؛

ملداومة على أخذ خربات وآراء اخلبري املختص يف فريق الرصـد يف احلسـبان،   ا  (د)  
 وكذلك مراعاة التقييم اجلماعي للفريق فيما يتعلق مبصداقية املعلومات وموثوقية املصادر؛

ــة     (هـ)   ــة و/أو الفوتوغرافيــــــة و/أو الســــــمعية و/أو املرئيــــ مجــــــع األدلــــــة املاديــــ
 جيري مجعها.املستندية دعما للمعلومات اليت   و/أو

ومـــرة أخـــرى، بـــذل فريـــق الرصـــد جهـــداً متأنيـــاً ومنـــهجياً للوصـــول إىل الضـــالعني    - ٨
ــهاكات       يف ــة مباشــرة بتفاصــيل تلــك االنت ــراد لــديهم معرف ــة مــن خــالل أف االنتــهاكات احملتمل

 احملتملة أو ممن يعرفون أشخاصا لديهم معرفة مباشرة ا.

مقابلــة مــع طائفــة عريضــة   ١٠٠أكثــر مــن  يف ســياق حتقيقاتــهالرصــد وأجــرى فريــق   - ٩
املصــــادر، مبــــا يف ذلــــك الــــدول األعضــــاء، ووكــــاالت األمــــم املتحــــدة، واملنظمــــات   مــــن
ــا،    غـــري ــادمييون القـــائمون ببحـــوث يف إريتريـ احلكوميـــة، واملغتربـــون مـــن اإلريتـــريني، واألكـ
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شــهادات واملســؤولون الســابقون يف حكومــة إريتريــا. وتلقــى فريــق الرصــد مــن هــذه املصــادر  
 املتاحة للعموم.الوثائق الشهود واألدلة الفوتوغرافية، وكذلك الوثائق السرية و

يشكل رفض إريتريا السماح بزيارة فريق الرصـد هلـا عقبـة كـربى أمـام التحقيقـات.       و  - ١٠
وعلى العكس من ذلك، فإن فريـق الرصـد ال يـزال قـادرا علـى إجـراء حتقيقـات يف الصـومال،         

د النامجـة عـن التحـديات األمنيـة املسـتمرة، ولـذلك فهـو ال يـزال يكفـل          على الـرغم مـن القيـو   
الوصــول علــى نطــاق أوســع كــثريا إىل جمموعــة أوســع مــن املصــادر، مبــا يف ذلــك املســؤولني      

اإلقليمية. ويف الواقع، فبفضل التواصـل والتعـاون بصـورة متكـررة مـع      واإلدارات االحتادية   يف
متكــن فريــق الرصــد يف بعــض األوقــات مــن التشــكيك يف   املســؤولني احلكــوميني يف الصــومال 

 األدلة املقدمة من أطراف ثالثة.

ومرة أخرى، ووفقـا للتوجيهـات الـيت قدمتـها اللجنـة يف املاضـي، سـعى فريـق الرصـد            - ١١
إدراج أكرب قدر ممكن من الشـهادات واألدلـة يف تقريـره النـهائي. بيـد أن قـرارات اجلمعيـة         إىل

ــة   ــأن مراقبـ ــة بشـ ــرارات     العامـ ــيما القـ ــها، وال سـ ــد منـ ــائق واحلـ  ٥٣/٢٠٨و  ٥٢/٢١٤الوثـ
دون ترمجـــة قـــدر كـــبري ، نصـــت علـــى ضـــرورة اســـتعمال املرفقـــات، ممـــا حـــال ٥٩/٢٦٥ و

األدلة. وباإلضافة إىل ذلـك، تسـتبعد القواعـد التنظيميـة إدراج اخلـرائط والصـور والرسـوم         من
 البيانية يف التقرير الرئيسي، وبالتايل فهي ترد يف املرفقات.

  
 التعامل مع حكومة إريتريا  -جيم   

، كرر الـس اإلعـراب عـن أملـه     )٢٠١٥( ٢٢٤٤من القرار  ٢٦و  ٢٥يف الفقرتني   - ١٢
ــه املتكــررة. ودعــا       ــة لطلبات ــا تلبي ــق الرصــد إىل إريتري ــا دخــول فري يف أن تيســر حكومــة إريتري

، وشـدد  فريق، مبا يف ذلك بشأن املسائل املاليـة، وفقـا لواليـة الفريـق    الكومة إىل التعاون مع احل
الفريـق  قيـام  ”طريـق   فريـق، مبـا يف ذلـك عـن    العلى أنه يتوقع تعميق التعاون خالل فترة واليـة  

 (الديباجة). “زيارات منتظمة إىل إريترياب

وعلى الرغم من تلك الطلبات، مل تسمح حكومة إريتريا لفريق الرصـد بزيـارة البلـد.      - ١٣
يات السابقة بـرفض حكومـة إريتريـا جمـرد     واستمر عدم التعاون الواضح الذي اتسمت به الوال

 فريق من أجل التواصل معها أو طلب معلومات.الاالعتراف مبعظم احملاوالت اليت بذهلا 

، اجتمـع فريـق الرصـد مـع السـفري واملمثـل الـدائم        ٢٠١٦كانون الثاين/ينـاير   ١١ويف   - ١٤
 إلريتريا لدى األمم املتحدة، غريما أمسريوم تسفاي، يف نيويورك.

ــارس  ٢١ويف   - ١٥ ــب ، ٢٠١٦آذار/م ــدى     كت ــا ل ــدائم إلريتري ــل ال ــق الرصــد إىل املمث فري
ــه  األمــم املتحــدة يطلــب  ــة تتعلــق بتســليح،    من معلومــات قــد تكــون حبــوزة الســلطات اإلريتري
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ــات        ــا، ومعلوم ــة اســتقرار إريتري ــيت تســتهدف زعزع ــز اجلماعــات املســلحة ال ــدريب وجتهي وت
ــأن ــة الــــ    بشــ ــة املزعومــ ــربات اجلويــ ــا يف  الضــ ــتهدفت بيشــ ــارس  ٢٠يت اســ  ٢٠١٥آذار/مــ

فريــق أي رد ال. ومل يتلــق هلــذا التقريــر) ١-١املرفــق و، S/AC.29/2016/SEMG/OC.23 ،انظــر(
 .ذلكعلى 

ــدائم   كتــب ، ٢٠١٦نيســان/أبريل  ٧ويف   - ١٦ ــل ال ــا فريــق الرصــد رســالة إىل املمث إلريتري
كومـة مبوعـد تقـدمي تقريـر منتصـف املـدة بـآخر املسـتجدات         احلخيطر فيها  لدى األمم املتحدة،

نيسان/أبريل يف نيويورك، ويطلب متكينه من مناقشـة النتـائج األوليـة     ٢٢إىل جلنة اجلزاءات يف 
 نيسـان/  ٢٠اليت خلص إليها واملسائل اليت أثريت يف املراسالت السـابقة. وعقـد االجتمـاع يف    

نيسان/أبريل، كتب املمثل الدائم رسالة وجهها إىل رئـيس اللجنـة يـدعو فيهـا      ٢١أبريل. ويف 
ــا، ويــوعز إىل     ــقالجملــس األمــن إىل رفــع اجلــزاءات املفروضــة علــى إريتري التقيــد الصــارم ب فري

بواليتــه. وبعــد دحــض االدعــاءات الــواردة يف التقريــر الســابق للفريــق واملتعلــق بوجــود جنــود   
ال يوجـد قـرار صـادر عـن جملـس األمـن       ”تريني يف اليمن، حاول املمثل الـدائم توضـيح أنـه    إري

 “التابع لألمـم املتحـدة مينـع إريتريـا مـن املشـاركة يف احلـرب العامليـة ضـد التطـرف واإلرهـاب           
  .)٣-١ املرفقو. S/AC.20/2016/NOTE.24(انظر، 

فريــق الرصــد رســالة إىل املمثــل الــدائم إلريتريــا  كتــب ، ٢٠١٦حزيران/يونيــه  ٩ويف   - ١٧
لدى األمم املتحدة، يطلب فيهـا متكينـه مـن االجتمـاع مـع وزيـر املاليـة ملناقشـة مسـائل ماليـة،           

فريــق ال. ومل يتلــق )٤-١ املرفــقو. S/AC.29/2016/SEMG/OC.45(انظــر، فريــق الوفقــا لواليــة 
  أي رد على رسالته.

ــدائم، وطلــب   كتــب ، ٢٠١٦ آب/أغســطس ٣ويف   - ١٨ ــل ال فريــق الرصــد رســالة إىل املمث
ــيت       عقــد ــائج ال ــا عــن النت ــة مســبقة إىل حكومــة إريتري ــوفري رؤي ــديو لت ــداول بالفي اجتمــاع أو الت

ــالل   خلــــص ــد خــ ــق الرصــ ــا فريــ ــرد  إليهــ ــا للــ ــة هلــ ــة الفرصــ ــة، وإتاحــ ــذه الواليــ ــر،  هــ (انظــ
S/AC.29/2016/SEMG/OC.66. ٥-١ املرفقو(.    

فريق الرصـد رسـالة إىل املمثـل الـدائم، يطلـب      كتب ، ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٣ويف   - ١٩
ــوتيني الثال    ــاتلني اجليب ــد وضــع املق ــا تأكي ــذ االشــتباكات     فيه ــال من ــودين يف القت ــة عشــر املفق ث

ــيت ــويت يف    الــــ ــع جيبــــ ــدود مــــ ــى احلــــ ــت علــــ ــه  ١٢وقعــــ ــر،  ٢٠٠٨حزيران/يونيــــ (انظــــ
S/AC.29/2016/SEMG/OC.83 .فريــق أي رد علــى رســالته، علمــا  ال. ومل يتلــق )٦-١ املرفــقو

آب/أغسـطس علـى    ٢٤لدائم رد يف االتصال اهلاتفي الـذي أجـري معـه الحقـا يف     بأن املمثل ا
  .)(ألف) أدناه اسادسانظر الفرع ( أحد استفسارات الفريق بشأن حالة بقية املقاتلني



S/2016/920

 

12/81 16-16741 

 

، قدم فريق الرصد إحاطة عن النتائج اليت توصـل إليهـا   ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٤ويف   - ٢٠
  الفيديو، حتت رعاية رئيس اللجنة ونائب الرئيس.إىل املمثل الدائم عن طريق التداول ب

، تلقى فريق الرصد رسـالة مـن البعثـة الدائمـة إلريتريـا      ٢٠١٦آب/أغسطس  ٣٠ويف   - ٢١
رد إريتريا على املسائل اليت أثارها فريق الرصـد املعـين بالصـومال    ”لدى األمم املتحدة، معنونة 

ــا يف  ــطس  ٢٤وإريتريـ ــق ( ٢٠١٦آب/أغسـ ــر املرفـ ــر  )٧-١ انظـ ــرة أخـ ــرية مـ إىل أن ى ، مشـ
أيلول/ســبتمرب،  ٥فريــق خاطئــة يف حقيقــة األمــر. ويف الاالامــات بــأن إريتريــا ال تتعــاون مــع 

نشـــرت هـــذه الرســـالة علـــى خمتلـــف مواقـــع وســـائط اإلعـــالم احملليـــة، مبـــا يف ذلـــك النشـــرة    
TesfaNews اإللكترونية،

)١(.  
    

  على األسلحةاالنتهاكات احملتملة للحظر املفروض   - ثانيا   

  حملة عامة عن احلظر املفروض على األسلحة  -ألف   

ــا يف      - ٢٢ ــرا علـــى توريـــد األســـلحة يف االجتـــاهني علـــى إريتريـ فـــرض جملـــس األمـــن حظـ
  .  )٢٠٠٩( ١٩٠٧ هقرار من ٦و  ٥  الفقرتني

  يلي: على مامن القرار  ٥وتنص الفقرة   - ٢٣

أن تتخــذ مجيــع الــدول األعضــاء فــورا التــدابري الالزمــة ملنــع بيــع أو توريــد    ”    
ــذخائر           ــا األســلحة وال ــا فيه ــا، مب ــع أنواعه ــدة جبمي ــن أعت ــا م  ــا يتصــل األســلحة وم
واملركبات واملعدات العسكرية واملعدات شبه العسكرية وقطع الغيار الالزمة ملـا سـبق   

ــب رعايا    ــن جانـ ــا مـ ــره، إىل إريتريـ ــتخدام الســـفن     ذكـ ــيها أو باسـ ــن أراضـ ــا أو مـ هـ
الطــائرات الــيت ترفــع أعالمهــا، ومنــع تــوفري املســاعدة التقنيــة والتــدريب واملســاعدة  أو

املاليـة وغريهــا مـن أشــكال املســاعدة فيمـا يتعلــق باألنشــطة العسـكرية أو بتــوفري هــذه     
ــواء كــان منشــؤها يف أراضــيه       ا األصــناف أو صــنعها أو صــيانتها أو اســتخدامها، س

  “.ال؛  أم

  على ما يلي:من القرار  ٦وتنص الفقرة   - ٢٤

أال تقوم إريتريا بتوريد أو بيع أو نقل أي أسلحة أو ما يتصل ا من أعتـدة  ”    
بصورة مباشرة أو غري مباشرة من أراضيها أو عن طريق رعاياها أو باستخدام السـفن  

__________ 

ــا       ”  )١(   ــين بالصــومال وإريتري ــق الرصــد املع ــا فري ــيت أثاره ــى املســائل ال ــا عل ــول/ ٥، TesfaNews، “رد إريتري  أيل
ــبتمرب ــايل:  ٢٠١٦ سـ ــع التـ ــى املوقـ -https://www.tesfanews.net/eritreas-response-somalia-eritrea. متـــاح علـ

monitoring-group-semg-august-2016. 
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أو الطائرات اليت ترفع أعالمها وأن حتظر مجيع الدول األعضـاء احلصـول مـن إريتريـا،     
أو الطــائرات الــيت ترفــع أعالمهــا، علــى      عــن طريــق رعاياهــا أو باســتخدام الســفن    

، سـواء كـان منشـؤها يف    من القـرار  ٥األصناف والتدريب واملساعدة املبينة يف الفقرة 
  “.إريتريا أم ال؛

وختضع مجيع الدول األعضاء واملنظمـات الدوليـة والكيانـات اخلاصـة مـن غـري الـدول          - ٢٥
الــدول األعضــاء التزامــات إضــافية واألشــخاص الطبيعــيني حلظــر توريــد األســلحة، وتقــع علــى 

إىل الـدول األعضـاء علـى وجـه     األمـن  جملـس   خاصة تتعلق بالتنفيذ. فعلى سـبيل املثـال، طلـب   
التحديد أن تفتش، يف إقليمها، كل الشحنات املتجهـة إىل إريتريـا والصـادرة منـها، إذا كانـت      

نة حتتــوي علــى أصــناف الدولــة املعنيــة لــديها أســباب معقولــة تــدفعها إىل االعتقــاد بــأن الشــح  
يحظر توريدها أو نقلها، أو تصـديرها. وتتحمـل الـدول األعضـاء أيضـا مسـؤولية حجـز تلـك         
ــا      األصــناف والــتخلص منــها ــدف منــع بيعهــا أو توريــدها أو نقلــها أو تصــديرها مــن إريتري

ر القـرا انظـر،  إليها، وتقـدم تقريـرا إىل اللجنـة عـن األصـناف الـيت حتجزهـا وتـتخلص منـها (          أو
. ومل تــرد أي تقــارير مــن هــذا القبيــل خــالل فتــرة  )٩إىل  ٧، الفقــرات مــن )٢٠٠٩( ١٩٠٧

  هذه الوالية.

ــنص   - ٢٦ ــر حوي ــلحة ظ ــتثناء األس ــس الواقيــة،     ين علــى اس ــد املالب ــط، إذ يســمح بتوري فق
لعسكرية، اليت يستعملها موظفو األمـم املتحـدة وممثلـو    ذلك السترات الواقية واخلوذات ا يف مبا

وســائط اإلعــالم والعــاملون يف جمــال املســاعدة اإلنســانية والتنميــة واملوظفــون املرتبطــون ــم،   
الفتاكـة السـتعماهلا    مـدادات مـن املعـدات العسـكرية غـري     واإل بالستخدامهم الشخصي فحس

. )١٢و  ١١، الفقرتـان  )٢٠١٢( ٢٠٦٠القـرار  (انظـر،   ألغراض إنسـانية أو محائيـة فحسـب   
  .احلالية ومل ترد إىل اللجنة أي طلبات تتعلق باإلعفاء خالل فترة الوالية

إىل اللجنـة أن تنشـر مـذكرة مسـاعدة     األمن جملس  طلب ،)٢٠١٥( ٢٢٤٤ويف القرار   - ٢٧
ــبني كــذلك       ــا، وت ــذ تــوجز حمــاذير حظــر األســلحة املفــروض علــى الصــومال وإريتري علــى التنفي

 آذار/ ١٤يف  )٢رقـــم (ذكرة املـــ تلـــك االســـتثناءات مـــن حظـــر األســـلحة. واعتمـــدت اللجنـــة
  .)٢(٢٠١٦ مارس

  

__________ 

طـــــــــالع علـــــــــى مـــــــــذكرة املســـــــــاعدة علـــــــــى التنفيـــــــــذ علـــــــــى املوقـــــــــع التـــــــــايل:  وميكـــــــــن اال  )٢(  
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/751/notices. 
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  اليمن  -باء   

) أنه تلقـى شـهادات   S/2015/802(السابق تقريره من  ٢٤الفقرة وأبلغ فريق الرصد يف   - ٢٨
جــديرة بالثقــة ومقنعــة مــن مصــادر متعــددة وتقــارير مســتقلة تفيــد بــأن العربيــة الســعودية            
واإلمارات العربية املتحدة قد أقامتا وجودا عسكريا يف إريتريا يف إطار احلملـة العسـكرية ضـد    
الثوار احلوثيني يف اليمن، وأن إريتريـا قـد حصـلت علـى تعويضـات مقابـل السـماح باسـتعمال         

  أراضيها يف إطار تلك احلملة.

وأقر فريق الرصد أن األمهية االستراتيجية إلريتريا، حبكم موقعها يف مفترق الطـرق بـني     - ٢٩
لـرتاع املتواصـل يف الــيمن   القـرن األفريقـي واخللـيج الفارسـي، قـد ازدادت زيـادة كـبرية يف ظـل ا        

ااور. وعالوة على ذلـك، أقـر الفريـق آراء املمثـل الـدائم إلريتريـا لـدى األمـم املتحـدة، الـذي           
زعم أن حق البلد يف الدفاع عن نفسه يف خضم تنامي انعدام األمـن اإلقليمـي بسـبب الـرتاع يف     

  ).٢٨ و ٢٥، الفقرتان اليمن مربر لرفع احلظر املفروض على األسلحة (انظر، املرجع نفسه

مســـاح إريتريـــا لبلــدان ثالثـــة باســـتخدام أراضـــيها ومياههـــا  ”وخلــص الفريـــق إىل أن    - ٣٠
اإلقليمية وجماهلا اجلوي للقيام بعمليات عسكرية يف بلـد آخـر ال يشـكّل، يف حـد ذاتـه ومبعـزل       

. وأكـد كـذلك تصـميمه علـى أن أي     “)٢٠٠٩( ١٩٠٧عن أي شيء آخـر، انتـهاكا للقـرار    
تعويض يحول سواء بصورة مباشرة أو غري مباشرة حنو أنشـطة ـدد السـالم واألمـن الـدوليني      

، املرجــع نفســه( يف املنطقــة أو لصــاحل اجلــيش اإلريتــري مــن شــأنه أن يشــكل انتــهاكا للقــرار    
  .)٣٤  الفقرة

يف عصــب املتواصــلة يف طبيعــة األنشــطة العســكرية  اريكــب افريــق الرصــد تطــورووثّــق   - ٣١
وجــود أفــراد مــن غــري األفــراد   ت تلــك األنشــطة. ومشلــتــه احلاليــةوالي وحواليهــا خــالل فتــرة 

العسكريني اإلريتـريني ومعـدات عسـكرية جديـدة علـى أراضـي إريتريـا وبنـاء هياكـل أساسـية           
  عسكرية جديدة هلا صلة بالقدرات اجلوية والبحرية.

وأشــارت التقــارير العامــة، مبــا يف ذلــك التقــارير الــواردة مــن احملللــني األمنــيني امللمــني     - ٣٢
بشؤون املنطقة، إىل أن وجود قوات التحالف يف عصـب أصـبح يشـمل لـيس فقـط قـوات مـن        

. )٣(اإلمارات العربيـة املتحـدة والعربيـة السـعودية، بـل أيضـا قـوات مينيـة وقـوات أخـرى عـابرة           
ــدلو ــة امل تـــ ــةنتظاحلركـــ ــراز      مـــ ــن طـــ ــفينة مـــ ــك ســـ ــا يف ذلـــ ــة، مبـــ ــة معينـــ ــفن حبريـــ   لســـ

__________ 

 ,Alex Mello and Michael Knights, “West of Suez for the United Arab Emirates”, War on the Rocksانظـــــر،   )٣(  
-http://warontherocks.com/2016/09/west-of-suez-for-the. متاح علـى املوقـع التـايل:    ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢

united-arab-emirates. 
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Swift 1 )(IMO: 9283928 -    إىل جانـب مشـاهد    -قادرة على نقل األفراد بني عصـب وعـدن
دل علـى نقـل   ت عرضتها وسائط اإلعالم تصور نزول قوات سودانية من تلك السفن يف عدن،

، ٢٠١٥ الثــاين/نوفمربتشــرين  ٢٧. وعلــى سـبيل املثــال، ففــي  )٤(قـوات مــن عصــب إىل عــدن 
نقلت وسائط اإلعالم احمللية أن مصدرا أمنيا مينيـا ادعـى أن وحـدة ثانيـة مـن املقـاتلني اليمنـيني        

ظـيب متجهـة إىل    مقاتل قد غادرت عدن مؤخرا يف زوارق من ميناء زايـد يف أبـو   ١٠٠قوامها 
  .)٥(عصب لغرض التدريب، تدعمها اإلمارات العربية املتحدة

نقل معدات عسـكرية إىل األراضـي اإلريتريـة. وحلـل الفريـق الرصـد صـورا         ومت أيضا  - ٣٣
ــايو     ــرة بــني نيســان/أبريل وأيار/م ــات    ٢٠١٦ســاتلية التقطــت يف الفت يظهــر فيهــا وجــود دباب
ومــدافع هــاوتزر ذاتيــة  AMX Leclercومدفعيــة، مبــا يف ذلــك دبابــات قتــال رئيســية مــن طــراز  

. )٤ انظـر املرفـق  ( BMP-3ائية تابعة للمشاة من طراز ، ومركبات قتال برمG6الدفع من طراز 
، واستنادا إىل حتليل البيانات الساتلية، يبـدو أن معظـم املركبـات    ٢٠١٦وحبلول أيلول/سبتمرب 

  ع املطار.  جمغادرت مقد 

، وثـق أيضـا عمليـة بنـاء     ٢٠١٥فريق تقريـره األخـري يف أيلول/سـبتمرب    الومنذ أن قدم   - ٣٤
ه قاعـدة عسـكرية ذات هياكـل دائمـة يف الطـرف اجلنـويب الشـرقي مـن مطـار          سريع ملا يبدو أن

(انظــر   عصــب الــدويل، مبــا يف ذلــك مــن خــالل حتليــل التصــوير الســاتلي العــايل االســتبانة          
  .نفسه)  املرجع

وتــبني أيضــا الصــور الســاتلية عمليــة تشــييد مينــاء جديــد متــاخم ملطــار عصــب الــدويل،   - ٣٥
، وتظهــر األشـــغال جاريــة بوضــوح يف آخـــر    ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  يف وقــت مــا بعـــد    بــدأت 
، ٢٠١٥. ومنـذ أيلول/سـبتمرب   )انظـر املرجـع نفسـه   ( ٢٠١٦ أيلول/سبتمرب ٦التقطت يف  صور

ووفقا لبيانات اتصاالت النظـام اآليل لتحديـد اهلويـة، تـرددت علـى مينـاء عصـب سـفينة متلكهـا          
ــة     ــة تابع ــاق البحري ــف األعم ــة لتجري ــاطرة    الشــركة الوطني ــي الق ــة املتحــدة، ه ــارات العربي  لألم

Degalah (IMO No. 9679323).  اخلامت”وأوردت التقارير أيضا أن اجلرافة“ )Al Khatem  الـيت (

__________ 

 تشــرين األول/ ١٧، Sky News Arabia، “وصــول القــوات الســودانية إل عــدن ”انظــر، علــى ســبيل املثــال،    )٤(  
. وأشــارت التقــارير www.youtube.com/watch?v=1Cs8eRuQfgw. متــاح علــى املوقــع التــايل: ٢٠١٥ أكتــوبر

تقـوم بعمليـات نقـل منتظمـة بـني عصـب وعـدن علـى          Alquwaisat (IMO No. 9644641)أيضا إىل أن السـفينة  
  الت النظام اآليل لتحديد اهلوية.االرغم من عدم بثّ اتص

 ين/تشــرين الثــا ٢٧، وكالــة خــرب لألنبــاء، “لتــدريب مقــاتلني يف إريتريــا “ســريا”اإلمــارات تنشــئ برناجمــا ”  )٥(  
 .www.khabaragency.net/news44037.html . متاح على املوقع التايل٢٠١٥ نوفمرب
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، كانـت موجــودة يف املينــاء اجلديـد، وذلــك علــى الـرغم مــن عــدم بــثّ    نفســهاتشـغلها الشــركة  
  .)٦(اتصاالت النظام اآليل لتحديد اهلوية

يف التحـالف ضـد الـيمن موضـوع عـدد متزايـد مـن         ةريتريـ اإلشـاركة  املوكانت أيضـا    - ٣٦
التصرحيات العامة وحمل اعتراف من جانب كل من إريتريا نفسها واجلهات الفاعلة اإلقليميـة.  
ــك          ــورقي ومل ــري أســياس أف ــرئيس اإلريت ــد ال ــة، عق ــالم اإلريتري ــارير وســائط اإلع ــا لتق ووفق

 كـــانون األول/ ٢٠ز، مناقشـــات يف الريـــاض يف ســـلمان بـــن عبـــد العزيـــالســـعودية،  العربيـــة
، أكدت وزارة اخلارجيـة اإلريتريـة   ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٢١. ويف )٧(٢٠١٥ ديسمرب
أعربـت عـن   ” وهلا أن إريتريا ستدعم مبادرة العربية السعودية يف مكافحـة اإلرهـاب،    يف بيان

  .)٨(“يف التحالف ةاستعدادها لدعم املبادرة بدون حتفظات واملسامه

 هـا موقع ت وزارة اإلعالم اإلريتريـة علـى  ، نشر٢٠١٦شباط/فرباير  ١٠وباملثل، ففي   - ٣٧
  :فيهاقال ، مقابلة مع الرئيس أفورقي Shabaitالشبكي 

إن حكومة اململكة العربية السـعودية قـد أعلنـت مكافحـة اإلرهـاب. وهـذا       ”    
ضــاء متامــا علــى عناصــر عــدم     أمــر ينبغــي تأييــده دون شــروط مســبقة. وينبغــي الق     

االستقرار يف هذه املنطقة. وميكننا أن نتكلم عن اآللية واملوارد املتاحة الالزمـة ملعاجلـة   
ــاب       ــن اإلره ــة م ــيص املنطق ــة الرئيســية يف ختل ــل اخلط ــا أن . املشــكلة. وتتمث .. وعلين

 نساهم قدر استطاعتنا من أجل جناح هذه املبادرة. وقد خيتلـف مسـتوى املسـامهة مـن    
  .)٩(“حيث القوة واملوارد ولكن ينبغي التعاون يف الوقت املناسب

__________ 

ــا،   )٦(   ــر أيضـــ  Jeremy Binnie, “UAE likely to be building a naval facility in Eritrea”, IHS Jane’s Defense انظـــ

Weekly 360 ،متاح علـى املوقـع التـايل:   ٢٠١٦ يسان/أبريلن ١٨ . www.janes.com/article/59561/uae-likely-

to-be-building-a-naval-facility-in-eritrea. 

 كـــانون األول/ ٢١، مـــادوت، “الـــرئيس أســـياس جيـــري مناقشـــات مـــع امللـــك ســـلمان يف الريـــاض”انظـــر،   )٧(  
-www.madote.com/2015/12/president-isaias-held-discussions . متـــاح علـــى املوقـــع التـــايل:٢٠١٥ ديســـمرب

with.html. 

 Eritrea joins Saudi military alliance against“لالطـالع علـى نسـخة مـن البيـان. انظـر أيضـا،         ٢انظر املرفـق    )٨(  

terrorism”, Tesfanews ،متـــــــــاح علـــــــــى املوقـــــــــع التـــــــــايل:  ٢٠١٥كـــــــــانون األول/ديســـــــــمرب  ٢١ .
www.tesfanews.net/eritrea-joins-saudi-military-alliance-against-terrorism. 

إن سياســـــتنا اإلقليميـــــة ترتكـــــز علـــــى تعزيـــــز مصـــــاحلنا األمنيـــــة الوطنيـــــة واجلماعيـــــة علـــــى حـــــد   ” انظـــــر،  )٩(  
ــواء ــرئيس ،“ســــــ ــياس،  الــــــ ــباط/فرباير  ١٠، Shabaitأســــــ ــايل:   ٢٠١٦شــــــ ــع التــــــ ــى املوقــــــ ــاح علــــــ . متــــــ

www.shabait.com/categoryblog/21180-our-regional-policy-is-anchored-on-promoting-our-national-as-

well-as-our-collective-security-interests-president-isaias. 
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ــاير   ٢ويف   - ٣٨ ــاء  ٢٠١٦كــانون الثاين/ين ــة أنب ــادت وكال ــوم   TesfaNews، أف ــه مت يف الي أن
يف شـوارع عـدن عـرض فيهـا      “اشـكر إريتريـا  ”السابق إزاحة الستار عن محلة إعالمية عنواا 

واحلملـة   -عـن مـنظم احلملـة     “عبادل الـيمن ”الشبكي . ونقل املوقع )١٠(رسم لصورة الرئيس
بتـدريب املقاومـة   ”، فـراس اليـافعي، أنـه أشـاد     “أشـكر اململكـة  ”األوسع نطاقـا والـيت عنواـا    

وقوات اجليش الوطين على أراضـي [إريتريـا]؛ فضـال عـن اسـتخدام القاعـدة البحريـة يف مينـاء         
ــاملون يف   )١١(“عصــب ــق الرصــد والصــحفيون الع ــة    . وأكــد فري عــدن نصــب لوحــات إعالني

  للحملة.  دعما

ويالحظ فريق الرصد أن إريتريا قد اعترضت على نظر الفريق يف مشـاركة إريتريـا يف     - ٣٩
إن الفريق خرج مـرة أخـرى عـن نطـاق واليتـه ليتنـاول مسـألة        ”الرتاع يف اليمن مؤخرا بقوهلا 

ضم١٢(“اخلاطئـة والتلميحـات   ن تقريره مزجيا من األكاذيـب واألخطـاء واملعلومـات   اليمن وي( .
فريـق يؤكـد أن االعتبـارات املتعلقـة باملشـاركة اإلريتريـة يف الـرتاع يف الـيمن         الومع ذلك، فإن 

تقــع ضــمن نطــاق واليتــه. وتــثري مشــاركة إريتريــا يف حتــالف عســكري إقليمــي خيــوض نزاعــا    
اهني املفـروض  مسلحا بالضرورة أسـئلة تتعلـق باالمتثـال لنظـام حظـر توريـد األسـلحة يف االجتـ        

  .  األمن على إريتريا، يف غياب إذن حمدد من جملس

وإذا كان نطاق الدعم الذي تقدمـه إريتريـا إىل التحـالف اإلقليمـي، مبـا يف ذلـك علـى          - ٤٠
النحو املـبني أعـاله، يتمثـل يف النقـل املباشـر أو غـري املباشـر ملـواد حمظـورة مـن إريتريـا أو إليهـا             

يف تبادل املساعدة العسكرية، فمن شأنه أن يشكل انتـهاكا حلظـر توريـد األسـلحة. وميكـن       أو
علـى ســبيل املثـال، أن دعـم الدولـة العضــو لتشـييد منشـآت عسـكرية دائمــة يف        منطقيـا  القـول  

املســاعدة التقنيــة والتــدريب واملســاعدة املاليــة واملســاعدات األخــرى ”إريتريــا يتمثــل يف تــوفري 
  .  )٥ ، الفقرة)٢٠٠٩( ١٩٠٧القرار (انظر، “ ألنشطة العسكريةالصلة با  ذات

  

__________ 

 كــانون الثــاين/ ٢، Thank Eritrea’ signs floods streets of Aden”, TesfaNews‘“. انظــر أيضــا، ٣انظــر املرفــق   )١٠(  
 .www.tesfanews.net/thank-eritrea-signs-yemen-capital على املوقع التايل:. متاح ٢٠١٦يناير 

ــدن     ”  )١١(   ــة عـ ــمة اليمنيـ ــا) يف العاصـ ــكرا إريتريـ ــة (شـ ــن لوحـ ــتار عـ ــة السـ ــل، “إزاحـ ــاين/  ٢، أبابيـ ــانون الثـ  كـ
 .ababiil.net/yemen-news/56089.htmlمتاح على املوقع التايل:  .٢٠١٦  يناير

ريتريــا لــدى األمــم املتحــدة إىل رئــيس  إل موجهــة مــن املمثــل الــدائم ٢٠١٥ول/ســبتمرب أيل ٤رســالة مؤرخــة   )١٢(  
موجهـة مـن    ٢٠١٥آب/أغسـطس   ٢٥) حتمـل رده علـى رسـالة مؤرخـة     S/AC.29/2015/COMM.60اللجنة (

) فيمــا يتعلــق بالنتــائج الــواردة يف التقريــر النــهائي الــذي   S/AC.29/2015/SEMG/OC.86منســق فريــق الرصــد ( 
 فريق بشأن إريتريا.الأعده 
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القــوات اجلويــة اإلريتريــة إىل إيطاليــا يف متوز/يوليــه وآب/أغســطس  وفــد بعثــات   - جيم  
  ٢٠١٦وأيلول/سبتمرب 

معلومات منتظمـة مـن شـبكة     تلقى فريق الرصد ٢٠١٦خالل النصف األول من عام   - ٤١
مــن املصــادر يف الشــتات اإلريتــري يف إيطاليــا، مبــا يف ذلــك كبــار الضــباط العــاملني ســابقا يف    

توقـع أن يسـافر إىل   اجليش اإلريتري، تفيد أن وفدا رفيع املستوى من القوات اجلوية اإلريترية ي
  .)١٣(شراء األسلحةلأيار/مايو، كجزء من مهمة ابتداء من  إيطاليا،

، أجرى فريق الرصد مقابلـة مـع   ٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٥إىل  ٢٢خالل الفترة من و  - ٤٢
ــا يف   ــن أوكراني ــاجر أســلحة م ــه      بوخارســت ت ــن أن ــرغم م ــى ال ــه عل ــق أن ــاجر الفري ــغ الت . وأبل

يشارك مباشرة يف شراء األسلحة إلريتريا بنفسه، فهو يعلـم أنـه جيـري مناقشـة طلـب شـراء        ال
كيان أوكراين. وادعى، يف الوقـت نفسـه، أنـه يعـرف شخصـني شـاركا       رئيسي من إريتريا مع 

يف شـراء األسـلحة باســم إريتريـا، مــن بينـهم اللــواء تكـالي هبتيسيالســي. وادعـى أن إريتريــا،       
فتئــت حتــاول منــذ زمــن طويــل، مــن خــالل اللــواء هبتيسيالســي، شــراء معــدات للطــائرات   مــا

ــى العمل    ــراد علـ ــدريب األفـ ــدمات تـ ــافة إىل خـ ــائرات.   باإلضـ ــيانة الطـ ــة وصـ ــات اجلويـ ويف يـ
شـراء معـدات عسـكرية    لفريـق إىل ضـلوع اللـواء هبتيسيالسـي يف حماولـة      الأشار ، ٢٠١١ عام

  .)٤١١و  ٣٧٠، الفقرتان S/2011/433(انظر،  ٢٠١٠من أوكرانيا يف عام 

 يف اإلريتريـة  العسـكرية  اجلهـات  إىل األوكرانيـة  اعدةاملسـ  تقدمي الرصد فريق وثق وقد  - ٤٣
ــارير ــابقة، التقـ ــيما ال السـ ــا سـ ــق فيمـ ــيانة يتعلـ ــائراتال بصـ ــكريةال طـ ــةاإل عسـ ــر،  ريتريـ (انظـ
 .)٦٩ إىل ٦٥ مـــن  الفقـــرات  ،S/2012/545 والوثيقـــة ،١-١٠ املرفـــق  ،S/2011/433 الوثيقـــة

 فيـه  يـدعي  مقـاال  ،“إرمييـدريك ” معـارض،  إعالمـي  مصدر أصدر ٢٠١٦ يوليه/متوز ٣١ ويف
 يـوم  أمسرة إىل وصلوا قد األوكرانيني الرادار وفنيي اجلوية احلركة مراقبة أفراد منفردا  ١٦ أن

  .)١٤(احلكومة مع سنتني ملدة عقد توقيععلى إثر  يوليه،/متوز  ١٨

__________ 

ــبكة مـــن      )١٣(    مقابلـــة بواســـطة اهلـــاتف ومراســـالت بالربيـــد اإللكتـــروين أجراهـــا فريـــق الرصـــد مـــع أعضـــاء شـ
مبن فيهم ضـباط سـابقون يف اجلـيش اإلريتـري، يف الفتـرة مـن شـباط/فرباير إىل        الشتات اإلريتري،  يف املصادر

 .٢٠١٦أيار/مايو 

  )١٤(  كمـا أكـد   . أمسـرة  يف سـكاال  أال فندق من بالقرب للحكومة تابعة فيالت يف إيواؤهم مت قد املدربني أن عىاد
 وفقــا الســنة؛ وكــان الفريــق األول،أن هــذا كــان ثــاين فريــق مــن اخلــرباء األوكــرانيني يصــل إىل إريتريــا خــالل   

ــرادار القدميــة    ٢٠١٦للمقــال، قــد وصــل إىل أمســرة يف شــباط/فرباير    ــدريبا علــى صــيانة معــدات ال ــدم ت  -، وق
 ./www.erimedrek.com/2016/07/ሓይሊ-ኣየር-ኤርትራ-16-ዩክሬናውያን-ናይ-ራዳ” ،انظر وتركيب معدات جديدة.
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ــق علــم إىل منــى ،٢٠١٦ أغســطس/آب يفو ذلــك، وبعــد  - ٤٤  مــن معلومــات الرصــد فري
 قـام  هابتيسالسـي،  اللـواء  بقيـادة  اإلريتريـة،  اجلويـة  القـوات  مـن  وفدا أن تزعم مفتوحة مصادر
. رومـا  يف اإلريتريـة  السـفارة  يـزور  أنـه  اإليطاليـة  للسـلطات  مدعيا يوليه،/متوز يف إيطاليا بزيارة

 مـن  الفعلـي  الغـرض  أن إىل تشـري  متعددة، مستقلة مصادر من تقارير تلقى الرصد فريق أن غري
  .  )١٥(اهلليكوبتر لطائرات غيار قطع التحديد وجه وعلى عسكرية، معدات لشراء كان الرحلة

 اللـواء  برئاسـة  وفـدا  أن اللجنـة،  مـع  رمسيـة  مراسالت يف اإليطالية، السلطات وأكدت  - ٤٥
ــام هابتيسالســي، ــل ق ــارة بالفع ــا بزي ــه/متــوز يف إيطالي ــا تيســر أن بعــد ٢٠١٦ يولي ــ إيطالي  هل

 يونـاس  بالرائـد  الزيارة يف مصحوبا هابتيسيالسي اللواء وكان .)١٦(شنغن تأشرية على صولاحل
 .)١٧(غيربمييـدين  أمانويـل  أمسـريوم  والنقيب غيربيتنساي، هينوك يوناس والنقيب تيدال، تيسفاي

  وجرى التعرف يف وسائط اإلعالم على النقيبني بأما طيارا هليكوبتر.

 غيربمييـدين  والنقيـب  غيربيتينسـاي  النقيب فإن الرصد، فريق تلقاها اليت للتقارير ووفقا  - ٤٦
 قـد  تيـدال  والرائد هابتيسيالسي اللواء أن إيطاليا حكومة أكدت حني ويف. إريتريا إىل ايعود مل

إىل  ٢٠١٦ سـبتمرب /أيلـول  ٩ حـىت  نفسيهما الوفد يف اآلخران العضوانمل يقدم  إيطاليا، غادرا
 احلـني،  ذلـك  ومنـذ . العـودة  مـن  للتحقـق  اإلجباريـة  إلجـراءات إلمتـام ا  أمسـرة  يف إيطاليـا  سفارة
 السـلطات  وأكـدت . نطيـاري هـذين ال  انشـقاق  إمكانيـة  بشـأن  متعددة إعالمية وكاالت أفادت

 أنــه غــري. إيطاليــاإىل  اللجــوء ،٢٠١٦ ســبتمرب/أيلــول ٩ حــىتالــرجلني مل يلتمســا  أن اإليطاليــة
مـن الـدول األوروبيـة     دولـة  أي إىل السـفر  فباسـتطاعتهما  شـنغن،  تأشـرية نظرا ألما حـاملني ل 

 .ضمن منطقة شنغن دولة ٢٦ عددها البالغ

 

  األسلحة توريد حظر بشأن إريتريا حكومة آراء  - دال  

 إريتريـا  أكـدت  ،٢٠١٥ أبريـل /نيسان ١٧ مؤرخة اللجنة رئيس إىل موجهة رسالة يف  - ٤٧
 ٥١ للمـــادة وفقـــا الـــنفس عـــن الـــدفاع يف إريتريـــا حـــق” ينتـــهك األســـلحة علـــى احلظـــر أن

ــا، وجــود إىل مشــرية املتحــدة]؛ األمــم ميثــاق [مــن ــادمي، بلــدة منــها أمــاكن عــدة يف إثيوبي  ب
__________ 

 بالربيـد  ومراسـالت  ؛٢٠١٦ أغسـطس /آب ٣ يف اهلـاتف  بواسـطة  سـابق  إريتـري  عسـكري  ضابط مع مقابلة  )١٥(  
 .٢٠١٦ سبتمرب/أيلول ٥ و أغسطس/آب ٢٧ يف وردت سابقني إريتريني صحفيني مع اإللكتروين

 ٢-٥ املرفــــق انظــــر. ٢٠١٦ ســــبتمرب/أيلــــول ٩ ،S/AC.29/2016/SEMG/OC.89 الوثيقــــة علــــى إيطاليـــا  رد  )١٦(  
 .هابتيسيالسي تيكالي للواء املعتمدة التأشرية طلب استمارات من نسخة على لالطالع

 مـن  بوصـفه  نـايزغي،  هابتيسيالسـي  تيسـفالديت  يـدعى  خامس بفرد يتعلق فيما إيطاليا إىل طلب تقدمي جرى  )١٧(  
 مـن  لـيس  ولكـن  الوفـد،  يف عضـوا  بوصـفه  دبلوماسـي،  سـفر  جواز حيمل ولكنه اإلريترية اجلوية القوات أفراد

 .ال أم تأشرية على حصل قد كان إذا الرصد لفريق الواضح
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 بأــا إثيوبيــاصــادرة عــن  علنيــة تصــرحيات إىل والتلمــيح “عســكرية اخــتالالت” يف التســببو
 يف إريتريــاأســهبت  ،٢٠١٥ ســبتمرب/أيلــول يفو .)١٨(“إريتريــا داخــل عســكريســتقوم بعمــل 

 مـن  كـبرية أجـزاء   قـانوين  غـري  وبشـكل  عسـكريا  حتتل زالت ما إثيوبيا أن” إىل مشرية ،الكالم
 مبوجـــب واللتزامهـــا الـــدويل للقـــانون انتـــهاك يف وذلـــك الســـيادة، ذات اإلريتريـــة األراضـــي
 الـدويل،  اتمـع  تدعو املاضية ١٣ ـال السنوات خاللأن إريتريا ما برحت و ]؛...[ املعاهدات

 احتـرام  إىل إثيوبيـا  وتـدعو  مسـؤولياته  حتمـل  إىل املتحـدة،  لألمم التابع األمن جملس ذلك يف مبا
 ٢٠٠٢ عــام يف مت الــذي وامللـزم  النــهائي احلـدود  تعــيني واحتــرام املعاهـدات،  مبوجــب التزامهـا 

  .  )١٩(٢٠٠٧ عاميف  اإلثيوبية اإلريترية احلدودية جلنةالصادرة عن  احلدود ترسيم وقرارات

يف سـياق التطـورات األمنيـة    ” حظر توريد األسلحةالنظر إىل على  أيضاإريتريا  حثّتو  - ٤٨
  :على النحو التايل ذلكوبينت  .“اإلقليمية يف منطقة القرن األفريقي والبحر األمحر

 الـــذي والــيمن، . العــامل  ويف املنطقــة  يف واإلرهــاب  التطــرف  انتشــار  يتزايــد     
 بــاب مضــيق فيهــا مبــا األمحــر، البحــر علــى تطــل طويلــة حــدودا إريتريــا مــع يتقاســم
 ]...[ أزمـة  لألسـف  يواجـه  دقيقـة،  ٣٠ إال إليـه  الطـريان  رحلـة  تسـتغرق  وال املندب،
  .  تقييدها ال دعمها، من بد ال وإريتريا

  يلي: ما إىل إريتريا وخلصت  - ٤٩

 بالقيـام  املتحـدة  ألمـم ل التـابع  األمـن  جملـس  تطالـب  الـيت  البلـدان  لبعض خالفا    
 مـن  تطلـب  إـا  - وبسـيط  واضـح  هو إريتريا تطلبه ما فإن عسكري، وتدخل بإجراء
 التطــرف أنــواع مجيــع تكــافح أن ميكــن حبيــث األســلحة حظــر رفــع األمــن جملــس

 فالوقايـة . وكفـاءة  بفعاليـة  اإلقليميـة  وسالمتها سيادا حتمي كي وكذلك واإلرهاب،
  .  األزمات إدارة من بكثري أفضل

ــدتو  - ٥٠ ــا أكــ ــن إريتريــ ــد مــ ــر يف جديــ ــالة آخــ ــا رســ ــق إىل هلــ ــد فريــ  /آب يف الرصــ
 “عكسـية  نتـائج  إىل ويـؤدي  جـائرا  أمـرا ” األسـلحة  علـى  احلظـر  تعتـرب  أـا  ،٢٠١٦ أغسطس
 بفعاليــة اإلســهام علــى إريتريــا قــدرة علــى ســلبا يــؤثر” احلظــر أن إىل أمــور، مجلــة يف مشــرية،

__________ 

 رئـيس إىل  املتحـدة  األمـم  لـدى  إلريتريـا  الـدائم  املمثـل  مـن  موجهـة  ٢٠١٥ أبريـل /نيسـان  ١٧ مؤرخـة  رسالة  )١٨(  
 .)S/AC.29/2015/COMM.24( ،اللجنة

 رئــيس إىل املتحــدة األمــم لــدى إلريتريــا الــدائم املمثــل مــن موجهــة ٢٠١٥ ســبتمرب/أيلــول ٤ مؤرخــة رســالة  )١٩(  
 املوجهــة ٢٠١٥ أغسـطس /آب ٢٥ املؤرخــة الرسـالة  علــى رده تتضـمن  )S/AC.29/2015/COMM.60( اللجنـة 

 النـهائي  التقريـر  يف الـواردة  باالسـتنتاجات  يتعلق فيما )S/AC.29/2015/SEMG/OC.86( الرصد فريق منسق من
 .إريتريا بشأن لفريقل
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 الفريـق  وينـوه . )٢٠(“والعـاملي  اإلقليمي الصعيدين على والتطرف اإلرهاب مكافحة يف وكفاءة
 يف مبـا  األسـلحة،  توريـد  حلظر جزئي رفع أو إعفاء اللتماساألمن  جلسمب تتصل قد إريتريا أن

 يف إريتريـا  أمـام  عقبـة  يشكل األسلحة حظر فرض أناحلكومة  فيهاترى  اليت احلاالت يف ذلك
  .املتحدة األمم ميثاق من ٥١ للمادة وفقا مجاعيا  أو فرديا النفس عن الدفاع يف حقها ممارسة

    
  املنطقة يف املسلحة اجلماعات دعم  -  ثالثا  

 تسـليح تقـوم ب  إريتريا كانت إذا فيما التحقيقاحلالية  ةواليال خالل الرصد فريق واصل  - ٥١
 ومـرة . الشـباب مجاعـة   ذلـك  يف مبـا  ،فرادهـا أ أو اإلقليميـة  املسـلحة  اجلماعات وجتهيز وتدريب
  .الشبابمجاعة  إىل دعم أي تقدم إريتريا أن على قاطع دليل أي على فريقال يعثر مل أخرى،

ــا  - ٥٢ ــرة    وكمـ ــك يف الفقـ ــارة إىل ذلـ ــاله، ١٥وردت اإلشـ ــب  أعـ ــقكتـ ــد فريـ  يف الرصـ
 مـده  فيهـا  يطلـب  املتحـدة  األمـم  لدى إلريتريا الدائم املمثل إىلرسالة  ٢٠١٦ مارس/آذار ٢١
 اجلماعـات  وجتهيـز  وتـدريب  تسـليح  بشـأن  اإلريتريـة  السـلطات  لدى كونت قد معلومات بأي

  .  رد أي يتلق مل لكنه إريتريا، استقرار زعزعة تستهدف اليت املسلحة
  

  الشعبية الدميقراطية تيغراي حركة  -ألف   

 متثـل  بأـا  الشـعبية  الدميقراطيـة  تيغـراي  حركة الرصد فريق قيم السابقة، الوالية خالل  - ٥٣
 الوثيقـة (انظـر،   إريتريـا  داخـل  واستضـافتها  ومتويلـها  تدريبـها  جيري إثيوبية معارضة مجاعة أهم

S/2015/802، حلركــة الســابق الــرئيس يدوم،كأســ مــوال انشــقاق كــثريا ثــرأ وقــد. )٥٠ الفقــرة 
 املتـبقني  املقـاتلني  قـدرة  علـى  لـه،  املـوالني  املقـاتلني  مـن  مؤكـد  غـري  عـدد باإلضـافة إىل   تيغراي،
 الــيت التقــارير وتشــري. اإلثيوبيــة املصــاحل ضــد هجمــات شــن علــى إريتريــا يف للحركــة التــابعني
ــ فتئــت مــا تيغــراي حركــة أن إىل فريــقال تلقاهــا  ،٢٠١٦ أغســطس/آب ٦ ويف. اجتــزؤ زدادت
  .أبابا أديس يف أسغيدوم موال مع مقابلة فريقال أجرى

  
  يدومكأس موال مع قابلةم    

٥٤ -   يف الســودان  عــرب  إثيوبيــا إىل تيغــراي  حلركــة الســابق  الــرئيس  يدوم،كأســ مــوال فــر 
 اجلماعـات  قـادة  مـع  خالفـات  عقـب  رجاله، من فرد ٨٠٠ زهاء ومعه ،٢٠١٥ سبتمرب/أيلول

__________ 

 /آب ٣٠ املــؤرخ ،٢٠١٦ أغســطس/آب ٢٤ يف الرصــد فريــق أثارهــا الــيت املســائل علــى إريتريــا رديــرد   )٢٠(  
 .٧-١ املرفق يف ،٢٠١٦  أغسطس
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(انظـر،   سـبعة  غينبـوت  حركـة  مـن  نيغا بريهانو ذلك يف مبا إلثيوبيا، املناهضة األخرى املسلحة
  .  )٥٥ الفقرة ،S/2015/802 الوثيقة

 فريــق أجــرى إثيوبيــا، حكومــة مــن دعــوة علــى وبنــاء ،٢٠١٦ أغســطس/آب ٦ ويف  - ٥٥
 اجلبهـة  إىل انضـم  أنـه  يدومكأسـ  مـوال  وسـرد . )٢١(أبابـا  أديـس  يف يدومكأسـ  مـع  مقابلـة  الرصـد 
 العسـكرية  احلكومـة  إسـقاط  أجـل  مـن  كفاحهـا  خـالل  ١٩٨٩ عام يف تيغراي لتحرير الشعبية
 ،١٩٩١ عـام  يف الـدرغ  سـقوط  أعقـاب  ويف. )“الـدرغ ”( مريـام  هـيال  منغسـتو  لعقيدا بقيادة
 عـام  يف احلدوديـة  تسـريونا  منطقة إىل الحقا وأُوفد اإلثيوبية، املسلحة القواتب أسغيدوم التحق

 ،٢٠٠١ عـام  ويف الـرتاع،  انتـهاء  على عام مرور وبعد. اإلريترية اإلثيوبية احلرب أثناء ١٩٩٨
 قـام،  حيـث  إريتريـا  يفاملنفى الذي اختاره لنفسـه   إىل اإلثيوبية املسلحة القوات يدومكأس غادر

 كـثريا  الـيت  الشـعبية،  الدميقراطيـة  تيغـراي  حركـة  بإنشاء الساخطني، اجلنود من غريه جانب إىل
ــقل أســغيدومحتــدث  وقــد. “دميهيــت” باســم إليهــا يشــار مــا  االســتخباراتعــن تقــدمي   لفري

  .  ومهمتها رؤيتها لتطوير تيغراي حركة إىل املشورة اإلريترية

 ذلـك  منـذ  قـام  نـه إو ،٢٠٠٨ عـام  يف تيغـراي  حركـة  ئيسر منصب إىل رقيقال إنه و  - ٥٦
. إثيوبيـا  مشـال  يف وعفـر  تيغـراي  منـاطق  يف اإلثيوبيـة املسلحة  قواتال ضد هجمات بشن احلني

 ذلـك  يف مبـا  ،“ليـنني ”املعروف أيضا باسم  يشاك فيتسوم العقيد من املقدم الدعمحتدث عن و
 ٣٠ ٠٠٠ حـوايل  - إريترية ناكفا ٤٥٠ ٠٠٠ قدره شهري مبلغ وتوفري للعمليات، التخطيط

 أنـه  ادعـى  كما .)٢٢(األسلحة وتوريد - ٢٠١٦ سبتمرب/أيلول يف الرمسي الصرف بسعر دوالر
 رئيسـا،  كـان  عنـدما  أنـه  وادعـى  .)٢٣(رئاسـته فتـرة   خـالل  كاسا أبرهة العميد مع كذلك عمل

ــت ــراي ركــةحل كان ــب تيغ  يف ووحــدات وتيســيناي، وديكيمهــاري ومصــوع أمســرة يف مكات
  .  احلدودية املدن معظم

ومـــع ذلـــك مل حيضـــر  اإلثيوبيـــة احلكومـــة مـــن مســـؤولون املقـــابالت تنظـــيم وتـــوىل  - ٥٧
 التحقـق  مـن  الرصـد  فريق يتمكن مل التقرير، هذا كتابة وقت ويف. مسؤولني خالل املقابلة أي
  .فيها التشكيك أو يدومكأس ا أدىل اليت الشهادات صحة من

__________ 

 .العامة األمانة لدى ملف يف للمقابلة صويت تسجيل يوجد  )٢١(  

ــر ورد  )٢٢(   ــد ذكـ ــوم العقيـ ــاك فيتسـ ــرة ولأل يشـ ــر يف مـ ــق تقريـ ــد فريـ ــرةيف  الرصـ ــره   (ب) ٢٦٢ الفقـ ــن تقريـ مـ
 اإلثيوبيــة املســلحة املعارضــة اجلماعــات تــدريب يف شــارك أنــه ادعــي عنــدما ،)S/2011/433( ٢٠١١ لعــام

 بتوجيـه  يقـوم  أنـه  )S/2014/727( ٢٠١٤عـام   تقريـر مـن   ٥٤ الفقـرة  يفوورد كـذلك  ( اإلثيوبية املرتفعات يف
 .اإلثيوبية املسلحة اجلماعات

 الـرئيس،  مـن  املقـربني  احللفـاء  أحـد  أن الرصـد  فريق أفاد ،)S/2015/802( ٢٠١٥من تقرير عام  ٤٦الفقرة  يف  )٢٣(  
 .الدور هذا يف يشاك فيتسوم العقيد حمل حل قد كاسا، أبرهة العميد
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ــةأفـــراد  تـــدريب تصـــور فيـــديو مقـــاطع      املتفجـــرة األجهـــزة صـــنع علـــى تيغـــراي حركـ

  الصنع  املرجتلة

 الـدول  إحـدى  قـدمت  ايتـها،  نعـ احلاليـة   الواليـة يف  التحقيق مرحلة أوشكت عندما  - ٥٨
 تصـور  الرصـد،  فريـق  إىل الفوتوغرافيـة  والصـور  القصـرية  الفيـديو  مقـاطع  مـن  سلسـلة  األعضاء

 املتفجـرة  األجهـزة  صـنع  علـى  تيغـراي  حركـة  من فرادأل إريتريني عسكريني أفراد تدريب فيها
    ).٦(انظر املرفق  املرجتلة

  التالية: املالحظات أبدىومقاطع الفيديو والصور  يف الرصد فريق ونظر  - ٥٩

 األجهــزة وضــبط صــنع كيفيــة املتــدربني تعلــيم التــدريب مــن بوضــوح بنيتــي  (أ)  
  الساعات؛ أجزاء قبيل من بسهولة، متاحة بدائية مواد باستعمال املرجتلة املتفجرة

 املــدرب علــى أساســا يركــز وهــو علنــا جــرى قــد اللقطــات تســجيل أن يبـدو   (ب)  
  ؛نيتدربامل مجهور األحيان بعض يف يعرضوإن كان  املعروضة، واملواد

ويظهـر  . املـدين  والـزي  العسـكرية  املعـارك  أزيـاء  أنواع شىت يرتدون املتدربون  (ج)  
 قبـل  جـرى  قـد  التسـجيل  أن املـرجح  مـن  هأنـ  علـى  يـدل  مما اللقطات، بعض يف يدومكأس موال
  ؛٢٠١٥ سبتمرب/أيلول يف إثيوبيا إىل فراره

ــدريب جيــري  (د)   ــة داخــل الت  يف اخلــارج ويف األساســية، املرافــق ــا صــغرية غرف
  خفيضة؛ أشجار ا ريفية منطقة

ــدى يف  )ـ(ه   ــور إحـ ــري الصـ ــابط ظهـ ــدي ضـ ــا يرتـ ــه زيـ ــارة عليـ  ERI-ARMY عبـ
ــا) (جــيش ــة علــى عــادة يــدل ممــا الصــدر، جيــب علــى ،إريتري ــة رتب  الســرية مســتوى يف قيادي

  أعلى؛  أو

 هــم ممــن املنفـى  يف املوجــودين اإلريتـريني  املــواطنني مـع  مناقشــات إىل اسـتنادا   (و)  
 اجلبـل  قبيـل  مـن  املقطـع،  طـوال  خمتلفـة  نقـاط  يف الظـاهرة  التضـاريس  فـإن  باملنطقـة،  دراية على

  .)٢٤(ساوا من بالقرب التضاريس تشبه األرض، وشكل املرتفع

 ادعيـا  قـد  كانـا  شخصـني  إىل الوصـول  إمكانية الرصد لفريق األعضاء الدول وأتاحت  - ٦٠
 شـفوي،  مترجم مبساعدة ٢٠١٦ أغسطس/آب أواخر يف باهلاتف معهما أجريت مقابالت يف

__________ 

ــد  )٢٤(   ــواد تفي ــارير املفتوحــة املصــادر م ــق الســابقة والتق ــق بوجــود الرصــد لفري ــدريب مراف  عســكرية ســجونو ت
ــة ــرب إريتري ــا ســاوا، ق ــك يف مب ــدريب الكــربى املراكــز أحــد ذل ــدين لت ــرة ،S/2012/545 انظــر. ان  ٥١ الفق
 .ج-١-١ واملرفق
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 مـن  بالقرب ٢٠١٤ عام يف جرى قد أنه يدعيان الذي التدريب،ذلك  يف حاضرين كانا أما
 ،املصـــور يف مقـــاطع الفيـــديو التـــدريب طبيعـــة حـــول أساســـية أســـئلة فريـــقال وطـــرح. ســاوا 

 التـاريخ، بـاملوقع أو   املتعلقـة  املعلومـات  مـن  التثبـت  مـن  يـتمكن  مل التقرير هذا كتابة وقت ويف
  .مستمرا التحقيق زال وما. إريتريا حكومة إىل ينتموناملدربون  كان إذا  أو

  
  سبعة غينبوت  -باء   

، )S/2015/802مــن تقريــره الســابق (   ٥٩الفقــرة  يف الرصــد  فريــقذلــك  ذكــر كمــا  - ٦١
 املتحـدة  اجلبهـة  ورئيس سبعة جينبوت حركة زعيم نيغا، بريهانو سافر ٢٠١٥ يوليه/متوز فيف

 ميــاين شخصــيا ســتقبلهاو مصــر عــرب أمســرة إىل يدوم،كأســ مــوال انشــقاق قبيــل ،حــديثا املنشــأة
 مـع  سـبعة  غينبـوت  حركـة  انـدجمت  احلـني  ذلـك  ومنـذ  .الرئيس مستشاري كبار أحد غربيب،

 قـد  أـا  املفهـوم  مـن و نيغـا،  بريهانو برئاسة سبعة، الوطنية غينبوت حركةلتنشأ  الوطنية اجلبهة
  .)٢٥(الدميقراطية أورومو جبهة مع تفاهم مذكرة ٢٠١٦ أغسطس/آب ١١ يف وقعت

 ٢٠١٤تقريـره لعـام    غينبـوت سـبعة، يف   وقدم فريق الرصد أوال معلومات مفصلة عن  - ٦٢
)S/2014/727 ٢٠١٥تقريـره يف عـام   وقدم حتديثا مـوجزا عنـها يف    )٨٦إىل  ٧٨، الفقرات من 
)S/2015/802،  فريـق أن عناصـر مـن حركـة     الويف التقارير السابقة، أفاد  .)٥٩ و ٥٨الفقرتان

غينبوت سبعة كانت على اتصال مباشر مع مسؤولني عسكريني إريتريني، مبـا يف ذلـك العقيـد    
التحقيقـات الـيت أجريـت خـالل     تشـري  يف إريتريا. و نييشاك وتلقت الدعم والتدريب العسكري

يف ذلك من خالل مقـابالت أجريـت مـع أعضـاء سـابقني يف حركـة غينبـوت         هذه الوالية، مبا
سبعة واالتصاالت اليت أجريت مع بعض الدول األعضاء، إىل أن إريتريا تواصـل تقـدمي الـدعم    

  وثائق سفر إريترية.يف شكل إىل حركة غينبوت سبعة، مبا يف ذلك 

 مـن  فـردا  ٢٠ قتـل م عـن  أسـفر  هجـوم  عـن  مسـؤوليتها  سـبعة  غينبوت حركة وادعت  - ٦٣
 يـدل  ممـا  ،٢٠١٦ مـايو /أيار يف إثيوبيا، جنوب ،شتمين أربا يف اإلثيوبية املسلحة القوات جنود
ــى ــادرة  اجلماعــة أن عل ــىق ــاطق تتجــاوز هجمــات شــن عل ــة املن ــازع احلدودي ــا املتن  .)٢٦(عليه

__________ 

-www.patriotg7.org/wp-content/uploads/2016/08/MOU: التـايل  وقـع امل علـى  التفـاهم  مذكرة من نسخة تتاح  )٢٥(  

between-ODF-and-PG7-signed.pdf. 

 .www.youtube.com/watch?v=AzGOLUhVhfoانظر، املوقع   )٢٦(  
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 مكافحـة  وحـدات  أن وأعلنت االدعاءات، هذه يف التشكيكإىل  اإلثيوبية السلطات وسارعت
  .)٢٧(استسلموا من على القبض وألقت اهلجوم، أحبطت قدالتابعة هلا  اإلرهاب

  
  سبعة غينبوت ركةحل ينتمون سابقني مقاتلني أميدعون  أفراد مع مقابالت    

 مــن اثــنني مــع مقــابالت الرصــد فريــق أجــرى ،٢٠١٦ يونيــه/حزيــران ٢٣ و ٢٢ يف  - ٦٤
 أمــازعمــا  أبابــا، أديــس يف احملاكمــة انتظــار يف اإلثيوبيــة الســلطات حتتجــزهم الــذين األفــراد
 الشخصـني  مـع  املقـابالت  وأجريـت . أعاله) (انظر إثيوبيا جنوب يف الفاشل اهلجوم يفشاركا 

  .كبري حد إىل اآلخر رواه امل مطابقا أحدمها رواه ما وكان حدة، على كل

ــىو  - ٦٥ ــل ادعـ ــدعى األول، الرجـ ــو” ويـ ــه ،“أليمـ ــد أنـ ــل قـ ــا إىل وصـ ــر يف إريتريـ  أواخـ
 حلسـاب  يعمـل  أنـه  يف لالشـتباه  واحتجـز  القـبض عليـه   ألقيلكنه و عمل، عن حبثا ٢٠١٣ عام

 قسـرا  هجتنيـد  جـرى  ذلك، من شهر بعد سراحه إطالق وعقب. اإلثيوبية االستخبارات أجهزة
 مركــز يف أشــهر ثالثــة مدتــه تــدرييب لربنــامج وخضــع الشــعبية الدميقراطيــة تيغــراي حركــة يف
 فـرد  ٢٠٠ مـن  يقـرب  مـا  جانـب  إىل إريتريـا)،  بركـة،  قاش منطقة (يف محيد جبل يف تدريبلل

  .  اآلخرين املتدربني من

 انشــقاق عقــب أمســرة، يف ســبعة غينبــوت حركــة إىل انضــم قــد أنــه “أليمــو” ويــدعي  - ٦٦
 معسـكر  إىل نقـل  ،٢٠١٦ ينـاير /الثـاين  كـانون  ويف. ٢٠١٥ سـبتمرب /أيلـول  يف يدومكأس موال

 بإنشـاء  تقـوم  وحدة إىل ينضم سوف بأنه إبالغه جرى حيث السودان مع احلدود قرب هارينا
 يف أمســرة إىل عــاد قــد أنــهادعــى و. اإلريتريــة احلكومــة مــن بتمويــل إثيوبيــا، جنــوب يف قاعــدة
 إىل ذلـك  بعـد  وسـافر  مـزورة،  بأمسـاء  إريتريـة  سـفر  وثـائق أُعطـي   حيث ،٢٠١٦ أبريل/نيسان
 العامـة،  النقـل  وسـائل  باسـتخدام  إثيوبيـا  جنـوب  إىل كينيـا  من ودخل. وأوغندا قطر عرب كينيا
 يف وقـع  حيـث  ش،تمينـ  أربـا  مـن  القريبـة  الغابـات  يف صـغري  خمـيم  بإنشـاء  املطـاف  اية يف وقام
  .اإلثيوبية القواتيف قبضة  أسريا املطاف اية

 ىرغـم أنـه ادعـى أنـه أتـ     املماثلـة  ، سلسـلة مـن األحـداث    ‘بيـيين ’ ونقل الرجـل الثـاين،    - ٦٧
قرية تقع قرب أربـا مينـتش، املعروفـة مبعارضـتها حلكومـة إثيوبيـا. وقـد        درفانا، وهي أصال من 

لتعامله املزعوم مـع حركـة جينبـوت     ٢٠١٤قد اعتقلته بالفعل السلطات اإلثيوبية يف عام  كان
وبعـد اإلفـراج عنـه والعـودة     سبعة، مث أطلق سراحه بعد ثالثة أشهر دون توجيه أي مـة إليـه.   

إىل درفانا، زعم أن شيوخ القرية ضغطوا عليه من أجل االنضـمام إىل حركـة جينبـوت سـبعة،     
__________ 

 ,Eritrean terrorist group armed to the teeth manage to enter Southern Ethiopia”, Tigrai Onlineانظـــــــــــــــــر،  )٢٧(

12 May 2016. املوقع:  على متاحةwww.tigraionline.com/articles/eritrean-armed-group16may.html. 
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سافر بعد ذلك إىل أمهاجر يف إريتريا، عرب هيمريا الواقعة على احلـدود. وبعـد ليلـة واحـدة،      مث
  قرب قرية كوتا. ‘آدم دمهيت’نقل إىل معسكر التدريب 

تلقــى تــدريبا علــى اســتخدام األســلحة اخلفيفــة يف الفتــرة بــني متوز/يوليــه     وادعــى أنــه  - ٦٨
ــوبر   ــة،     ٢٠١٥وتشــرين األول/أكت ــىن بشــؤون املقاطع ــة تع ــل إىل إدارة عام ــه نق ــف ، وأن وكُل

بتجنيد أفراد جدد من أمهاجر. وادعـى أن متويـل املكتـب يـأيت مـن هارينـا، معسـكر التـدريب         
، نقـل إىل هارينـا حيـث ادعـى أنـه التقـى       ٢٠١٥اين/نوفمرب الواقع إىل الشمال. ويف تشرين الثـ 

ببريهــانو نيغــا الــذي أبلغــه أنــه ســوف ينضــم إىل الوحــدة الــيت تقــوم بإنشــاء قاعــدة يف جنــوب   
سافر مع بريهانو نيغا إىل أمسرة حيث حصل على وثائق سـفر   ٢٠١٦إثيوبيا. ويف آذار/مارس 

. وادعــى أنــه ESATيف حمطــة التلفزيــون إريتريــة حتــت اســم مــزور، وقضــى هنــاك شــهرا مقيمــا 
    .٢٠١٦سافر إىل كينيا عرب قطر وأوغندا، على اخلطوط اجلوية القطرية، يف نيسان/أبريل 

وقدم تفاصيل عـن سـفره بـرا مـن ماالبـا الواقعـة علـى احلـدود الكينيـة األوغنديـة، إىل             - ٦٩
مشـاال إىل املدينـة احلدوديـة    نريويب حيث أقام مع جهات االتصال يف حي إيستلي، قبـل االجتـاه   

املرحلـة األخـرية مـن الرحلـة إىل املعسـكر بـالقرب مـن أربـا          اإلثيوبية مويايل، ومـن هنـاك قطـع   
  مينتش حيث قبضت عليه هو أيضا القوات اإلثيوبية يف اية املطاف.

ونظم املقابالت مسـؤولون يف احلكومـة اإلثيوبيـة، وكـانوا حاضـرين أثنـاء املقـابالت.          - ٧٠
فريق الرصد التحقق مـن الشـهادات املـدىل ـا     مل يكن باستطاعة  وقت كتابة هذا التقرير، ويف
  التشكيك فيها.  أو
    

  التحالف الشعيب من أجل احلرية والدميقراطية    -جيم   

، نشـر العديـد مـن وكـاالت وسـائط اإلعـالم قـرارا صــدر        ٢٠١٦آذار/مـارس   ٢٥يف   - ٧١
عيب من أجل احلريـة والدميقراطيـة املعقـود يف أمسـرة، يقضـي      على إثر املؤمتر األول للتحالف الش

) واحلركـــة الشـــعبية لتحريـــر غـــامبيال BPLMاحلركـــة الشـــعبية لتحريـــر بـــين شـــنقول ( دمجبـــ
)GPLM         واجلبهة الوطنية لتحريـر أوغـادين، وجبهـة حتريـر أورومـو واجلبهـة الوطنيـة لتحريـر ،(

مم على اجتثاث حكم األقليـة القمعـي   التحالف مص” على أن القراروينص ). SNLFسيداما (
ــر املصــري احلقيقــي          ــز حقــوق الشــعوب يف ممارســة تقري . )٢٨(“احلــايل مــن أجــل صــون وتعزي

__________ 

. ٢٠١٦آذار/مـارس   ٢٩، “(PAFD)قرار املؤمتر األول للتحالف الشعيب من أجل احلريـة والدميقراطيـة   ”انظر،  )٢٨(
ــايل:    ٢٠١٦ ــع التـ ــى املوقـ ــاح علـ -http://peoplesafd.org/wordpress1/resolution-of-the-first-congress-of. متـ

peoples-alliance-for-freedom-and-democracy-pafd. 
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حـديثا مـن    أيتمكن بعد فريق الرصد من تقيـيم حجـم الـدعم الـذي يتلقـاه التحـالف املنشـ        ومل
  إريتريا، أو حىت مدى اخلطر الذي يشكله حاليا على إثيوبيا.  

  
  إعادة الوحدة والدميقراطيةجبهة   -دال   

ــا للجماعــات املســلحة          - ٧٢ ــدعم إريتري ــة ب ــاءات املتعلق ــق الرصــد االدع ــيم فري ســبق أن ق
ــويت يف عــام    ــي ف. ٢٠١١املناهضــة جليب ــرات ف ــن  ٢٧٤إىل  ٢٦٩مــن الفق ــرم النــهائي  هتقري

ــا وفــرت القواعــد والتــدريب، واألســلحة   ال، أكــد )S/2011/433( ٢٠١١ لعــام فريــق أن إريتري
واملعــدات إىل إحــدى اجلماعــات املســلحة املرتبطــة بعناصــر جبهــة املعارضــة اجليبوتيــة إلعــادة    

. ووصـف  ٢٠٠٨اجلبهـة املسـلحة منـذ عـام      احلرية والدميقراطية، املنشقة، أو اجلبهة املقاتلـة أو 
يف جبــال مــابال يف مــنطقيت أوبــوك وتــاجوره،  فريــق نشــاط هــذه اجلماعــة يف مشــال جيبــويت،  ال

حيث نفذت عمليات عسكرية دف مضايقة القوات اجليبوتية. وتلقـت القـوات التابعـة هلـذه     
ــه علــى الــرغم مــن طبيعــة هــذه       ــا. وخلــص الفريــق إىل أن اجلماعــة التــدريب والــدعم يف إريتري

عـن تقـويض عمليـة تطبيـع     األنشطة احملدودة وغري الفعالة نسبيا، فقـد أسـفرت هـذه العمليـات     
(انظـر،   )٢٠٠٩( ١٨٦٢العالقات بني جيبويت وإريتريا وعرقلت، نتيجة لذلك، تنفيـذ القـرار   

S/2011/433 ٤٤٣، الفقرة(.  

الرصـد إىل تصــعيد يف خطـاب السـلطات اجليبوتيـة ضــد      أشـار فريـق   ٢٠١٥ويف عـام    - ٧٣
ــا تقــوض االســتقرار اإلقليمــي     ــا، وحتــدث عــن ادعــاءات متعــددة مفادهــا أن إريتري . )٢٩(إريتري

فريق بيانا خطيا من حكومة جيبـويت ادعـت فيـه أن إريتريـا     ال، تلقى ٢٠١٥حزيران/يونيه  ويف
دود الشـمالية، وال سـيما عـن طريـق     تواصل دعـم األنشـطة املزعزعـة لالسـتقرار يف منطقـة احلـ      

. وتضــمنت  )٦٢إىل  ٦٠، الفقــرات مــن  S/2015/802(انظــر،  دعمهــا لعمــل اجلبهــة املقاتلــة   
فريــق قائمــة احلــوادث الــيت وقعــت عــرب احلــدود يف الفتــرة المــذكرة شــفوية أُحيلــت الحقــا إىل 

، مبا يف ذلك سبع هجمات مزعومـة شـنها   ٢٠١٥ ونيسان/أبريل ٢٠١٤بني حزيران/يونيه  ما
إىل مــرتني طلــب فريــق الرصــد   ٢٠١٥متمــردون مــدعومون مــن إريتريــا. ويف آب/أغســطس  

 حكومة إريتريا التعليق على االدعاءات املتعلقـة بـدعمها للجبهـة املقاتلـة ولكنـه مل يتلـق أي رد      
  .  )٦٣(انظر، املرجع نفسه، الفقرة 

__________ 

 Samuel Gebre, Djibouti, Ethiopia accuse”علــى ســبيل املثــال،   و. انظــر،  ١٠٦، الفقــرة S/2015/802انظــر،  )٢٩(

Eritrea of sabotaging stability“       ،(جيبويت وإثيوبيـا تتـهمان إريتريـا بزعزعـة اسـتقرار)   بلـومربغ،  وكالـة أنبـاء
ــباط/فرباير ١٣ ــايل:    ٢٠١٥ شـــ ــع التـــ ــى املوقـــ ــاح علـــ -www.bloomberg.com/news/articles/2015-02. متـــ

13/djibouti-ethiopia-accuse-eritrea- of-sabotaging-horn-of-africa. 
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 نيســان/  - وخــالل الزيــارة الــيت قــام ــا فريــق الرصــد إىل جيبــويت يف آذار/مــارس          - ٧٤
اجتمــع مــع خمتلــف كبــار املســؤولني يف احلكومــة مبــا يف ذلــك رئــيس الــوزراء،     ٢٠١٦ أبريــل

، ومـدير األمـن الـوطين، واألمـني الـدائم لـدى وزيـر        والتعـاون الـدويل   ووزير الشؤون اخلارجية
فريـق  ال. واجتمـع  )٣٠(لمكتـب الـوطين ملسـاعدة الالجـئني واملنكـوبني     الداخلية، واألمـني العـام ل  

أيضا مع كبار ضباط قـوات األمـن. وخـالل هـذه االجتماعـات، أعـرب املسـؤولون باسـتمرار         
عــن شــواغل إزاء األنشــطة املزعزعــة لالســتقرار الــيت تقــوم ــا إريتريــا مــع الشــعور بــأن البلــد    

  .)٣١(“مهاجم باستمرار”

إعــادة الوحــدة والدميقراطيــة عــن مســؤوليتها عــن اهلجمــات علــى        أعلنــت جبهــة  و  - ٧٥
شـباط/فرباير لقـي رجـالن مـن رجـال       ٦. ويف )٣٢(احلالية األراضي اجليبوتية خالل فترة الوالية

زكريا إمساعيل وموسى دون فرح مصرعهما يف تبـادل إلطـالق النـار يف     الدرك اجليبويت، مها
ــة    حبــرية عســل مــع عناصــر مســلحة قــدموا، حســب    ــان صــحفي صــادر عــن وزارة الداخلي بي

  .)٣٣(اجليبوتية، عرب احلدود من إريتريا
  

  أم ينتمون إىل اجلبهةادعوا مقابلة مع مقاتلني سابقني     

للقـاء أسـرى    ٢٠١٦خالل زيارة قام ا فريق الرصد إىل جيبـويت يف ايـة آذار/مـارس      - ٧٦
أمـا   يـدعيان احلرب الذين أُعيدوا إىل جيبويت، طلبت إليه السلطات إجـراء مقابلـة مـع رجلـني،     

__________ 

 .٢٠١٦آذار/مارس  ٣١و  ٣٠يف جيبويت، من جرت  مقابالت  )٣٠(  

 .٢٠١٦آذار/مارس  ٣١مقابلة مع مدير األمن الوطين يف جيبويت، يف   )٣١(  

ــا     ٢٠١٥تشــرين األول/أكتــوبر  ١يف   )٣٢(   أصــدر زعــيم جبهــة إعــادة الوحــدة والدميقراطيــة، حممــد كــدامي، بيان
ة اجلماعــة عــن حــرق ثــالث مركبــات يف مراولــة يف تــاجوره يف  صــحفيا مــن جنيــف أعلــن فيــه عــن مســؤولي 

. وتعــــود ملكيــــة املركبــــات إىل شــــركة البنــــاء الــــيت تقــــوم ببنــــاء الطريــــق         ٢٠١٥أيلول/ســــبتمرب  ٣٠
تاجوره/رنــدا/باهلو. وادعــى أن املركبــات كانــت تســتخدم لتقــدمي الــدعم اللوجســيت هلجــوم قــام بــه اجلــيش     

ــرة مــا بــني   مشــل هجمــات علــى املــدنيني، ولكــن اجلبهــة    ٢٠١٥أيلول/ســبتمرب  ١٣و  ١١احلكــومي يف الفت
صــدت اهلجــوم. ووجــه رســالة إىل الشــركة يقــول فيهــا أــم لــن يســمحوا للشــركة بــأن تســاعد اجلــيش يف     

 املستقبل. وتوجد نسخة من البيان الصحفي يف ملف لدى فريق الرصد.

 Attaque contre la brigade de gendarmerie au Lac Assal: Le Ministère de l'Intérieur apporte des”انظـــــــــــر   )٣٣(  

éclaircissements“ ــحيفة ــع التــــــايل:    ٢٠١٦شــــــباط/فرباير  ١٠، La Nation، صــــ ــاح علــــــى املوقــــ . متــــ
www.lanationdj.com/attaque-contre-la-brigade-de-gendarmerie-au-lac-assal-le-ministere-de-linterieur-

apporte-des-eclaircissements. 
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. وحتدث الرجالن عن تدريبهما يف إريتريـا بوصـفهما مـن عناصـر     )٣٤(عضوين سابقني يف اجلبهة
  .)٣٥(وإريتريا جيبويت بنيابعة للجبهة مث مشاركتهما يف العمليات على طول احلدود امليليشيا الت

، البالغ تسعة عشر سـنة مـن العمـر، عـن كيفيـة اختطافـه       ‘حممد’وحتدث الرجل األول،   - ٧٧
قبل سبع سنوات على أيدي رجـال مسـلحني مـن مرتلـه بـالقرب مـن سـوايل يف مقاطعـة أوبـوك          

. ووصـف األفـراد   )٣٦(احلـدود إىل إريتريـا مـع مثانيـة شـبان آخـرين       مشال جيبويت، مث أخـذوه عـرب  
بأم رجال بزي عسكري قالوا لألهـايل إـم يف حاجـة إىل الفتيـان ليسـاعدوا       همالذين اختطفو

تلقـــي حممـــد التـــدريب العســـكري  Anda'aliيف رعايـــة بعـــض اجلرحـــى. ويف قاعـــدة التـــدريب  
اية  . ويف)٣٧(“حترير جيبويت”بلغ بأن مهمته هي والرياضي واأليديولوجي ملدة أربع سنوات وأ

) قرب مصوع لقضاء السنتني األخريتني من Wi'a( ‘ويا’املطاف نقل حممد إىل معسكر التدريب 
مقــاتلني آخــرين  . وأخــريا متكـن مــن اهلــروب أثنـاء عمليــة حدوديـة، وعــرب هــو وثالثـة    )٣٨(األسـر 

  .)٣٩(٢٠١٦ نون الثاين/ينايراحلدود وسلموا أنفسهم إىل اجليش اجليبويت يف كا

ــاين،    - ٧٨ ــل الثـ ــ‘عبـــدول’وحتـــدث الرجـ ــد  م، عـــن انضـ ــادة الوحـ ــة إعـ ــا إىل جبهـ امه طوعـ
زله يف منطقة أوبوك. وتلقى التدريب يف جبـال مـابال يف   ـوالدميقراطية عندما مت االتصال به يف من

رجـال   ٢٠قوامهـا  إريتريا، وترقى يف الرتب العسكرية ليصبح يف ايـة املطـاف آمـرا عـن وحـدة      
. واعتـرف لفريـق الرصـد بأنـه شـارك يف إطـار مهمتـه        ‘التوعيـة ’تقريبا ومسؤوال عـن التجنيـد و   

  احلدودية.  انطالقا من قاعدته يف أندآيل يف عمليات التجنيد القسري على طول املنطقة

__________ 

 .٢٠١٦آذار/مارس  ٣١، يف جيبويت، يف ‘حممد’ و ‘عبدول’مع تان مقابل  )٣٤(  

علـى الـرغم مـن أن الـرجلني اللـذين أُجريـت معهمــا املقـابالت مل يسـتخدما عبـاريت اجلبهـة املقاتلـة أو اجلبهــة              )٣٥(  
 وما من السياق.املسلحة يف إشارة إىل اجلماعة املسلحة اليت كانوا مرتبطني ا، فقد كان ذلك مفه

مل يــتمكن فريــق الرصــد مــن العثــور يف تقــارير حقــوق اإلنســان العامــة مــا يشــري إىل عمليــات اختطــاف مــن       )٣٦(  
 .جيبويت إىل إريتريا يف الفترة الزمنية املذكورة

دربـوا  أن عناصر من امليليشيات التابعة جلبهة إعادة الوحدة والدميقراطيـة قـد    ٢٠١١أفاد فريق الرصد يف عام   )٣٧(  
. ٢٠٠٨كيلـومترا مـن عصـب، ابتـداء مـن تشـرين األول/أكتـوبر         ٤٠يف البداية يف غبـدو، الواقعـة علـى بعـد     

، وبسـبب الفـرار مـن اخلدمـة العسـكرية،ُ نقـل معسـكر التـدريب         ٢٠٠٩ويف وقت الحق، ويف منتصف عـام  
 أنـدآيل بدائيـة ال تصـلح سـوى     ). وكانت املرفق يفAnda'aliمث إىل أندآيل ( اسيم - بعيدا من احلدود إىل ديبا

 .)١-٨، املرفق S/2011/433(انظر للتدريب العسكري األساسي، والتدريب على األسلحة الصغرية 

ويـا   معسـكر ). ويبعـد  Wi'aال يزالـون يف ويـا (   ‘حممـد ’مفهوم أن الرفاق الستة الذين اختطفـوا يف البدايـة مـع      )٣٨(  
)Wi'a( ) يشار إليها أيضا بـWiya/Wia/Wie كيلومترا جنوب مصوع، غـريب الطريـق الرابطـة بـني      ٢٥) حوايل

 مصوع وعصب.

 قد عادوا إىل منازهلم يف أوبوك.الثالثة رفاقه قيل إن أثناء املقابالت،   )٣٩(  
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) Wade Merit(واد مرييـت  لقـب  بـإحرازه  قائد القاعـدة يف أنـدآيل    “عبدول”وأصبح   - ٧٩
عبارة إريترية تعـين مـالزم أو عريـف أول. وأفـاد أن جممـوع عـدد أفـراد املليشـيا التـابعني           وهي

فـردا   ٦٠، وذلـك قبـل مغادرتـه، منـهم     أفراد ١١٠للجبهة واملتمركزين يف معسكر أندآيل بلغ 
فـردا يعملـون كقـوة متنقلــة ينفـذون عمليـات توغـل عـرب احلــدود.         ٥٠ مقـيمني يف املعسـكر و  

فـردا مـن العسـكريني اإلريتـريني، مـن بينـهم أخصـائيون يف         ٩٠حمـاذ يـؤوي    وهناك أيضا خميم
ــا (    ــه األخــرية هلــا يف  Wi'aمكافحــة األلغــام. وذكــر أســم الضــابط املســؤول يف وي ــاء زيارت ) أثن

ــبتمرب  آخــرين يف  “متمــردين”، وهــو رمضــان أمحــد، وحتــدث عــن وجــود      ٢٠١٤أيلول/س
، أما الصـوماليون فينتمـون إىل   “ني والصومالينيفرد من اإلثيوبي ٢٠٠٠”القاعدة، مبا يف ذلك 

، ٢٠١٥. ويف حزيران/يونيــه “ليســوا مــن تنظــيم الشــباب ” املعارضــة اإلثيوبيــة الصــومالية، و
غادر الصوماليون اإلثيوبيون املعسكر للمشاركة يف حمادثات السالم. وادعـى أن مجيـع مقـاتلي    

  عندما غادر املعسكر. ‘ويا’اجلبهة كانوا قد نقلوا إىل 

وادعــى عبــدول أنــه علــى الــرغم مــن أن الــدعم املقــدم مــن إريتريــا كــان يف البدايــة يف    - ٨٠
شكل تدريب وخدمات أخرى، تلقـت اجلبهـة يف وقـت مـا قبـل مغادرتـه أسـلحة جديـدة مـن          

، وبنـادق هجوميـة مـن    وقنابل صـاروخية ، PKاجليش اإلريتري مشلت رشاشات آلية من طراز 
AK-47طراز 

)٤٠(  .  

املغـادرة يف تشــرين   ‘عبـدول ’ويف ايـة املطـاف وبعـد أن خـاب أملــه يف اجلبهـة، قـرر         - ٨١
  وعاد عرب احلدود إىل جيبويت، وسلم نفسه إىل السلطات. ٢٠١٥الثاين/نوفمرب 

ونظـــم هـــذه املقـــابالت مســـؤولون يف احلكومـــة اجليبوتيـــة، وكـــانوا حاضـــرين أثنـــاء    - ٨٢
 ‘عبــدول’رصــد متكينــه مــن إجــراء مقــابالت متابعــة مــع كــل مــن   املقــابالت. وطلــب فريــق ال

، ٢٠١٦وعــدد آخــر ممــن ادعــوا أــم مــن املخــتطفني الســابقني، يف آب/أغســطس    ‘حممــد’ و
أن الســلطات اجليبوتيــة ردت بقوهلــا أــا مل تــتمكن مــن تيســري املقــابالت خــالل ذلــك           إال

املعلومـات  لرصـد مـن التحقـق مـن     . ويف وقت كتابة هـذا التقريـر، مل يـتمكن فريـق ا    )٤١(الشهر
  التشكيك فيها. أواملقدمة 

    
__________ 

ابق للجبهـة املقاتلـة كـان حمتجـزا     ، اعتـرف قائـد سـ   ٢٠١١ يف مقابلة مع فريـق الرصـد وردت يف تقريـره لعـام      )٤٠(  
كانـت تـدعمنا، وتـوفر لنـا األغذيـة واألدويـة،       ”جبها، أن حكومة إريتريا  ‘حممد’آنذاك يف جيبويت، ويدعى 
، لكنــه أنكــر تلقــي أي أســلحة أو معــدات عســكرية. وادعــى أن اجلبهــة اشــترت  “والعــالج ملقاتلينــا اجلرحــى

 .)٢٧٤ ، الفقرةS/2011/433(انظر األسلحة والذخائر من اليمن أساسا 

مراسالت فريق الرصـد بالربيـد اإللكتـروين مـع مسـؤولني مـن وزارة الشـؤون اخلارجيـة والتعـاون الـدويل، يف             )٤١(  
   .٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢٢إىل  ١٩الفترة من 
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  )٢٠٠٩( ١٩٠٧التمويل دعما النتهاك القرار   - رابعا   

الواليـة حتقيقـات مـن أجـل معرفـة مـا إذا كانـت         هـذه أجرى فريق الرصـد خـالل فتـرة      - ٨٣
احلكومـة اإلريتريـة ختصـص إيـرادات لـدعم اجلماعـات املسـلحة العاملـة علـى أراضـيها أو للقيـام            
بأنشطة من شأا أن تشكل انتهاكا للحظر املفروض على األسـلحة. وخـالل الواليـات السـابقة     

ــا امل    ــوم ـ ــيت يقـ ــن األدوار الـ ــارير عـ ــد تقـ ــق الرصـ ــدم فريـ ــون  قـ ــون اإلريتريـ ــؤولون احلكوميـ سـ
والشخصيات القيادية يف اجلبهة الشعبية من أجل الدميقراطية والعدالة الـذين يراقبـون إدارة املاليـة    

 ٨٧ ، الفقــرات مــنS/2014/727، و ٦٧و  ٦٦، الفقرتــان S/2015/802العامــة يف إريتريــا (انظــر 
ــن  S/2013/440؛ ١٠١إىل  ــرات مــ ــن  S/2011/433؛ ٧٩إىل  ٧٤، الفقــ ــرات مــ إىل  ٣٦٤، الفقــ

    .)٤٢(ق خالل هذه الوالية إىل أي تغيري يف الوضعفريالال تشري املقابالت اليت أجراها و). ٣٨٠

اإليرادات والنفقــــات احلكوميــــة وعــــدم مــــا يتعلــــق بــــونظــــرا النعــــدام الشــــفافية في  - ٨٤
علـى التوصـل إىل معرفـة    الرصـد  احلكومة اإلريتريـة يف هـذا الشـأن ضـعفت قـدرة فريـق        تعاون

  عاملـــة داخـــل حـــدودهاتقـــدم الـــدعم املـــايل للجماعـــات املســـلحة الاحلكومـــة  إذا كانـــت مـــا
كومـة  احلفريـق دعـوة رمسيـة إىل    الأو إذا كانت تنتهك احلظر املفروض علـى األسـلحة. ووجـه    

مـن   ٢٦فريـق وفقـا ألحكـام الفقـرة     الملناقشة املسائل املتعلقة باملالية العامة مع خـرباء املاليـة يف   
  .  )٤-١(انظر املرفق  . ومل يتلق الفريق ردا على دعوته)٢٠١٥( ٢٢٤٤األمن جملس قرار 

مـــن أجـــل زعزعـــة  ‘ضـــريبة الشـــتات’ وقـــد أدان جملـــس األمـــن اســـتخدام احلكومـــة   - ٨٥
ــام    ــهاك أحكـ ــي أو انتـ ــرن األفريقـ ــة القـ ــتقرار يف منطقـ ــرة  االسـ ــن  ١٠الفقـ ــرار مـ  ٢٠٢٣القـ

يف املائـة مـن    ٢. ومطلوب من اإلريتريني الذين يعيشون يف الشـتات املسـامهة بنسـبة    )٢٠١١(
مقابـل احلصـول علـى اخلـدمات الـيت       ١٩٩١دخلهم عن كل سنة قضوها يف اخلارج منذ عـام  

انتـهاكا لتـدابري اجلـزاءات. ومل يعثـر فريـق       . وهـذا ال يشـكل يف حـد ذاتـه    )٤٣(تقدمها احلكومـة 
الرصد علـى أدلـة تفيـد بـأن إريتريـا قـد قامـت بتحصـيل ضـريبة الشـتات باسـتخدام األسـاليب             

  .)٤٤()٢٠١١( ٢٠٢٣من القرار  ١١الفقرة مبوجب احملظورة 

__________ 

، ومصـدر دبلوماسـي   ٢٠١٦نيسـان/أبريل   ٢٧بروكسـل يف   مقابالت مع مسؤولني مـن االحتـاد األورويب يف    )٤٢(  
 .٢٠١٦أيار/مايو  ٢شباط/فرباير و  ٢٢يف ديب يف 

. ١٩٩٤ قدم فريق الرصد تقريرا مطـوال أثنـاء الواليـات السـابقة عـن ضـريبة الشـتات الـيت جمعـت منـذ عـام             )٤٣(  
ــر ــرات مـــــــن  ، الS/2015/802 انظـــــ ــرات مـــــــن  S/2014/727؛ و ٨٩إىل  ٨١فقـــــ ؛ ١١١إىل  ١٠٢، الفقـــــ

 .١٠٤ إىل ٨٧ الفقرات من، S/2012/545 ؛ و١٣٣إىل  ١٢٨، الفقرات من S/2013/440 و

 .٢٠١٦حزيران/يونيه  ٢مقابالت مع أعضاء أفراد من الشتات اإلريتري يف أوسلو،   )٤٤(  
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صــالح نظــام العملــة  برناجمــا إلاحلكومــة نفــذت ، ٢٠١٥ويف كــانون األول/ديســمرب   - ٨٦
املتداولــة، الناكفــا، وذلــك ــدف احلــد رمسيــا مــن اتســاع نطــاق الســوق الســوداء يف إريتريــا.   
وللحصول على العملة اجلديدة، يتعني إيداع املبلغ املراد تغيرية لدى املصارف بالناكفـا القدميـة   

ابة هـذا التقريـر بلـغ سـعر الصـرف الرمسـي       مشفوعا بتصريح مبنشإ تلك األموال. ويف وقت كت
ناكفا إريترية مقابل دوالر واحد من دوالرات الواليـات املتحـدة. وال تزيـد حاليـا      ١٥حوايل 

ناكفـا. وأدى هـذا اإلصـالح املـايل، إىل جانـب       ٥ ٠٠٠املبالغ اليت ميكـن سـحبها شـهريا عـن     
أن حيصــل علــى أكثــر مــن  اإللغــاء التــدرجيي لســوق الصــرف غــري الرمسيــة، حيــث ميكــن للمــرء

ــري       ٥٠ ــدوالر الواحــد، إىل اخنفــاض حــاد يف القــوة الشــرائية للشــعب اإلريت ــل ال ــا مقاب ناكف
  .)٤٥(اخنفاض قيمة التحويالت املالية من الشتات مبا ال يقل عن النصفإىل وكذلك 

    
  اإليرادات اآلتية من قطاع التعدين  –خامسا   

 )٢٠١١( ٢٠٢٣مـن قـرار جملـس األمـن      ١٢حييط فريق الرصد علما بأحكام الفقرة   - ٨٧
اليت أعرب فيها عن قلقه من احتمال استخدام قطاع التعدين اإلريتري كمصدر مـايل لزعزعـة   

شفافية يف شؤوا املالية العامـة لتثبـت   استقرار منطقة القرن األفريقي، وأهاب بإريتريا توخي ال
 ــا   أن عائـــدات أنشـــطة التعـــدين هـــذه ال ت ــا فيهـ ــلة، مبـ ــرارات ذات الصـ ــتخدم النتـــهاك القـ سـ

. )٢٠١١( ٢٠٢٣و  )٢٠٠٩( ١٩٠٧و  )٢٠٠٩( ١٨٦٢و  )٢٠٠٨( ١٨٤٤ القــــــرارات
مـن القــرار، قـرر جملـس األمــن أن تقـوم الـدول األعضــاء       ١٣وعـالوة علـى ذلــك، ويف الفقـرة    

ــة مــن قطــاع التعــدين النتــهاك القــرارات    باختــاذ التــدابري املالئمــة ملنــع اســتخدام األ   مــوال اآلتي
ــة تتعلــق بالعنايــة الواجبــة، وطلــب      ذات الصــلة، وذلــك بوســائل منــها إصــدار مبــادئ توجيهي
ــاعدة    إىل ــوم، مبسـ ــة أن تقـ ــتخدمها     الاللجنـ ــن أن تسـ ــة ميكـ ــادئ توجيهيـ ــياغة مبـ ــق، بصـ فريـ

  األعضاء.  الدول

، وثــق فريــق الرصــد حالــة مــن انعــدام الشــفافية   )٢٠١١( ٢٠٢٣ومنــذ اختــاذ القــرار   - ٨٨
ــان S/2012/545(انظــــر،  يتعلــــق بقطــــاع التعــــدين يف إريتريــــا  فيمــــا ؛ ١١٣و  ١١٠، الفقرتــ

، S/2015/802 ؛ و١١٤ و ١١٣، الفقرتــــــان S/2014/727 ؛ و١١٩، احلاشــــــية S/2013/440 و
فريـق يف إتاحـة الوصـول إىل    الكومـة مـع   احل. ويشـمل ذلـك عـدم تعـاون     )٩٢ و ٩١الفقرتان 

ثـالث   ٢٠١٢فريـق إىل اللجنـة يف تقريـره لعـام     الالسجالت املاليـة والـدخول إىل البلـد. وقـدم     

__________ 

؛ ومقابلة مـع أكـادميي مقـيم يف هلسـنكي     ٢٠١٦شباط/فرباير  ٨مقابالت مع دبلوماسي مقيم يف نريويب، يف   )٤٥(  
ــارس  ٨يف  ــاد األور  ٢٠١٦آذار/مــــ ــؤولني يف االحتــــ ــع مســــ ــابالت مــــ ــل، يف ؛ ومقــــ    ٢٦ويب يف بروكســــ
 .٢٠١٦ نيسان/أبريل ٢٧ و
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العنايـة الواجبـة مـن أجـل حتسـني الشـفافية، هـي:        بـذل  تعلق مببادئ توجيهيـة تتعلـق ب  تخيارات 
(انظـر،   لزامـي اإلفصـاح اإل واإلشـراف املشـترك،   واإلفصاح الطوعي عن األموال وختصيصـها؛  

S/2012/545 فريـق يف وقـت الحـق،    الويف التقرير الذي قدمـه   .)١٢١إىل  ١١٥، الفقرات من
أوصى خبيار اإلشراف املشترك، والحظ يف الوقت نفسه أن التنفيذ سيتطلب التعـاون الطـوعي   

  .)١٦٣إىل  ١٥٨، الفقرات من S/2013/440(انظر،  من جانب حكومة إريتريا
  

  نشاط قطاع التعدين  -ألف   

تشــمل الرواســب املعدنيــة يف إريتريــا النحــاس والــذهب والفضــة والزنــك، والبوتــاس.    - ٨٩
مل يثبـت  وقد يوجد أيضا يف إريتريا احتياطيات كبرية مـن الغـاز الطبيعـي والـنفط ولكـن ذلـك       

شـركة تعـدين    ١٦تقـوم حاليـا    آمل كيربياب، لمدير العام لوزارة الطاقة واملناجم،لبعد. ووفقا 
، اإلطـار  ٢٠١٤. وحدد فريق الرصـد يف تقريـره لعـام    )٤٦(أجنبية بأعمال استكشافية يف إريتريا

، الفقــرات مــن S/2014/727 (انظــر، التنظيمــي الــذي حيكــم عمــل شــركات التعــدين يف إريتريــا
ــة، احلــق يف      .)١٢١إىل  ١١٩ ــة اإلريتري ــدين الوطني ــة، شــركة التع ــدين احلكومي ولشــركة التع

يف املائــة مــن احلصــص دون مقابــل فضــال عــن احلــق يف شــراء حصــة  ١٠نســبة احلصــول علــى 
  التعدين املشتركة. يف املائة يف مشاريع ٣٠إضافية قدرها 

وهناك مشروعا تعدين مشتركان يف طور اإلنتاج، مهـا شـركة بيشـا املسـامهة للتعـدين        - ٩٠
)BMSC ) وشــركة زارا املســامهة للتعــدين (ZMSCمــن املتوقــع أن يــدخال   نمشــروعاهنــاك ) و

) وشـركة كولـويل   AMSCطور اإلنتاج يف غضون سنتني، مها، شركة أمسرة املسامهة للتعدين (
  ):CMSCسامهة للتعدين (امل

شـــركة بيشـــا املســـامهة للتعـــدين، متلـــك شـــركة التعـــدين الوطنيـــة اإلريتريـــة    (أ)  
يف املائـة املتبقيـة، وتشـغل مـنجم بيشـا       ٦٠املائة منها ومتلـك شـركة نيفسـون احملـدودة      يف ٤٠

  كيلومترا غرب أمسرة، وينتج الذهب والفضة والنحاس والزنك؛ ١٥٠الذي يقع على بعد 

يف  ٤٠شركة زارا املسامهة للتعدين، متلـك شـركة التعـدين الوطنيـة اإلريتريـة        (ب)  
يف  ٦٠املائة منها ومتلك جمموعة شنغهاي الصني للتعـاون االقتصـادي والتكنولـوجي اخلـارجي     

  ؛٢٠١٦املائة املتبقية، وتشغل منجم كوكا يف مشال إريتريا، الذي بدأ إنتاج الذهب يف عام 

__________ 

. متـاح  ٢٠١٦آذار/مـارس   ٣١، Mark Anderson, “Mining: Eritrea Digs Deep for Jobs”, Africa Reportانظر،  )٤٦(
 .www.theafricareport.com/East-Horn-Africa/mining-eritrea-digs-deep-for-jobs.htmlعلى املوقع التايل: 
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ســـامهة للتعـــدين، متلــك شـــركة التعـــدين الوطنيـــة اإلريتريـــة  شــركة أمســـرة امل   (ج)  
املائة منـها ومتلـك مؤسسـة سيشـوان احملـدودة لبنـاء الطرقـات واجلسـور واالسـتثمار يف           يف ٤٠

رب مـن  يف املائة، ومن املتوقع أن يبدأ إنتـاج الـذهب والنحـاس والزنـك بـالق      ٦٠جمال التعدين 
  ؛  ٢٠١٧أمسرة يف أوائل عام 

ــويل املســامهة للتعــدين، متلــ  شــركة   (د)   ــة    ككول ــة اإلريتري شــركة التعــدين الوطني
)، ومـن املتوقـع أن   Danakaliيف املائـة (  ٥٠يف املائة منها ومتلك شـركة داناكـايل احملـدودة     ٥٠

ــد       ــى بع ــة عل ــاس يف الرواســب الواقع ــاج البوت ــدأ يف إنت ــوب    ١٧٥تب ــا إىل اجلن ــومترا تقريب كيل
  .٢٠١٨ الشرقي من أمسرة يف أواخر عام

  
  املبالغ املدفوعة للحكومة  -باء   

الــيت بــدأ خالهلــا اإلنتــاج يف مــنجم  ٢٠١٦إىل أوائــل عــام  ٢٠١١يف الفتــرة مــن عــام   - ٩١
كوكا، وكان هو املنجم الوحيد املنتج يف إريتريا وبالتايل فقد كان هـو مصـدر مجيـع إيـرادات     

فإا دفعت حلكومـة إريتريـا خـالل    التعدين املدفوعة للحكومة تقريبا. ووفقا لشركة نيفسون، 
ــام  ــغ  ٢٠١٥ع ــات املتحــدة يف شــكل ضــرائب      ٢١,٨مبل ــن دوالرات الوالي ــون دوالر م ملي

ماليــني دوالر يف شــكل ضــرائب  ٨,٢مليــون دوالر يف شــكل إتــاوات، ومبلــغ  ١٧,٦ومبلــغ 
 ماليـني دوالر لتغطيـة الضـرائب واجلمـارك والرسـوم، فبلـغ بـذلك        ٦,٣على املرتبـات، ومبلـغ   

ــة    ــرادات احلكومي ــت أيضــا شــركة نيفســون لشــركة      ٥٣,٩جممــوع اإلي ــون دوالر. ودفع ملي
، وبـذلك بلـغ جممـوع    ٢٠١٥مليـون دوالر خـالل عـام     ١٩,٠التعدين الوطنية اإلريترية مبلـغ  

ــام      ــا يف عـ ــالغ مت توزيعهـ ــة ومبـ ــرائب وللحكومـ ــكل ضـ ــدفوعات يف شـ ــدره   ٢٠١٥املـ ــا قـ مـ
، تشـــري بيانـــات شـــركة ٢٠١٥إىل عـــام  ٢٠١١م مليـــون دوالر. ويف الفتـــرة مـــن عـــا ٧٢,٩

 ٢٤٥,١مليــون دوالر يف شــكل ضــرائب ومبلــغ  ٥٨٢,٩حكومــة لنيفســون إىل أــا دفعــت ل
مليون دوالر مت توزيعه ويف شكل عائدات رأس مال إىل شركة التعدين الوطنية اإلريتريـة، أي  

يعـادل متوسـطا قـدره    مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، وهو مـا   ٨٢٨جمموعه  ما
  .  )٤٧(مليون دوالر يف السنة خالل فترة السنوات اخلمس ١٦٥,٦

وقد سعى فريق الرصد إىل العمـل مـع شـركة نيفسـون للتأكـد مـن احتمـال اسـتخدام           - ٩٢
كومة لإليرادات املتأتية من عملياا يف إريتريا لتقدمي الدعم للجماعـات املسـلحة يف املنطقـة    احل

سـلحة يف االجتـاهني. وخـالل الواليـات األربـع السـابقة، مل تنفـك شـركة         أو النتهاك حظـر األ 

__________ 

  )٤٧(  Nevsun Resources Ltd, “Positive Results: 2015 Corporate Social Responsibility Report”  متـــــــاح علـــــــى .
 .www.nevsun.com/pdf/NevsunCSR 2015 _Digital.pdfاملوقع التايل: 
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نيفســون تتــذرغ بعــدم الكشــف عــن االتفاقــات الســرية يف ردودهــا اخلطيــة علــى استفســارات  
كومة. وحبـث فريـق الرصـد يف    احلالفريق واقترحت أنه ينبغي بدال من ذلك توجيه األسئلة إىل 

 SENETواملتعاقدين معها مـن البـاطن، مبـا يف ذلـك شـركة      ، العالقة بني الشركة السابقتقريره 
هــي  SENET . و)٤٨()Mereb) وشــركة مرييــب للبنــاء املزعومــة (Segenوشــركة ســيغن للبنــاء (

شــركة هندســة وبنــاء مــن جنــوب أفريقيــا، مملوكــة للجبهــة الشــعبية للدميقراطيــة والعدالــة،          
م إمكانيـة الوصـول إىل الوثـائق    اإلريتـري. ونظـرا لعـد   للجـيش   شركة مرييـب فهـي مملوكـة    أما

فريق من التوفيق بني التباينات الواضحة بني املبالغ اليت دفعتـها شـركة بيشـا    الاملالية، مل يتمكن 
املسامهة للتعـدين للمقـاولني واملتعاقـدين مـن البـاطن واملبـالغ املدفوعـة للعـاملني يف مـنجم بيشـا           

  .)١٠٢إىل  ٩٦ ، الفقرات منS/2015/802(انظر،  الذين قد يكون كثري منهم من اندين

وال تزال امكانيـة حتويـل املؤسسـات اململوكـة للدولـة لألمـوال الفائضـة غـري اخلاضـعة            - ٩٣
للمساءلة لغرض استخدامها يف االنتهاكات احملتملة للجزاءات مسألة مـثرية للقلـق. وبنـاء علـى     
ذلك، ال يزال فريق الرصد يتتبع التطورات يف القضية املدنية اليت رفعها ثالثـة مـدعني إريتـريني    

يف احملكمـــة العليـــا يف كولومبيـــا  ٢٠١٤تشـــرين الثـــاين/نوفمرب  ٢٠ة نيفســـون يف ضـــد شـــرك
الربيطانيــة، يف كنــدا، الــيت قــد تكشــف عــن مزيــد مــن املعلومــات املفيــدة بشــأن اهليكــل املــايل   
لصناعة التعدين يف إريتريا. ووفقا لبالغ الدعوى املدنية الـيت رفعهـا املـدعون الثالثـة، تسـتخدم      

اندين يف اخلدمة الوطنية قسرا علـى نطـاق واسـع     اإلريترياجليش غني أو شركتا مرييب وسي
يف منجم بيشا. ويدعي مقدمو الدعوى وغريهم من العمـال املسـتخدمني قسـرا أـم يتقاضـون      

دوالرا مــن دوالرات  ٣٠حنــو ناكفــا إريتريــة شــهريا، أي مــا يعــادل حاليــا   ٤٥٠أجــرا قــدره 
ويف وقــت كتابـة هــذا التقريـر، ال تــزال حمكمــة    .)٤٩(مسـي الواليـات املتحــدة بسـعر الصــرف الر  

االستئناف االحتادية الكندية مل تبت يف القضية املدنية. ويتوقع صـدور أحكـام يف وقـت الحـق     
بشــأن العديــد مــن االلتماســات املقدمــة مــن شــركة نيفســون لالعتــراض عــن     ٢٠١٦يف عــام 

  .)٥٠(القضية أو رفضها
  

__________ 

كمتعاقــد مــن  Segenكطــرف متعاقــد وشــركة   SENETوقــد اعترفــت شــركة نيفســون باســتخدامها شــركة     )٤٨(  
ــد   ــاطن. وق ــدم نفــت الشــركة أن شــركة مرييــب  الب ، SENETخــدمات لشــركة بيشــا املســامهة للتعــدين    تق

 .Segenشركة ل  أو

  )٤٩(  Gize Yebeyo Araya, Kesete Tekele Fshazion and Mihretab Yemane Tekle vs. Nevsun Resources Ltd, 

Notice of Civil Claim, Supreme Court of British Columbia, Vancouver Registry S-148932 ،تشرين  ٢٠
 ٢٠١٤الثاين/نوفمرب 

 ، يف فانكوفر، كندا.٢٠١٦أيار/مايو  ٢٥مقابلة مع حمامي حقوق اإلنسان يف   )٥٠(  
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  انب الدول األعضاءالعناية الواجبة من ج  -جيم   

ــوحظ أعــاله،   - ٩٤ ــس األمــن يف   وكمــا ل ــرارفــرض جمل ــى   )٢٠١١( ٢٠٢٣ هق ــا عل التزام
الدول األعضاء باختاذ التدابري املالئمة ملنع استخدام األموال اآلتية من قطاع التعـدين اإلريتـري   

لصلة. ومنذ ذلـك احلـني قامـت دولتـان مـن الـدول األعضـاء ومنظمـة         النتهاك القرارات ذات ا
إقليميــة واحــدة بوضــع متطلبــات اإلبــالغ اإللزاميــة يف جمــال الصــناعات االســتخراجية: قــانون   

مـن قـانون    ١٥٠٤)، والبند ESTMAكندا لتدابري الشفافية يف قطاع الصناعات االستخراجية (
ــة ا  - دود ــتريت ومحايـ ــتهلك فرانـــك إلصـــالح وول سـ ــه )الواليـــات املتحـــدة(ملسـ ، والتوجيـ

2013/34/EU الصــادر عــن الربملــان األورويب وومــن حيــث النــهج،  ).االحتــاد األورويب(لــس ا
فإن التدابري مماثلة يف معظمها خليار اإلفصاح اإللزامي لغرض العناية الواجبة من جانـب الـدول   

 ، الفقـرات مـن  S/2012/545 (انظـر،  ٢٠١٢ األعضاء اليت حددها فريق الرصـد يف تقريـره لعـام   
يتعلـق   . وما أن تنفذ هذه التدابري حىت حتسن إىل حد كبري مـن الشـفافية فيمـا   )١٢١إىل  ١١٩

باإليرادات احلكوميـة مـن الصـناعات االسـتخراجية يف إريتريـا ويف غريهـا. ومـع ذلـك، ونظـرا          
بري ال تتنـــاول النفقـــات احلكوميـــة، فـــإن مـــدى جـــدواها يف حتســـني االمتثـــال  ألن هـــذه التـــدا

  للجزاءات لن ينطبق إال على نصف املعادلة املالية.

وهــذه التــدابري الثالثــة متشــاة متامــا فيمــا يتعلــق بالصــناعات الــيت تشــملها، وتعريــف     - ٩٥
ــات املبلّ ــها، واجلــ    الكيان ــالغ عن ــيت جيــب اإلب ــدفوعات ال ــذ.  غــة، ونطــاق امل ــة للتنفي داول الزمني

يتعلــق بالصــناعات، فــإن قــانون تــدابري الشــفافية يف قطــاع الصــناعات االســتخراجية         وفيمــا
ــد ــانون دود  ١٥٠٤ والبن ــان     - مــن ق ــة املســتهلك يغطي فرانــك إلصــالح وول ســتريت ومحاي

د استخراج الـنفط والغـاز الطبيعـي واملعـادن، بينمـا ينطبـق األمـر التـوجيهي الصـادر عـن االحتـا           
غــة، فــإن التــدابري الثالثــة  األورويب علــى قطــع األشــجار أيضــا. أمــا فيمــا يتعلــق بالكيانــات املبلِّ  

مجيعها تنطبق على الشركات املدرجـة علنـا، يف حـني ينطبـق قـانون تـدابري الشـفافية يف قطـاع         
ــري         ــبرية غ ــى الشــركات الك ــاد األورويب عل ــوجيهي لالحت ــر الت ــتخراجية واألم الصــناعات االس

. وتشـمل مجيـع التـدابري الثالثـة أصـناف املـدفوعات       )٥١(ة يف الوالية القانونية للبلد املعيناملدرج
الضـرائب واإلتـاوات والرسـوم واسـتحقاقات اإلنتـاج،       - نفسها على أساس مستوى املشاريع

واملكافآت، واألرباح، وحتسني اهلياكل األساسية، وحيدد كل تـدبري عتبـة دنيـا يصـبح اإلبـالغ      
دوالر مـن دوالرات الواليـات    ١٠٠ ٠٠٠دوالر كنـدي؛   ١٠٠ ٠٠٠ إلزامي (أيدوا غري 

__________ 

ــين شــركة            )٥١(   ــد املع ــة للبل ــة القانوني ــري مدرجــة يف الوالي ــرب أي شــركة غ ــاد األورويب، تعت ــدا واالحت بالنســبة لكن
 مليــون دوالر كنــدي/  ٢٠إذا كانــت تســتويف معيــارين مــن املعــايري الثالثــة املتعلقــة باألصــول (        “كــبرية”

 ).٢٥٠مليون يورو)، واملوظفني ( ٤٠مليون كندي/ ٤٠مليون يورو) واإليرادات السنوية (  ٢٠
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ــدا      ١٠٠ ٠٠٠ املتحــدة؛ أو ــانون كن ــارير يف إطــار ق ــورو). وســيحل موعــد تقــدمي أوىل التق ي
يومـا بعـد السـنة املاليـة املنتهيـة يف       ١٥٠لتدابري الشفافية يف قطاع الصـناعات االسـتخراجية يف   

مـن قـانون    ١٥٠٤موعد تقدمي أوىل التقارير يف إطار البنـد   ، وسيحل٢٠١٦حزيران/يونيه  ١
يوما بعد السـنة املاليـة املنتهيـة     ١٥٠فرانك إلصالح وول ستريت ومحاية املستهلك يف  - دود
مواعيد تقدمي التقارير يف إطار األمر التـوجيهي الصـادر عـن     ، أما٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٣٠يف 

  الة تشريعات التنفيذ الوطنية.االحتاد األورويب فستختلف باختالف ح

ويف الوقت الـراهن، فمـن بـني الشـركات األجنبيـة األربعـة يف إريتريـا الـيت إمـا تشـغل             - ٩٦
منجما يف طور اإلنتاج أو هي بصدد تنمية موقع للتعدين يتوقع أن يدخل طور اإلنتـاج، هنـاك   

وستخضـع نيفسـون،    فيما يبـدو شـركة واحـدة فقـط معنيـة مبتطلبـات اإلبـالغ اإللزاميـة هـذه.         
وهي شركة مسجلة يف آن واحد يف بورصة تورونتو وبورصة نيويورك، ألحكـام قـانون كنـدا    

 فرانــك - مــن قــانون دود ١٥٠٤لتــدابري الشــفافية يف قطــاع الصــناعات االســتخراجية والبنــد 
إلصــالح وول ســتريت ومحايــة املســتهلك. وتعكــس الســنة املاليــة لشــركة نيفســون الســنة          

مما يعين أن موعد تقدمي تقريرها األول مبوجب قانون كندا لتدابري الشفافية يف قطـاع  التقوميية، 
وحيـني   ٢٠١٦كانون األول/ديسـمرب   ٣١يوما بعد  ١٥٠الصناعات االستخراجية سيحني يف 

فرانــك إلصــالح وول  - مــن قــانون دود ١٥٠٤موعــد تقــدمي تقريرهــا األول مبوجــب البنــد  
. وبالتــايل، ٢٠١٨كــانون األول/ديســمرب  ٣١يومــا بعــد  ١٥٠ســتريت ومحايــة املســتهلك يف 

تـدابري الشـفافية يف قطـاع الصـناعات      ونظرا ملتطلبات اإلبالغ اإللزامية املفصلة مبوجـب قـانون  
االستخراجية، فـإن الشـفافية املاليـة بشـأن عمليـات شـركة نيفسـون يف إريتريـا سـتتعزز خـالل           

مـن البيانـات املنشـورة    بيانـات أكثـر دقـة وموثوقيـة      والية فريق الرصد املقبلة، مبا يف ذلك نشر
  يف تقارير الشركة السنوية بشأن املسؤولية االجتماعية للشركات.حاليا 

    
ــرار     - سادسا    ــذ القــ ــل تنفيــ ــيت تعرقــ ــال الــ ــاتلون  :)٢٠٠٩( ١٨٦٢األعمــ املقــ

القتال منذ االشتباكات اليت وقعـت بـني جيبـويت     اجليبوتيون املفقودون يف
  )٥٢(٢٠٠٨ حزيران/يونيه ١٢ و ١٠ما بني وإريتريا يف الفترة 

بـــني جيبـــويت وإريتريـــا يف الفتـــرة مـــا بـــني  الـــيت نشـــبت منـــذ االشـــتباكات املســـلحة   - ٩٧
ــه  ١٢ و ١٠ ــات بشــأن      ٢٠٠٨حزيران/يوني ــا معلوم ــيح إريتري ــأن تت ــن ب ــس األم ــب جمل ، طال

ــيت       املقــاتلني ــة يف القــرارات ال ــك املعلومــات املطلوب ــال، مبــا يف ذل ــوتيني املفقــودين يف القت اجليب
__________ 

لس، يف مجلة أمور، أن تقر إريتريا بالرتاع احلدودي وتشـارك يف جهـود   ، طالب ا)٢٠١٤( ٢١٨٢يف القرار   )٥٢(  
 ).)٢٠٠٩( ١٨٦٢من القرار ‘ ٢’ ٥أيضا، الفقرة  انظردبلوماسية تفضي إىل تسوية مقبولة من الطرفني (
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. وباملثل، كررت إريتريا وباسـتمرار، يف مجيـع   )٥٣(تتناول نظام اجلزاءات املفروضة على إريتريا
التعــامالت الرمسيــة مــع فريــق الرصــد، رأيهــا أن هــذه املســألة ينبغــي أن يتناوهلــا فريــق وســاطة    

  .  )٥٤(صص وليس فريق الرصدقطري خم

عــن جهــوده الراميــة إىل األمــن قــدم فريــق الرصــد إحاطــة إىل جملــس  ٢٠١٥ويف عــام   - ٩٨
احلصــول علــى معلومــات بشــأن املقــاتلني حســب توجيهــات الــس ورفــض إريتريــا املتواصــل  

. وعلـى غـرار   )١٠٥ و ١٠٤تـان  ، الفقرS/2015/802 (انظـر،  االعتراف مبـدى وجاهـة الطلـب   
، رأي أن رفـض إريتريـا التعـاون    ٢٠١٢ما دأب عليه فريق الرصد يف والياته السابقة منذ عـام  

ــرار        ــذ الق ــة حتــول دون تنفي ــودين يشــكل عقب ــات بشــأن أســرى احلــرب املفق أو تقــدمي معلوم
، وأنــه ينبغــي النظــر يف اختــاذ تــدابري ضــد املســؤولني املعنــيني مبوجــب القــرار  )٢٠٠٩( ١٨٦٢
. )١١١، الفقـــــــرة S/2015/802 ؛ و١٣٣، الفقـــــــرة S/2012/545انظـــــــر، ( )٢٠٠٩( ١٩٠٧

علــى مطالبتــه  )٢٠١٥( ٢٢٤٤القــرار مــن  ٢٧الفقــرة ولــذلك شــدد الــس مــرة أخــرى يف  
  .“وال سيما لفريق الرصد”بإتاحة معلومات عن املقاتلني، 

سراح أربعة مـن املقـاتلني املفقـودين، كانـت حتتجـزهم      أُطلق  ٢٠١٦ويف آذار/مارس   - ٩٩
  .٢٠٠٨إريتريا يف االعتقال السري كأسرى حرب منذ عام 

  
  املعلومات األساسية بشأن اطالق سراح أسرى احلرب    

، ووفقا حلكومـة جيبـويت، خلّفـت    ٢٠١١يف عام األمن كما أبلغ فريق الرصد جملس  - ١٠٠
ثالثني قتيال من اجلنـود اجليبـوتيني،    ٢٠٠٨حزيران/يونيه  االشتباكات احلدودية اليت وقعت يف

مفقــودين يف القتــال، يفتــرض أــم قــد أخــذوا    ١٩معاقــا باإلضــافة إىل  ٤٩جرحيــا، و  ٣٩ و
ــا مل تعتــرف بأــا  )٤٢٨، الفقــرة S/2011/433(انظــر،  أســرى حــرب  . بيــد أن حكومــة إريتري

__________ 

رة علـى شـبه جزيـرة رأس دمـرية واألراضـي املتامخـة. وخـالل        اندلعت االشتباكات بسبب اخلـالف يف السـيط    )٥٣(  
طالـب الـس    )٢٠٠٩( ١٩٠٧القـرار  مـن   ٤الفقرة العمليات وقع مقاتلون يف األسر من كال اجلانبني. ويف 

املواجهــات ليتأكــد انــدالع تتــيح إريتريــا معلومــات بشــأن املقــاتلني اجليبــوتيني املفقــودين يف القتــال منــذ  ”أن 
تأكيــد هــذا الــس . وقــد كــرر “املعنيـون بــاألمر مــن وجــود أســرى حــرب جيبــوتيني ويقفـوا علــى ظــروفهم  

 .)٢٠١٥( ٢٢٤٤يف القرار  الطلب يف قرارات الحقة، مبا يف ذلك مؤخراً

، اتفق الطرفان على وقف رمسي إلطالق النار يف إطار العملية اجلارية بوساطة قطر، ممـا أدى  ٢٠١٠ يونيه/حزيران ٩ يف  )٥٤(  
توصـل إىل  إىل انسحاب القوات من املناطق املتنازع عليها ونشر قوات قطرية على احلدود املشتركة القطرية ريثما يـتم ال 

 .قةتسوية ائية للمسائل املعلَّ
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أا مل تسع إىل التواصل مع أسرى احلرب اإلريتـريني الـذين    حتتجز أي مقاتلني جيبوتيني، كما
  .)٥٥(أعلنت جيبويت أم حمتجزون لديها

إريتريـا، مؤرخـة    ١٧وعلى العكس من ذلـك، نشـرت حكومـة جيبـويت قائمـة تضـم        - ١٠١
، ٢٠٠٨زيران/يونيـه  ، يدعى أم وقعوا يف األسر أثناء الـرتاع يف ح ٢٠١٠آب/أغسطس  ١٠

وهم حمتجزون حاليا ومنحوا مركز أسرى حرب يف جيبويت. وفيما يلي أمسـاء هـؤالء األفـراد:    
حممــد حممــود إبــراهيم؛ شيشـاي زجيارايــاس ولــد مــرمي؛ كواجــا حليميكاييــل  بينيـام منغســتاب؛  

 ؛ فيشـال كـربم   يونس بريكتب مسغنا؛ تيسفو هابتسغي نوغوسي؛ أمحد حممـد فقيـه   ؛غربيسالد
تيكلي؛ أسفها أرايا تيكلسنبت؛ تيسفو بيين غيرباب؛ مريهاوي تيكليهاميـانوت؛ نوغوسـي مانـا    
أنــدو؛ برياكــي تــيكالب غربيكيــدان؛ كيســييت ســبهيتو نوغوســي؛ تيكليــويين هــادغو عبــادي؛    
أيوب هيليب هابتيمرمي؛ تيسفو ولد ميكال فروزين. وقـد أفـادت التقـارير أن حكومـة إريتريـا      

فســارات حلكومــة جيبــويت فيمــا يتعلــق باحلصــول علــى معلومــات عــن هــؤالء مل توجــه أي است
  .)٥٦(الوصول إليهم  السجناء أو

دعي أن اثنني من أسرى احلـرب اجليبـوتيني احملتجـزين    ا، ٢٠١١أيلول/سبتمرب  ٥ويف  - ١٠٢
فــرا مــن األســر يف  - علــي (أو ســومبول) ومهــا أمحــد إييلــي يــايب وخضــر مسبــول - يف إريتريــا

ا وعـربا احلـدود إىل السـودان، وقــدما أدلـة علـى أن هنـاك مــا ال يقـل عـن مخسـة أســرى          إريتريـ 
، ٢٠١٢كــانون الثاين/ينــاير  ٨. ويف )٥٧(٢٠٠٨خــرين حمتجــزين يف إريتريــا منـذ عــام  آحـرب  

أجرى فريق الرصد مقابالت مع أسـريين سـابقني ادعيـا أمـا احتجـزا يف البدايـة، بعـد القـبض         
بالقرب مـن رأس دمـرية، يف عصـب مث نقـال بعـد ذلـك        ٢٠٠٨/يونيه حزيران  ١٠عليهما يف 

 إىل شــباي منــدار، بــالقرب مــن أفابيــت، مث فــرا مــن هنــاك بعــد أكثــر مــن ثــالث ســنوات           

__________ 

ــق S/2015/802انظــر،   )٥٥(   ــة للصــليب األمحــر وغريهــا مــن     ٢-٦، املرف ــة الدولي ــويت للجن . وأتاحــت حكومــة جيب
اجلهات الفاعلة الدولية الوصول إىل السجناء احملتجزين يف ناغاد يف جيبويت. مقابلـة مـع دبلوماسـي، جيبـويت،     

. ٢٠١٦آذار/مـارس   ٢٩إحدى وكـاالت األمـم املتحـدة، جيبـويت، يف     يف ؛ مقابلة ٢٠١٦نيسان/أبريل  ١يف
مكانيــة االتصــال بانتظــام مــع أســرهم بواســطة اهلــاتف. مقابلــة مــع مســؤولني إومفهــوم أنــه أُتيحــت للســجناء 

ــار يف جيبـــويت، يف   ــارس  ٣١حكـــوميني كبـ ــان/أبريل ٢٠١٦آذار/مـ ــلطات ٢٠١٦. ويف نيسـ ، قـــدمت السـ
ء، وظـروفهم،  تصـف احلالـة الراهنـة للسـجنا    ، ٢٠١٤آذار/مـارس   ٢٥اجليبوتية لفريـق الرصـد وثيقـة مؤرخـة     

وهي تتعلق بتقييم حالة األماكن اليت يحتجز فيهـا األسـرى اإلريتريـون يف ناغـاد، الـذي أُجـري       ”ومعاملتهم، 
 ومودعة يف ملف لدى األمانة العامة. “٢٠١٤آذار/مارس  ٢٥يف 

 .٢٠١٦آذار/مارس  ٣١مقابلة مع مسؤولني حكوميني كبار يف جيبويت، يف   )٥٦(  

ــة مصــ ا  )٥٧(   ــوبر   ٦ادر، الرســالة املؤرخــة  نظــر، يف مجل ، املوجهــة إىل األمــني العــام مــن   ٢٠١١تشــرين األول/أكت
املمثل الدائم جليبويت لـدى األمـم املتحـدة يبلغـه فيهـا بفـرار األسـريين، مالحظـاً يف الوقـت نفسـه أن حكومـة            

 ).S/2011/617إريتريا قد أنكرت احتجازها أسرى حرب جيبوتيني (
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 . وأكد الرجالن أما كانا حمتجزين مـع مخسـة آخـرين   )٥٨()١٢٨، الفقرة S/2012/545 ،انظر(
ــالفرار يف أوائــل أيلــول/      ــاة عنــدما الذا ب  وقعــوا معهــم يف األســر وكــانوا مجيعــا علــى قيــد احلي

. بيد أنه مل يكونا علـى اتصـال بـأي أسـرى     )١-٤، املرفق S/2012/545(انظر،  ٢٠١١ سبتمرب
ثـين عشـر   م االهـ علومـات حديثـة عـن زمالئ   جيبوتيني آخرين، ومل يكـن بإمكامـا تقـدمي أي م   

الذين يدعى أم مفقودون والذين كانوا يقاتلون يف أجزاء أخـرى مـن سـاحة املعركـة، داخـل      
  .٢٠٠٨البلد، خالل االشتباكات اليت وقعت يف حزيران/يونيه 

، )S/2015/802( ه الســابق، وكمــا أفــاد فريــق الرصــد يف تقريــر٢٠١٤ويف متوز/يوليــه  - ١٠٣
ــويت        ــد اهللا كميلــي مــن منطقــة احلــدود بــني جيب ــويت آخــر هــو أمحــد عب اختطــف جنــدي جيب

ــة يف       ــت الحــق مبســاعدة الوســاطة القطري ــق ســراحه يف وق ــا، ولكــن أطل ــول/ ١٥ وإريتري  أيل
يكـن بإمكانـه هـو اآلخـر تقـدمي أي معلومـات تتعلـق بأسـرى احلـرب           . ومل)٥٩(٢٠١٤سبتمرب 

  اجليبوتيني اآلخرين.  

ــارة إىل ، إمساعيــل عمــر غيلــه ، ، بــدأ رئــيس جيبــويت ٢٠١٦شــباط/فرباير  ٢٨ويف  - ١٠٤ زي
، الشـيخ متـيم   قطر دامـت ثالثـة أيـام، وأفـادت التقـارير أنـه قـال خـالل اجتمـاع مـع أمـري قطـر            

حــل الـرتاع بــني إريتريــا وبلــدي ســيتوقف علــى  ” شــباط/فرباير، إن ٢٩يف  محــد آل ثــاين، بـن 
إىل إريتريــا آذار/مــارس وصــل أيضــا رئــيس     ٢. ويف )٦٠(“إطــالق ســراح اجلنــود اجليبــوتيني   

آذار/مــارس زيــارة عمــل  ١٥. وبعــد ذلــك بــدأ يف )٦١(الدوحــة يف زيــارة اســتغرقت ثالثــة أيــام
ارس أوفــدت حكومــة إريتريــا أربعــة مــن آذار/مــ ١٨. ويف )٦٢(أخــرى ملــدة ثالثــة أيــام إىل قطــر

أسـرى احلـرب اجليبـوتيني بالطـائرة إىل قطـر؛ وأُعيـدوا بعـد ذلـك فـورا إىل جيبـويت مصــحوبني           
  آل ثاين.   بن جاسم حممد بن عبد الرمحنالشيخ  بوزير اخلارجية القطري،

__________ 

منـدار ومـبىن    -د لالطالع علـى منظـر جـوي ملعسـكر التـدريب يف شـباي       -١-٤، املرفق S/2012/545، انظر  )٥٨(  
 السجن احملاذي له.

. ووفقا ملسؤولني من جيبويت، قام جنـود إريتريـون باختطـاف اجلنـدي أثنـاء      ١٠٩الفقرة ، S/2015/802انظر،   )٥٩(  
 اصطحابه على منت مركبة قطرية يف املنطقة احلدودية.

، Xinhua، وكالة أنباء ”Djibouti says talks with Eritrea to depend on release of prisoners“انظر   )٦٠(  
-http://undocs.org/ar/www.eastafro.com/2016/03/03/djiboutiوقع التايل: . متاح على امل٢٠١٦ آذار/مارس  ٤

says-talks-with-eritrea-to-depend-on-release-of-prisonerswww.eastafro.com/2016/03/03/djibouti-says-talks-

with-eritrea-to-depend-on-release-of-prisoners. 

 أذار/ ٢اإليريتريـة،   ، التلفـزة “الرئيس إيساياس أفورقي يصـل اليـوم إىل مدينـة الدوحـة يف زيـارة رمسيـة      ” انظر،  )٦١(  
 .www.youtube.com/watch?v=WybSSNvscYo ، ومتاح على املوقع التايل:٢٠١٤مارس 

ــري   ”انظــر   )٦٢(   ــرئيس اإلريت ــر يســتقبل ال ــري قط ــارس  ١٥، TesfaNews، “أم ــع   ٢٠١٦آذار/م ــى املوق ــاح عل . مت
 ./www.tesfanews.net/qatar-emir-receives-president-isaias التايل:
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  شهادات أسرى احلرب السابقني يف سياق والية الفريق    

لفريق الرصد الوصول إىل أسرى احلرب األربعة الذين أُطلـق  أتاحت حكومة جيبويت  - ١٠٥
سراحهم لدى عودم ليتحقق الفريق من هويتهم وليدلوا مبعلومات عن الفترة الـيت قضـوها يف   
ــا يف       األســر. وأجــرى أيضــا الفريــق مقابلــة أخــرى مــع أســريي احلــرب اللــذين فــرا مــن إريتري

  .  ٢٠١١  عام

العائـدون أـم كـانوا ضـمن جمموعـة مـن سـبعة مقـاتلني         وأكد أسرى احلرب األربعة  - ١٠٦
وأـم كـانوا    ٢٠٠٨حتتجزهم إريتريا يف رأس دمرية خـالل اشـتباكات حزيران/يونيـه يف عـام     

  .  ٢٠١١رفاق اجلنديني اللذين فرا يف عام 

األســرى الســابقون أــم كــانوا قــد طلبــوا مــرارا مــن خــالل الضــابط صــاحب  ذكــر و - ١٠٧
ــة األعلــى مــن   ــة،     الرتب ــة جنيــف الثالث ــهم ممارســة حقــوقهم كأســرى حــرب مبوجــب اتفاقي بين

ذلك حقـوق املراسـلة والوصـول إىل األمـم املتحـدة أو اللجنـة الدوليـة للصـليب األمحـر.           يف مبا
وكانوا قـد فهمـوا، علـى سـبيل املثـال، أن األمـم املتحـدة قـد متكنـت مـن الوصـول إىل املكـان             

، كمــا بلـغ إىل أمســاعهم أن ثالثــة  “ابلــة مـع اإلثيــوبيني مق”الـذي كــانوا حمتجــزين فيـه إلجــراء   
ــام    ــودان يف عـ ــوا إىل السـ ــوبيني رحلـ ــجناء إثيـ ــع   ٢٠١٠سـ ــهم مجيـ ــت عنـ ــك، منعـ ــع ذلـ . ومـ

  .“ميكثوا يف أماكنهم ويلتزموا الصمت”االتصاالت، وأُمروا بأن 

عــه وأعــاد األســرى العائــدون ســرد كيفيــة نقــل األســرى الســبعة املتــبقني واألســري، مج - ١٠٨
شـهرا تقريبـا مـن     ١٨أمحد أبـرار، الـذي كـان قـد احتجـز معهـم، مـن مكـان احتجـازهم قبـل           

. وأوضـحوا  “تلقـي العـالج يف املستشـفى   ”اإلفراج عنهم، وأفادت التقارير أم نقلـوا لغـرض   
أن أبــرار مل يعــد قــادرا علــى حتريــك ذراعــه بســبب إصــابته برصاصــة قبــل وقوعــه يف األســر يف 

يف املستشــفى وأنــه يف ”ســألوا احلــراس عــن زميلــهم أبلغــوهم أنــه  كلمــا كــانوا. و٢٠٠٨ عــام
  .“حالة جيدة

ــيئة         - ١٠٩ ــة س ــاملوا معامل ــم مل يع ــة وأ ــت مالئم ــة كان ــهم اليومي وأكــد األســرى أن معاملت
ــر زمالؤهــم يف أيلول/ســبتمرب     ومل ــاقبوا، حــىت بعــد أن ف ــذاء كــان ســيئا   ٢٠١١يع ــد أن الغ . بي
عمومــا، ومل حيصــلوا إال علــى احلــد األدىن مــن العــالج الطــيب. ومل يكــن  أثــر علــى صــحتهم  ممــا

    .)٦٣(بإمكام الوصول إىل مواد للمطالعة، ومل يطلب إليهم القيام بأي عمل مللء وقت الفراغ

__________ 

. ويف ٢٠١١يف أيلول/سـبتمرب   الئهـم الحظ األسرى أن نوعية الطعام املقـدم هلـم قـد سـاءت بعـد هـروب زم        )٦٣(  
 الوقت نفسه كان يطلب إليهم إزالة أحذيتهم خالل ساعات الليل.
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وأكد الرجـال السـتة أـم مل يـروا أو يسـمعوا أثنـاء احتجـازهم مـا يـدل علـى وجـود             - ١١٠
مــن احلــراس أو مــن األشــخاص اآلخــرين الــذين تالقــوا أســرى حــرب جيبــوتيني أخــرين ســواء 

. وادعـوا أـم كـانوا يـدركون أنـه كـان يوجـد        “اعتقدنا أننا كنا األسـرى الوحيـدين  ”معهم: 
ــوبيني،       ــدان أخــرى يف املعســكر يف أوقــات خمتلفــة، وال ســيما مــن اإلثي أســرى وجنــود مــن بل

ين كـــانوا يتـــدربون ولكنــهم ظلـــوا منفصـــلني ومعـــزولني عـــن كـــل اجلماعـــات األخـــرى الـــذ 
حمتجــزين يف املعســكر. ومل نــتمكن مــن االتصــال مــع آخــرين إال نــادرا وبصــورة عرضــية،     أو

  عندما يتم نقلنا إىل مرافق الغسيل.  

ووصف األسـرى السـابقون الظـروف الـيت أُطلـق فيهـا سـراحهم، إذ أُعلـن يف البدايـة           - ١١١
ذلـك عنـدما نقلـوا يف الصـباح     . وكـان  ٢٠١٦آذار/مـارس   ١٧عن نقلهم يف وقت متـأخر يف  

آذار/مـارس مـن القاعـدة إىل أمسـرة، واشـتروا مالبـس جديـدة، وقيـل هلـم           ١٨يـوم  مـن  الباكر 
  ، ففهموا أنه سيطلق سراحهم.  “أن رئيس الدولة حيييكم”

ويف اية املقابالت، التقط فريق الرصد صورا للرجـال السـتة بعـد موافقتـهم وحتققـوا       - ١١٢
قدمتـها السـلطات اجليبوتيـة سـابقا بوصـفهم مقـاتلني       رنتها بالوثائق الـيت  امبق من وثائق هويتهم

  مفقودين يف القتال.
  

  معلومات عن املقاتلني املتبقني املفقودين يف القتال    

تقدم أي معلومات عـن   كومة أن إريتريا ملاحليبويت، أبلغته جلفريق الرصد خالل زيارة  - ١١٣
حالة املقاتلني الذين ال يـزال مصـريهم جمهـوال، مبـا يف ذلـك أبـرار الـذي كـان مـن بـني األسـرى            

خـالل  . بيـد أنـه تـبني مـن     ٢٠١٤السبعة احملتجزين معه ولكنه نقل إىل املستشفى يف أواخر عـام  
مـن املـرجح أن   فريق بصورة غري رمسيـة، أنـه   الالظروف ككل، ومن املؤشرات اليت حصل عليها 

   .)٦٤(على قيد احلياةمل يعودوا ثين عشر اآلخرين أبرار وكذلك املقاتلني اال

ــس يف نيســان/         - ١١٤ ــه للمجل ــدة الــذي قدم ــق الرصــد يف تقريــر منتصــف امل  وأوصــى فري
حبثّ إريتريا علـى أن توضـح وضـع اجلنـود املتـبقني الـذين ذكـرت جيبـويت أـم           ٢٠١٦ أبريل

  .  )S/AC.29/2015/NOTE.21، (انظر مفقودين  زالوا  ما

ــايو  ١٠ويف  - ١١٥ ــيطا بـــني     ٢٠١٦أيار/مـ ــفتها وسـ ــر، بصـ ــة إىل قطـ ــيس اللجنـ كتـــب رئـ
ــال        ــودين يف القت ــاتلني املفق ــن املق ــى م ــا تبق ــات عــن مصــري م ــا معلوم (انظــر،  األطــراف، طالب

S/AC.29/2016/OC.6(      ونظرا لعدم تلقي أي رد من قطر، وجـه الـرئيس هلـا رسـالة أخـرى يف .

__________ 

 .٢٠١٦  آذار/مارس ٣١إىل  ٢٩يبويت، من مقابالت مع مسؤولني يف القطاع األمين يف ج  )٦٤(  
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حـىت وقـت إعـداد     . ومل يـرد بعـد أي رد  )٦٥(حزيران/يونيه كرر فيها تأكيـد طلـب اللجنـة    ١٧
  .  هذا التقرير

الـيت  رسـالة  ال، كتب فريق الرصد إىل قطر، مشـريا إىل  ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٣ويف  - ١١٦
تبقـى   فريق املقبل، ملتمسا ردا على االستفسارات بشأن ماالالرئيس، وإىل تقرير وجهها إليها 

رد حـىت   . ومل يـرد أي )S/AC.29/2016/SEMG/OC.84(انظـر،   من املقاتلني املفقودين يف القتال
ــاريخ نفســه، كتــب     ــا يطلــب الوقــت إعــداد هــذا التقريــر. ويف الت ــها  فريــق أيضــا إىل إريتري من

  املتبقني.   املقاتلنيوضع معلومات مستكملة عن 

وعلــى الــرغم مــن عــدم تلقــي رد خطــي علــى هــذه املراســالت، ذكــر املمثــل الــدائم     - ١١٧
، يف سياق اإلحاطة اليت قدمها فريـق  ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٤مم املتحدة يف إلريتريا لدى األ

إريتريا عـن مضـمون تقريـره، ذكـر أن أبـرار قـد تـويف. ويف وقـت الحـق، ويف          كومة الرصد حل
فريـق ادعـى املمثـل الـدائم أنـه مل يعـد يوجـد أي أسـرى حـرب جيبـوتيني           الرسالة موجهـة إىل  

يف، وأن املسألة قـد سـويت علـى الوجـه املطلـوب وأتـها       حمتجزين يف إريتريا، وأن أبرار قد تو
  .  )٦٦(٢٠١٦آذار/مارس  ١٨حكومة قطر يف 

  
ــا يف            ــع إريتري ــرتاع م ــال خــالل ال ــودين يف القت ــوتيني املفق ــاتلني اجليب ــة للمق ــة الراهن احلال

  ٢٠٠٨حزيران/يونيه 

أدىل ـا أسـرى    استنادا إىل املعلومات املقدمـة مـن حكومـة جيبـويت والشـهادات الـيت       - ١١٨
احلرب اجليبوتيني الستة السابقني إىل فريـق الرصـد، يـرد فيمـا يلـي عـرض ألحـدث املعلومـات         

قـدوا يف الـرتاع علـى احلـدود بـني      أـم فُ  ىيدععن حالة املقاتلني اجليبوتيني التسعة عشر الذين 
  :  ٢٠٠٨  يف حزيران/يونيه جيبويت وإريتريا

  
  فروا من األسررب السابقون الذين أسرى احل    

  ؛١٩٧١محد عيلييه يابه، من مواليد أ  أ)(  

  ؛١٩٧٥ل علي، من مواليد وخضر سومب  (ب)  

__________ 

 .٢٠١٦متوز/يوليه  ٢٨بريد إلكتروين من األمانة العامة إىل فريق الرصد،   )٦٥(  

 آب/ ٣٠، بتــــاريخ ٢٠١٦آب/أغســـطس   ٢٤رد إريتريـــا علـــى املســـائل الـــيت أثارهــــا فريـــق الرصـــد يف         )٦٦(  
 .٧-١املرفق ويرد يف ، ٢٠١٦  أغسطس
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  أسرى احلرب السابقون املفرج عنهم    

  ؛١٩٦٤ثمان حممود أمحد، من مواليد ع  (ج)  

  ؛١٩٦٤شيكو بوريتو علي، من مواليد   (د)  

  ؛١٩٧١مود هلديد سوغي، من مواليد حم  )ـ(ه  

  ؛١٩٦٨هللا لوباك، من مواليد علي عبد ا  (و)  
  

  تأكد أم لقوا حتفهم يف إريترياأسرى احلرب الذين     

  ؛١٩٧٢مجعه أمحد أبرار، من مواليد   (ز)  
  

  ٢٠٠٨يف القتال منذ حزيران/يونيه املقاتلون املفقودون     

  ؛١٩٥٣عدن أمحد، من مواليد   (ح)  

  ؛١٩٦٧عبد الرمحان حممود فرح، من مواليد   (ط)  

  ؛١٩٦٥علمي حاد، من مواليد حسن   (ك)  

  ؛١٩٦٧هوخ أوفله كوشني، من مواليد   (ل)  

  ؛١٩٧٣أواله علييه يابه، من مواليد   (م)  

  ؛١٩٧٣أواله عبدي عمر، من مواليد   (ن)  

  ؛١٩٧٠كامل يوسف علي، من مواليد   (س)  

  ؛١٩٧٣مريانه ألو بوك، من مواليد   (ع)  

  ؛١٩٧٨حسني إبراهيم حومد، من مواليد   (ف)  

  ؛١٩٦٥عبد اهللا ظاهر سعيد، من مواليد   )(ص  

  ؛١٩٦٨علي جوهري غاديتو، من مواليد   (ق)  

  ؛١٩٦٦حممد يوسود أودوم، من مواليد   (ر)  
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ولقي اإلفراج عـن أسـرى احلـرب األربعـة احملتجـزين يف إريتريـا وعـودم إىل جيبـويت          - ١١٩
ذلـك تطـورا هامـا، سـواء      . وقـد كـان  )٦٧(الوساطة القطرية ترحيبا واسع النطاقفريق مبساعدة 

، وفيما يتعلـق بامتثـال إريتريـا    ٢٠١٠يتعلق بتنفيذ االتفاق الشامل املربم يف حزيران/يونيه  فيما
لنظام اجلزاءات. ومع ذلك، ورغم أنـه مت التأكيـد أن أبـرار قـد تـويف أثنـاء االحتجـاز، ال تـزال         

  ثين عشر اآلخرين.  إريتريا مل تفصح عن مصري املقاتلني اال

وقد أبلغت حكومة إريتريا فريق الرصد أنه مل يعد هناك مزيد من املقاتلني اجليبـوتيني   - ١٢٠
أحيــاء حمتجــزين لــديها: وإذا كــان هــذا صــحيح بالفعــل، فمــن املهــم للغايــة أن تؤكــد إريتريــا    
ظروف وفاة املقاتلني اآلخرين، سواء يف ميدان املعركة، أو أثنـاء االحتجـاز، وإذا كـانوا توفـوا     

بد من ذكر سـبب الوفـاة ومكـان الـدفن ال سـيما فيمـا يتعلـق بـأبرار. ولـيس           حتجاز، اليف اال
مطلــب تــنص عليــه املعاهــدة الدوليــة والقــانون  أيضــا ، بــل هــواألمــن هــذا شــرط فرضــه جملــس

. ولــذلك يطلــب الفريــق أن حيــث الــس إريتريــا علــى   )٦٨(العــريف، اللــذين تلتــزم مــا إريتريــا 
ــة اجلنــود املتــ  ــوا مفقــودين نتيجــة الــرتاع    توضــيح حال بقني الــذين ذكــرت جيبــويت أــم مــا زال

ــه  يف ــى    ٢٠٠٨حزيران/يونيــ ــاء علــ ــدة وبنــ ــب املعاهــ ــا مبوجــ ــع التزاماــ ــيا مــ ــك متشــ ، وذلــ
  الس.    توجيهات

  

__________ 

رئـيس االحتـاد األفريقـي يرحـب بـإطالق إريتريـا       ”انظر على سبيل املثال، النشرة الصحفية لالحتـاد األفريقـي،     )٦٧(  
-www.peaceau.org/en/article/the-au-chairperson. متــاح علــى املوقــع التــايل:    “لســراح الســجناء اجليبــوتني  

welcomes-the-release-of-djibouti-prisoners-by-eritreathash.IaIJ5RCO.dpuf. 

. وعمـال بأحكـام   ٢٠٠٠يف عـام   ١٩٤٩آب/أغسـطس   ١٢املؤرخـة   صدقت إريتريا علـى اتفاقيـات جنيـف     )٦٨(  
فاقيــة جنيــف األوىل، علــى أطــراف الــرتاع أن تســجل بأســرع مــا ميكــن مجيــع البيانــات الــيت  مــن ات ١٦املــادة 

يقعــون يف قبضــتها وينتمــون إىل الطــرف اخلصــم.  كــل شــخص يتــوىف ممــن  تســاعد علــى التحقــق مــن هويــة  
(ب) الـرقم بـاجليش،    ؛إليهـا ي وجيب أن تشمل هذه املعلومات إذا أمكن ما يلي: (أ) اسم الدولـة الـيت ينتمـ   ”

أو الفرقـــة، أو الـــرقم الشخصـــي أو الـــرقم املسلســـل؛ (ج) اللقـــب؛ (د) االســـم األول أو األمســـاء األوىل؛       
(و) أيــة معلومــات أخــري مدونــة يف بطاقــة أو لوحــة حتقيــق اهلويــة؛ (ز) تــاريخ ومكــان   تــاريخ املــيالد؛ )ـ(هــ

مــن اتفاقيــة  ١٢٠وتــنص املــادة  .“الوفــاة؛ (ح) معلومــات عــن اجلــروح أو املــرض أو ســبب الوفــاة األســر أو
وفيما يتعلق بأسـرى احلـرب، ترسـل يف أقـرب وقـت إىل مكتـب اسـتعالمات أسـرى احلـرب          ”جنيف الثالثة، 

، شـهادات الوفـاة طبقـا للنمـوذج املرفـق ـذه االتفاقيـة، أو قـوائم معتمـدة مـن           ١٢٢ببلد املنشـأ وفقـا للمـادة    
ا يف األسر. وجيب أن تبني يف شـهادات الوفـاة أو قـوائم    ضابط مسؤول بأمساء مجيع أسرى احلرب الذين توفو

، ومكـان الوفـاة وتارخيهـا،    ١٧أمساء املتوفني معلومات عن اهلوية طبقا للبيان الوارد يف الفقرة الثالثة من املادة 
 .“وسبب الوفاة، ومكان الدفن وتارخيه، وكذلك مجيع املعلومات الالزمة لتمييز القبور
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  التوصيات  -سابعا   

  عدم الربط بني اجلزاءات املفروضة على الصومال واجلزاءات املفروضة على إريتريا    

ألن الفريــق مل يــتمكن مــن العثــور علــى أدلــة دامغــة علــى دعــم إريتــري حلركــة   اًنظــر - ١٢١
الشباب يف الصومال ملدة ثالث سنوات متتاليـة، فإنـه يوصـي بـأن ينظـر جملـس األمـن يف عـدم         
الربط بني اجلزاءات املفروضة على الصومال واجلزاءات املفروضة على إريتريا، رمبا عـن طريـق   

  الية:  أحد اخليارات التقنية الت

  إنشاء جلنة مستقلة وفريق رصد تابع هلا معين بإريتريا؛    (أ)  

إنشاء جلنـة مسـتقلة معنيـة بإريتريـا إىل جانـب فريـق الرصـد بتشـكيلته احلاليـة            (ب)  
  يدعم كال اللجنتني؛و

  إنشاء فريق رصد مستقل معين بإريتريا يقدم التقارير إىل اللجنة احلالية.  (ج)  
  

  واملتعدد األطراف إلريتريا تقدمي الدعم الثنائي    

يوصـي فريــق الرصــد بـأن يطلــب جملــس األمــن أن تنظـر الــدول األعضــاء واملنظمــات     - ١٢٢
إريتريـا مـن أجـل وضـع برنـامج شـامل       حكومـة  الدولية واإلقليميـة املعنيـة يف تقـدمي الـدعم إىل     

  لتعزيز تنمية قدرات اإلدارة املالية العامة.  
  

  ارك فيها القوات اإلريترية الربية والبحرية واجلوية واألمنيةالعمليات العسكرية اليت تش    

يف ضــوء حظــر األســلحة يف االجتــاهني املفــروض علــى إريتريــا علــى النحــو املــبني يف     - ١٢٣
لــيت تقــوم ــا  واألنشــطة العســكرية املســتمرة ا  )٢٠٠٩( ١٩٠٧مــن القــرار  ٦و  ٥الفقــرتني 

الدول األعضاء داخل ميناء عصب وبالقرب منه، على النحو املبني يف الفرع الثاين (ألف) مـن  
هذا التقرير، يوصي فريق الرصد بأن تقدم اللجنة املشـورة إىل الـدول األعضـاء بشـأن االمتثـال      

  .حلظر األسلحة
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