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رسـالة مؤرخـة ١٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ موجهـة إىل رئيـس جملـس األمـن مــن 
  املمثل الدائم للجزائر لدى األمم املتحدة 

ـــاق اخلــاص بوقــف األعمــال العدائيــة املوقّــع يف اجلزائــر  يشـرفين أن أحيـل طيـه االتف
العاصمة، يف ١٨ حزيــران/يونيـه ٢٠٠٠، بـني مجهوريـة إثيوبيـا االحتاديـة ودولـة إريتريـا (انظـر 

املرفق). 
وسأكون ممتنا لو عملتم على تعميـم نـص هـذه الرسـالة ومرفقـها علـى أعضـاء جملـس 

األمن وإصدارمها كوثيقة من وثائق جملس األمن. 
(توقيع) عبد اهللا بعلي 
السفري 
املمثل الدائم 
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مرفـق الرسـالة املؤرخـة ١٩ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٠ املوجهــة إىل رئيــس جملــس 
 األمن من املمثل الدائم للجزائر لدى األمم املتحدة 

[األصل: باالنكليزية/الفرنسية] 
 

اتفاق وقف األعمال العدائية بني حكومـة مجهوريـة إثيوبيـا االحتاديـة الدميقراطيـة 
 ودولة إريتريا 

ــــة إريتريـــا، بعـــد  إن حكومــة مجهوريــة إثيوبيــا االحتاديــة الدميقراطيــة وحكومــة دول
ـــر  مشــاركتهما يف احملادثــات غــري املباشــرة الــيت نظمتــها منظمــة الوحــدة األفريقيــة يف اجلزائ
العاصمـة، يف الفـترة مـن ٢٩ أيـار/مـايو إىل ١٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، حتـت رئاسـة اجلزائـر، 
بصفتها البلد الذي يتـوىل الرئاسـة احلاليـة للمنظمـة، ومبسـامهة شـريكتيهما، الواليـات املتحـدة 

األمريكية واالحتاد األورويب، 
وإذ تؤكدان تقيدمها باملبادئ الواردة فيما يلي: 

تسـوية األزمـة احلاليـة وأي خـالف آخـر بـني البلديـن بوسـائل ســـلمية وقانونيــة  -
طبقا للمبادئ الواردة يف ميثاق منظمة الوحدة األفريقية واألمم املتحدة. 

نبذ اللجوء إىل القوة كوسيلة لفرض حل يف حالة وجود خالف.  -
احترام احلدود املوروثة عنـد االسـتقالل، وفقـا ملـا هـو منصـوص عليـه يف القـرار  -
AHG/RES.16 (I)، الذي اعتمده مؤمتر قمة منظمة الوحدة األفريقيـة املعقـود يف 

القـاهرة يف عـام ١٩٦٤، ويف هـذا الصـدد، تعيـني احلـدود املذكـورة اســتنادا إىل 
املعـاهدات االسـتعمارية ذات الصلـة والقـانون الـدويل الســـاري يف هــذا اــال، 
باللجوء، هلذا الغرض، إىل وسائل تقنية لرسم احلدود ويف حالة وجـود خـالف، 

إىل آلية مناسبة للتحكيم. 
تؤكدان من جديد قبوهلما بـ �االتفاق اإلطـاري� و �طرائـق تنفيـذه�، اللذيـن متـت 
ـــة اخلامســة والثالثــني ملؤمتــر رؤســاء الــدول واحلكومــات،  املصادقـة عليـهما يف الـدورة العادي

املعقود يف اجلزائر العاصمة (اجلزائر)، يف الفترة من ١٢ إىل ١٤ متوز/ يوليه ١٩٩٩. 
وإذ تضعان يف اعتبارمها التطورا ت األخرية املتصلة باألزمة، تتفقان على ما يلي: 

الوقف الفوري لألعمـال العدائيـة حـال توقيـع هـذه الوثيقـة. ويلـتزم الطرفـان  - ١
على وجه اخلصوص بكفالة ما يلي: 

وقف مجيع اهلجمات املسلحة جوا وبرا؛  ١-١
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كفالة حرية التنقل واحلركة الالزمة لبعثة حفظ السالم، مبـا يف ذلـك  ١-٢
مواردها السوقية، عرب أراضي الطرفني؛ 

احترام ومحاية أعضاء بعثة حفظ السالم، ومنشآا ومعداا.  ١-٣
قيـام األمـم املتحـــدة، برعايــة منظمــة الوحــدة األفريقيــة، بنشــر بعثــة حلفــظ  - ٢

السالم. 
تتمثل والية بعثة حفظ السالم فيما يلي:  - ٣

مراقبة احترام وقف األعمال العدائية؛  ٣-١
اإلشراف على إعادة نشر القوات اإلثيوبية؛  ٣-٢

كفالـة احـترام االلتزامـات يف جمـال األمـن الـيت تعـهد ـا الطرفـــان يف  ٣-٣
هذه الوثيقة، وال سيما االلتزامات الواردة يف الفقرة ١٤؛ 

مراقبة املنطقة األمنية املؤقتة املنصوص عليها يف الفقـرة ١٢ مـن هـذه  ٣-٤
الوثيقة. 

ـــم املتحــدة ومنظمــة الوحــدة األفريقيــة، مبوافقــة  يقـوم األمينـان العامـان لألم - ٤
الطرفني، بتحديد حجم وتشكيل بعثة حفظ السـالم، وذلـك حسـب الواليـة 

املسندة إليها. 
تنتــهي واليــة بعثــة حفــظ الســالم مبجــرد اســتكمال عمليــة تعيــني احلـــدود  - ٥

وترسيمها. 
تقوم منظمة الوحدة األفريقية واألمم املتحــدة، مبوافقـة الطرفـني، بإنشـاء جلنـة  - ٦
تنسـيق عسـكرية مـن أجـل تيسـري تنفيـذ واليـة بعثـة حفـظ الســـالم. وتتــألف 

اللجنة من ممثلني عن الطرفني ويرأسها رئيس بعثة حفظ السالم. 
تتمثل والية جلنة التنسيق العسكرية يف تنسيق وتسوية املسائل املتصلـة بتنفيـذ  - ٧
والية بعثة حفـظ السـالم وفقـا ملـا هـو حمـدد يف هـذه الوثيقـة. وتعـاجل اللجنـة 

املسائل العسكرية الناشئة خالل فترة التنفيذ. 
يضطلع الطرفان، مبجرد التوقيع علـى هـذه الوثيقـة، ويف أسـرع وقـت ممكـن،  - ٨
بأنشطة إزالة األلغام من أجل يئة الظروف الالزمة لنشر بعثة حفظ السـالم، 
ـــة وعــودة الســكان، وكذلــك لتعيــني وترســيم  وإلعـادة إرسـاء اإلدارة املدني
حدودمها املشتركة. وتقوم بعثـة حفـظ السـالم، بالتعـاون مـع شـعبة األعمـال 
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املتعلقة باأللغام التابعة لألمم املتحدة، مبساندة جهود إزالة األلغـام الـيت يبذهلـا 
الطرفان، عن طريـق إسـداء املشـورة يف اـال التقـين وجمـال التنسـيق. وميكـن 

للطرفني، عند االقتضاء، طلب مساعدة إضافية من بعثة حفظ السالم. 
تقدم إثيوبيا إىل بعثـة حفـظ السـالم خطـة إعـادة نشـر قواـا مـن املواقـع الـيت  - ٩
سيطرت عليها بعد ٦ شباط/فرباير ١٩٩٩، واليت مل تكـن خاضعـة للسـيطرة 
اإلثيوبية قبل ٦ أيـار/مـايو ١٩٩٨. وجيـب إـاء عمليـة إعـادة النشـر هـذه يف 
غضون أسبوعني بعد نشر بعثة حفظ السالم وعلى البعثة التحقق من ذلك. 

ووفقـا للمبـدأ الـوارد يف الفقـرة ٣ مـن االتفـاق اإلطـاري، ينبغـي اإلقـرار بــأن  - ١٠
إعادة نشر القوات اإلثيوبية ال حتدد مسبقا الوضـع النـهائي للمنـاطق املتنـازع 
عليها، وهو الوضع الـذي سـيتحدد لـدى االنتـهاء مـن عمليـيت تعيـني احلـدود 

وترسيمها، وعند االقتضاء، باللجوء إىل آلية مناسبة للتحكيم. 
مبجرد أن تتحقق بعثة حفظ السـالم مـن إعـادة نشـر القـوات اإلثيوبيـة، يعـاد  - ١١
إرساء اإلدارة املدنية اإلريترية، ومن ضمنها الشرطة وامليليشــيا احملليـة، وذلـك 

من أجل التحضري لعودة السكان. 
ومن أجل اإلسهام يف ختفيف التوتر ويئة مناخ من اهلدوء والثقة، فضال عـن  - ١٢
يئة الظروف املواتية لتسوية شاملة وائية للصراع عن طريـق تعيـني احلـدود 
وترسيمها، تظل القوات اإلريترية علـى مسـافة ٢٥ كيلومـتر (مرمـى املدفـع) 
من املواقع اليت ينبغي للقوات اإلثيوبيـة االنسـحاب منـها طبقـا للفقـرة ٩ مـن 
هذه الوثيقة. ويطلق على هذه املنطقـة الفاصلـة والـيت تسـمى يف هـذه الوثيقـة 

�املنطقة األمنية املؤقتة�. 
تقوم بعثة حفظ السالم مبراقبة القوات اإلريتريـة املوجـودة بـاملواقع احملـددة يف  - ١٣
الفقرة ١٢ من هـذه الوثيقـة، فضـال عـن القـوات اإلثيوبيـة املوجـودة بـاملواقع 

احملددة يف الفقرة ٩ من الوثيقة املذكورة. 
تلتزم إثيوبيــا بعــدم حتريك قواا مـن املواقــع الـيت كـانت تسـيطر عليـها قبـل  - ١٤
٦ أيار/مايو ١٩٩٨. وتلتزم إريتريا بعدم حتريك قواا مـن املواقـع احملـددة يف 
الفقـرة ١٢ أعـاله. وتلـتزم منظمـة الوحـدة األفريقيـة واألمـم املتحـدة بضمــان 
احترام كال الطرفني اللتزامـهما، إىل غايـة حتديـد حدودمهـا املشـتركة اسـتنادا 
إىل املعـاهدات االسـتعمارية ذات الصلـــة والقــانون الــدويل الســاري يف هــذا 
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اال، وذلك عن طريق تعيـني احلـدود وترسـيمها، واللجـوء يف حالـة وجـود 
خالف إىل اآللية املناسبة للتحكيم. وتشمل هذه الضمانة ما يلي: 

التدابـري الـيت يتعـني علـى اتمـــع الــدويل اختاذهــا، مبــا فيــها التدابــري 
املناسبة اليت ينبغي لــس األمـن اختاذهـا مبوجـب الفصـل ٧ مـن ميثـاق األمـم 

املتحدة يف حالة انتهاك أحد الطرفني هلذا االلتزام. 
ـــظ الســالم االضطــالع ــا ملراقبــة  اإلجـراءات الـيت ينبغـي لبعثـة حف
املناطق الرئيسية واحلساسة يف املنطقة األمنية املؤقتة عن طريق ضباط اتصـال، 
علــى مســتوى الفــرق واألفــواج املنشــورة، إىل جــانب الوحــدات اإلثيوبيــة 
واإلريتريـة املوجـودة يف نقـاط رئيسـية علـى امتـداد جـــانب كــل منــهما مــن 
املنطقة األمنية املؤقتة، وكذلك الدوريات االعتيادية، والبعثات االسـتطالعية، 
وبعثات التفتيش ألغراض التحقق عرب املنطقـة األمنيـة املؤقتـة الـيت تتـوىل جلنـة 
التنسيق العسكرية التنسيق بينها، وذلك مبشاركة ضباط اتصـال مـن الطرفـني 

وفق ما يقرره رئيس جلنة التنسيق العسكرية. 
املراقبـة املسـتمرة مـن قبـل الوحـدات العسـكرية التابعـــة لبعثــة حفــظ 
السـالم املنشـــورة يف املراكــز املوجــودة بــاملواقع الرئيســية واحلساســة ضمــن 
املنطقة األمنية املؤقتة، وذلك من أجل كفالة تنفيـذ االلتزامـات الـيت تعـهد ـا 

الطرفان يف الفقرتني ٩ و ١٢ من هذه الوثيقة. 
التحقـق التقـين الـدوري يف املنطقـة األمنيـــة املؤقتــة مــن أجــل كفالــة 

احترام أحكام هذه الوثيقة. 
يقدم الطرفان، مبجرد التوقيع على هذه الوثيقـة، طلبـات مسـتقلة إىل األمينـني  - ١٥
العـامني ملنظمـة الوحـدة األفريقيـة واألمـم املتحـدة للحصـــول علــى املســاعدة 

الالزمة لتنفيذ هذه الوثيقة عند االقتضاء. 
 


